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 ■Kameran käsitteleminen
Suojaa kamera voimakkaalta tärinältä, iskuilta ja paineelta.

 ●Vältä kameran käyttämistä seuraavissa tilanteissa, sillä ne 
voivat vahingoittaa etulinssiä, nestekidenäyttöä, etsintä tai 
kameran koteloa. Ne voivat myös aiheuttaa toimintahäiriöitä tai 
estää tallentamisen.

 • Kameran putoaminen tai iskeytyminen kovaa pintaa vasten
 • Etulinssin, nestekidenäytön tai etsimen painaminen kovalla 
voimalla

 ●Kun kameraa ei käytetä tai toistotoiminnon aikana, 
varmista, että objektiivi on varastointiasennossa 
linssinsuojus sen päällä.
 ●Joskus kamerasta voidaan kuulla rämiseviä ääniä tai 
havaita tärinää, mutta nämä johtuvat objektiivin liikkeistä, 
zoomauksesta ja moottorista eivätkä ne osoita vikaa.

Kamera ei ole pöly-, roiskevesi- eikä vesitiivis. 
Vältä kameran käyttämistä paikassa, jossa on paljon pölyä 
tai hiekkaa tai jossa vesi voi päästä kosketuksiin kameran 
kanssa.

 ●Vältä kameran käyttämistä seuraavissa tilanteissa, koska 
sen sisään voi päästä hiekkaa, vettä tai vieraita esineitä 
etulinssin rakojen tai painikkeita ympäröivien aukkojen 
kautta. Ole erityisen varovainen, koska tällaisissa paikoissa 
kamera saattaa vahingoittua korjauskelvottomaksi.

 • Erittäin pölyisessä tai hiekkaisessa paikassa
 • Sateessa tai rannalla, jossa kameraan voi roiskua vettä

 ■Kosteuden tiivistyminen (kun etulinssi, nestekidenäyttö tai etsin 
huurtuu) 

 ●Kosteutta voi tiivistyä, jos kamera siirretään nopeasti paikkaan, 
jonka lämpötila tai kosteus on aivan erilainen. Vältä tällaisia 
tilanteita, sillä etulinssi, nestekidenäyttö tai etsin voi likaantua, 
kameraan voi kasvaa hometta tai kamera voi vahingoittua.
 ●Jos kosteutta tiivistyy, katkaise kamerasta virta ja odota pari 
tuntia ennen kuin käytät sitä. Kun kamera on mukautunut 
ympäristön lämpötilaan, kosteus haihtuu itsestään.

Valmistelut



Valmistelut

Ennen käyttöä

VQT5B88- 8 -

 ■Ota aina ensin testikuva
Kun tulossa on tärkeä tilaisuus (esimerkiksi häät), jossa aiot käyttää kameraa, ota aina 
testikuva varmistaaksesi, että kuva ja ääni tallentuvat moitteettomasti. 

 ■Ei korvausta menetetyistä kuvista
Valmistaja ei korvaa kuvien menetystä, jos kameran tai muistikortin tekniset ongelmat 
estävät tallentamisen.

 ■Noudata tarkoin tekijänoikeuslakeja
Tekijänoikeudella suojattua materiaalia sisältävien tallenteiden luvaton käyttö muuhun 
kuin henkilökohtaisiin tarkoituksiin on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Tietynlaisen 
aineiston tallentamista yksityiskäyttöönkin voi olla rajoitettu.

 ■Katso myös kohtaa ”Käyttöä koskevia varoituksia ja huomautuksia” 
(→221)

 ●Huomaa, että digitaalikamerasi säätimet ja osat, valikkovaihtoehdot ja muut 
ominaisuudet voivat poiketa tässä käyttöohjeessa esitetyistä kuvista ja näytöistä.
 ●Joitakin näyttöjen osia, esimerkiksi kuvakkeita, on ehkä poistettu tässä oppaassa 
olevista näyttökuvista.
 ●Tallennustilan kuvakkeet
Tallennustiloissa, joissa kuvakkeet näkyvät mustina, voit valita ja suorittaa merkittyjä 
valikkoja ja toimintoja.

 vaihtelee sen mukaan, mitkä tallennustilat on rekisteröity mukautettuihin asetuksiin.
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Tarkista ennen kameran käyttämistä, että kaikki vakiovarusteet ovat mukana.
 ●Vakiovarusteet ja niiden muoto vaihtelevat sen mukaan, mistä maasta kamera on 
ostettu.  
Lisätietoja vakiovarusteista on Peruskäyttöohjeessa.
 ●Tämän laitteen mukana ei toimiteta objektiivinsuojusta.
 ●SILKYPIX Developer Studio -ohjelmaa ei ole vakiovarusteisiin kuuluvalla CD-
ROM-levyllä. Lataa tämä ohjelma Web-sivustosta ja asenna se tietokoneeseen 
käyttöä varten. (→192)
 ●Akusta käytetään tekstissä nimeä akkupakkaus tai akku.
 ●Akkulaturista käytetään tekstissä nimeä akkulaturi tai laturi.
 ●Tekstissä käytetään SD-muistikortista, SDHC-muistikortista ja SDXC-muistikortista 
nimeä muistikortti.
 ●Huolehdi pakkausmateriaalin hävittämisestä.
 ●Säilytä pienet osat turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.

 ■Lisävarusteet
 • Muistikortit ovat lisävarusteita. Voit käyttää kuvien tallentamiseen ja 
näyttämiseen sisäistä muistia, jos muistikortti puuttuu. 

 • Ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltokeskukseen, jos jokin vakiovarusteista 
on kadonnut. (Voit ostaa varusteita erikseen.)
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 ●Tämän oppaan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

1 Itselaukaisimen merkkivalo (→86) /
Tarkennuksen apuvalo (→151)

Syttyy, kun itselaukaisin on käynnissä 
tai kun käytetään automaattitarkennusta 
hämärässä. 

2 Salama (→78)
Avaa salamalaite painamalla [  ]. 

3 Objektiivi
4 Etulinssi (→7, 223)

1 2 3 4

5 Jalustakierre (→223)
Älä kiinnitä jalustaan, jonka ruuvi on 
5,5 mm pitkä tai pitempi. 
Tämä laite voi vahingoittua.

6 Muistikortin/akun lokeron 
kansi (→21, 207)

Avaa tämä kansi, kun haluat asettaa tai 
poistaa muistikortin tai akun. 

7 Vapautusvipu (→21)
8 Tasavirtasovittimen kansi (→207)

Käytä ainoastaan tälle kameralle 
tarkoitettua verkkolaitetta (lisävaruste) ja 
tasavirtasovitinta (lisävaruste). 

5 6 7 8

9 [HDMI]-liitäntä (→184, 185)
Älä käytä mitään muuta kaapelia kuin 
HDMI-minikaapelia. Muuten voi aiheutua 
toimintahäiriö.

10 [AV OUT/DIGITAL]-liitäntä  
(→184, 193, 197)

9

10
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11 Olkahihnan aukko (→16)
12 Kaiutin (→61)

Ole varovainen, ettet peitä kaiutinta sormillasi. Jos teet näin, voi olla vaikea kuulla.
13 Stereomikrofoni (→28, 45)
14 Videokuvauspainike (→45)

Videoiden kuvaamiseen.
15 Laukaisin (→30)
16 Zoomausvipu (→75)

Käytä tätä, kun zoomaat kaukaiseen kohteeseen tallentaaksesi sen suurempana.
17 [  ] (Sarjakuvaustila)-painike (→83)
18 [FOCUS]-painike (→42, 45, 50, 99, 104)
19 Virtalamppu (→29)
20 Kameran virtakytkin [ON/OFF] (→29)

Kytkee tai katkaisee kameran virran.
21 Tilavalitsin (→29)

Käytä tätä, kun valitset tallennustilan.
22 Varustekenkä (→205)

Kiinnitä ainoastaan ulkoinen salamalaite. Suosittelemme käyttämään Panasonic-
salamalaitteita (osanumerot: DMW-FL220, DMW-FL360, DMW-FL360L ja DMW-FL500).

12 1311 11

22 192021

14 15 16 17

18
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23 Nestekidenäyttö (→63, 208)
24 [  ] (Salama auki) -painike (→78)
25 Diopterin säätönuppi (→13)

Nuppia kääntämällä voit muuttaa etsimen tarkennusta.
26 Etsin ([LVF]) (→13)

Tässä oppaassa LVF:stä käytetään nimeä ”etsin”.
27 [LVF]-painike (→13)

Tällä kytkimellä voit valita etsimen tai nestekidenäytön.
28 [AF/AE LOCK (Fn1)]-painike

Lukitsee valotuksen ja tarkennuksen (→105). 
Toimii myös toimintopainikkeena (→107).

29 Takavalitsin (→14)
30 [AF/AF /MF]-painike (→95, 100, 103)

Muuttaa [Tarkennus] -asetusta.
31 [  ] (Toisto) -painike (→31)

Käytä tätä, kun valitset tallennus- tai toistotilan.
32 Kohdistinpainike / [MENU/SET]-painike (→14)
33 [  (  Q.MENU)] (Poista/Peruuta/Pikavalikko)-painike

Voit avata pikavalikon (→60) ja poistaa kuvia (→55). Tällä painikkeella voit myös palata edelliseen 
näyttöön, kun valikko on näkyvissä. (→58).

34 [DISP.]-painike (→74, 161)
Käytä tätä, kun muutat näytön sisältöä.

23 24 25 26 27 28 29

34 33

30
31

32
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Etsin

 ■Nestekidenäytön/etsimen kytkeminen päälle ([LVF])

Paina [LVF]-painiketta
Voit siirtyä nestekidenäytön ja 
etsinnäytön välillä.

 • Sekä tallennustilassa että toistotilassa muistiin tallentuu tieto siitä, näytettiinkö 
kuvat nestekidenäytössä vai etsimessä. On mahdollista käyttää etsintä kuvien 
tallentamiseen ja nestekidenäyttöä kuvien toistamiseen. (Asetus tallentuu muistiin, 
vaikka kameran virta katkaistaan.)

 • Jos [Asetukset]-valikon [Toista näytöllä]-asetus on [ON], kuvat toistetaan 
nestekidenäytössä toistotilaan palaamisen jälkeen. (→69)

 ■Diopterin säätö
Säädä diopteri näköösi sopivaksi siten, että voit nähdä etsimen selkeästi.
Katso näytölle etsimessä ja käännä diopterin säätönuppia siihen suuntaan, jossa näyttö 
on selkein.

Diopterin säätönuppi
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Kohdistinpainike / [MENU/SET]-painike

[MENU/SET]-painike
Käytetään lähinnä valikkonäyttöjen avaamiseen tai valikkotoimintojen 
asettamiseen. (→57)

Kohdistinpainike
Tällä painikkeella myös siirretään kohdistinta valikoissa ja valitaan 
muita toimintoja. (→57)
Voit käyttää seuraavia toimintoja tallentamisen aikana.

[ISO]-painike 
Avaa ISO-herkkyyden asetusnäytön. (→88)

[WB]-painike
Näyttää valkotasapainon asetusnäytön. (→90)

[ ]-painike
Näyttää itselaukaisimen asetusnäytön. (→86)

[Fn2]-painike
Avaa vastaavaan [Fn]-painikkeeseen rekisteröidyn toiminnon 
näytön. (→107)

 ●Tässä oppaassa painike, jota tulee käyttää, on merkitty symbolilla    .

Takarulla

On olemassa 2 tapaa käyttää takarullaa: kääntäminen vasemmalle tai oikealle sekä 
päättäminen painamalla.

Kääntäminen:
Voidaan suorittaa kohtien valinta tai 
arvojen asetus eri asetustiloissa.

Painaminen:
Voidaan suorittaa eri asetustiloissa samat 
toimenpiteet kuin painikkeella  
[MENU/SET], kuten määritellä asetukset 
jne.
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Linssinsuojuksen kiinnittäminen

Kun kytket kameran pois päältä tai kannat kameraa, laita linssinsuojus paikalleen 
objektiivin pinnan suojaamiseksi.

Työnnä lanka kamerassa olevan 
aukon läpi Olkahihnan aukko

Työnnä lanka linssinsuojuksessa olevan aukon läpi
 • Vedä linssinsuojus hihnassa olevan silmukan läpi ja kiristä se.

Kiinnitä linssinsuojus

Kiinnitä tai irrota linssinsuojus 
puristamalla tästä.

 ●Älä riiputa tai heiluta ympäriinsä laitetta.
 ●Muista irrottaa linssinsuojus, kun tämä yksikkö kytketään päälle.
 ●Varo hukkaamasta linssinsuojusta.
 ●Ole varovainen, ettei linssinsuojuksen lanka jää kiinni olkahihnaan.
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Olkahihnan kiinnittäminen

Suosittelemme, että kiinnität olkahihnan kameraan sitä käytettäessä, jotta et pudota 
kameraa.

Vedä olkahihna olkahihnan aukon läpi
 • Kiinnitä olkahihna niin, että ”LUMIX”-logo on 
ulkopuolella.

Työnnä olkahihna rajoittimen läpi ja 
kiristä olkahihna

 • Kiinnitä olkahihna kameran toiselle puolelle ja varo, 
että hihna ei kierry.

Vedä olkahihnaa 2 cm tai 
enemmän.

 ●Varmista, ettei olkahihna irtoa.
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Muista ladata akku ennen ensimmäistä käyttöä! (akku toimitetaan lataamattomana)

 ■Tietoja tämän laitteen kanssa käytettävistä akuista

Eräillä markkina-alueilla tiedetään myytävän väärennettyjä akkuja, jotka 
näyttävät hyvin samankaltaisilta kuin alkuperäiset tuotteet. Eräissä näistä 
akuista ei ole asianmukaisten turvamääräysten mukaista sisäistä suojausta. 
Tällaiset akut saattavat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Huomaa, 
että valmistaja ei ole vastuussa väärennetyn akun käytöstä johtuvista 
onnettomuuksista tai vahingoista. Suosittelemme alkuperäisen Panasonic-
akun käyttämistä tuoteturvallisuuden takia.

 • Käytä tähän kameraan tarkoitettua laturia ja akkua.

Aseta liitännät edellä ja sitten akku laturiin

 
Liitä laturi pistorasiaan

 ●Pistorasiaan 
painettava malli

 ●Virtajohdollinen malli

Akku

Laturi 
(mallikohtainen)

 • Virtajohdon 
pistoke 
ei mene 
kokonaan 
liitäntään. 
Rako jää näkyviin.

Latauksen merkkivalo 
([CHARGE])
Palaa:   Lataus kesken
Ei pala: Lataus valmis
Jos valo vilkkuu:

 • Lataaminen voi kestää 
normaalia kauemmin, jos 
akku on liian kuuma tai 
kylmä (täyteen lataaminen ei 
ehkä onnistu). 

 • Akun ja laturin välinen liitäntä 
on likainen. Puhdista se 
kuivalla liinalla.

 ●Suosittelemme lataamaan akun paikassa, 
jonka lämpötila on 10 – 30 °C.

Ota akku laturista lataamisen 
päätyttyä

 ●Akkulaturi on valmiustilassa, kun se on kytketty verkkovirtaan. Ensiöpiiri on aina 
”jännitteinen”, kun akkulaturi on kytketty pistorasiaan.
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 ■Tietoja latausajasta
Latausaika Noin 155 min

 • Yllä esitetty latausaika tarkoittaa sitä, kuinka kauan kestää ladata aivan tyhjä akku 
täyteen. Lataamiseen tarvittava aika vaihtelee akun käytön mukaan. Lataaminen 
kestää kauemmin, jos lämpötila on matala tai korkea tai jos akkua ei ole käytetty 
pitkään aikaan.

 ●Käytä aina alkuperäisiä Panasonic-akkuja.
 ●Emme voi taata laitteen toimintaa, jos käytät muunlaisia akkuja.
 ●Poista akku kamerasta käytön jälkeen.

 • Säilytä akku muovipussissa ja varmista, ettei se kosketa metalliesinettä (kuten paperiliitintä) 
kuljetuksen tai varastoinnin aikana.

 ●Kun haluat poistaa akun, katkaise kamerasta virta ja odota, kunnes nestekidenäytön 
LUMIX-ilmaisin on sammunut. (Jos et odota riittävän kauan, kamerassa voi ilmetä 
toimintahäiriö ja muistikortti tai sille tallennetut tiedot voivat vahingoittua.)
 ●Et voi ladata tämän laitteen akkua käyttämällä USB-kaapelia.

Akun varaus

Kun kameraa käytetään, akun jäljellä oleva varaus näkyy.

Akun varaus

(vilkkuu punaisena)

Jos akun merkkivalo vilkkuu punaisena, lataa akku tai vaihda se. 
(Virtalamppu vilkkuu myös)
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Ohjeellinen tallennettavien kuvien määrä ja tallennusaika

Käyttöajat ja tallennettavissa olevien kuvien määrä vaihtelevat ympäristön ja 
käyttöolosuhteiden mukaan.
Esimerkiksi seuraavissa tapauksissa käyttöajat lyhenevät ja tallennettavissa olevien 
kuvien määrä vähenee.

 • Ympäristöissä, joiden lämpötilat ovat alhaisia, kuten laskettelurinteet.
 • Kun käytetään toimintoja [Näytön kirkkaus].
 • Kun käytetään toistuvasti toimintoja kuten salama tai zoomaus.

 ■Kuvien tallentaminen (Nestekidenäyttöä käytettäessä)
Tallennettavien kuvien määrä Noin 400 kuvaa CIPA-standardin 

mukaanTallennusaika Noin 200 min

 ●CIPA-standardin mukaiset kuvausolosuhteet
CIPA on lyhenne sanoista ”Camera & Imaging Products Association”.

 • [Automaattivalotus]-tila
 • Lämpötila: 23 °C/Kosteus: 50%RH, kun nestekidenäyttö on päällä.
 • Käytetään Panasonicin SDHC-muistikorttia.
 • Käytetään vakiovarusteisiin kuuluvaa akkua.
 • Tallennus aloitetaan 30 sekunnin kuluttua kameran virran kytkemisestä. (Kun 
[Kuvanvakain]-asetukseksi valitaan [ON])

 • Otetaan kuva 30 sekunnin välein, ja joka toisessa kuvassa salama välähtää täydellä 
teholla.

 • Zoomausvipua käännetään teleasennosta laajakulma-asentoon tai päinvastoin ennen 
jokaista kuvaa.

 • Kamerasta katkaistaan virta 10 kuvan ottamisen jälkeen, ja akun annetaan jäähtyä.
Määrä pienenee, jos väli on pitempi (esim. noin neljäsosaan, kun väli on 2 minuuttia ja 
olosuhteet ovat muuten yllä esitetyt).
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 ■Videoiden tallentaminen (Nestekidenäyttöä käytettäessä)
[Tallennusformaatti] [AVCHD] [MP4]
[Kuvan laatu] [FSH] [SH] [FHD]
Käytettävissä oleva tallennusaika Noin 160 min Noin 180 min Noin 160 min
Todellinen käytettävissä oleva 
tallennusaika* Noin 80 min Noin 90 min Noin 80 min

*  Aika, jonka verran voidaan tallentaa, kun virta kytketään ja katkaistaan, tallennus aloitetaan ja 
lopetetaan ja zoomia käytetään toistuvasti.

 ●Kuvausolosuhteet
 • Lämpötila 23 °C, kosteus 50%RH

 ●Voit tallentaa ilman taukoa [MP4]-tilassa videon, jonka enimmäispituus on 
29 minuuttia 59 sekuntia tai enimmäiskoko noin 4 gigatavua. (Koska asetuksia [MP4] 
ja [FHD] käytettäessä tiedostoista tulee suurempia, tällaisten videoiden tallennusaika 
on lyhyempi kuin 29 minuuttia 59 sekuntia.)
 ●Voit tallentaa ilman taukoa [AVCHD]-videoita, joiden enimmäispituus on 29 minuuttia 
59 sekuntia.

 ■Kuvien katseleminen (Nestekidenäyttöä käytettäessä)
Toistoaika Noin 330 min

 ●Jos akun kapasiteetti on huomattavasti pienentynyt, akun käyttöikä alkaa olla lopussa. 
Hanki uusi akku.
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 • Sammuta tämä yksikkö ja varmista, että objektiivi on sisäänvedetty.
 • Suosittelemme käyttämään Panasonicin korttia.

Siirrä vapautusvipu [OPEN]-
asentoon ja avaa muistikortin/
akun lokeron kansi

Akku:  
Työnnä akku kokonaan sisään 
oikeassa asennossa ja tarkista, 
että vipu lukitsee sen.

 • Poista akku vetämällä vipua nuolen 
suuntaan.

Kortti:  
Työnnä se kunnolla pohjaan 
saakka, kunnes kuulet 
”napsahduksen” Muista 
tarkistaa kortin suunta 
huolellisesti ennen kuin 
työnnät sen paikalleen.

 • Kortin poistamiseksi työnnä korttia, 
kunnes se napsahtaa ja sitten poista 
kortti ylöspäin vetäen.

Älä koske 
muistikortin 
takaosassa 
oleviin liitäntöihin.

Vipu

Sulje muistikortin/akun lokeron 
kansi ja työnnä vapautusvipu 
[LOCK]-asentoon
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 ●Poista akku käytön jälkeen. (Akku tyhjenee, jos se jätetään pitkäksi aikaa käyttämättä 
latauksen jälkeen.)
 ●Pidä muistikortti lasten ulottumattomissa, jotta he eivät voi nielaista sitä.
 ●Poista kortti tai akku vasta sitten, kun tämä yksikkö on sammutettu, virtalamppu 
on täysin sammunut ja objektiivi on vetäytynyt kokonaan. (Muuten kamera ei 
mahdollisesti toimi kunnolla tai kortti tai tallennetut tiedot voivat vahingoittua.)
 ●Kun käytät verkkolaitetta (lisävaruste) ja tasavirtasovitinta (lisävaruste) akun sijasta, 
katso (→207).
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Tällä laitteella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot:

Kun laitteessa ei ole korttia Voidaan tallentaa kuvia sisäiseen muistiin ja toistaa niitä.
Kun laitteessa on kortti Kuvat voidaan tallentaa kortille ja toistaa.

Sisäistä muistia käytettäessä
  (saantiosoitin*)

Korttia käytettäessä
 (saantiosoitin*)

*  Saantiosoitin näkyy punaisena, kun kuvia tallennetaan 
sisäiseen muistiin (tai kortille).

 ■Sisäinen muisti (noin 200 Mt)
 ●Kuvia voi kopioida muistikorttien ja sisäisen muistin välillä. (→182)
 ●Sisäisen muistin hakuaika voi olla pitempi kuin muistikortin hakuaika.

 ■Yhteensopivat muistikortit (lisävarusteita)
Seuraavia SD-standardin mukaisia kortteja (Panasonic-merkkisiä suositellaan) voi 
käyttää.

Kortin tyyppi Kapasiteetti Huomautuksia
SD-muistikortit 8 Mt – 2 Gt  • Voidaan käyttää tällaisten muistikorttien kanssa 

yhteensopivissa laitteissa.
 • Ennen kuin käytät SDXC-muistikortteja, tarkista, 
että tietokone ja muut laitteet tukevat niitä.  
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

 • Käytä videoiden tallentamiseen SD-korttia, 
joka kuuluu ryhmään ”Class 4”* tai on vielä 
nopeampi.

 • Vain vasemmalla lueteltuja, ilmoitetun kapasiteetin 
mukaisia muistikortteja voi käyttää.

SDHC-muistikortit 4 Gt – 32 Gt
SDXC-muistikortit 48 Gt, 64 Gt

*  SD-nopeusluokka ilmaisee jatkuvan kirjoitusnopeuden. Tarkista SD-nopeus muistikortin tarrasta tai 
muistikortin mukana toimitetusta materiaalista.

(Esimerkki)

 • Uusimmat tiedot:  
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/  
(Tämä sivusto on vain englanniksi.)
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 ●Kun kamera käyttää muistikorttia tai sisäistä muistia (esimerkiksi kuvan kirjoittamista, 
lukemista tai poistamista tai muistin alustamista varten), älä katkaise kamerasta 
virtaa äläkä irrota akkua, muistikorttia, verkkolaitetta (lisävaruste) tai tasavirtasovitinta 
(lisävaruste). Suojaa kamera tärinältä, iskuilta ja staattiselta sähköltä. Muistikortti 
tai sille tallennetut tiedot voivat vahingoittua, ja tämä laite ei enää toimi oikein. Jos 
toiminto epäonnistuu tärinän, iskun tai staattisen sähkön takia, valitse se uudelleen.
 ●Alusta kortti tällä kameralla, jos se on aiemmin alustettu tietokoneella 
tai muulla laitteella. (→73)
 ●Jos kirjoitussuojauskytkin on ”LOCK”-asennossa, kuvia ei voi tallentaa 
eikä poistaa eikä korttia voi alustaa.
 ●Sinun kannattaa kopioida tärkeät kuvat tietokoneeseen 
(sähkömagneettinen säteily, staattinen sähkö tai laiteviat voivat 
vahingoittaa tietoja).
 ●Varmista, ettei muistikortin takaosan liitännöissä ole likaa, kuten pölyä 
tai vettä. Älä koske liitäntöihin sormin. Muuten tämä laite voi toimia 
väärin.

Kytkin

Summittainen tallennuskapasiteetti (kuvamäärä/tallennusaika)

 ■Tietoja tallennettavissa olevien kuvien määrän ja käytettävissä olevan 
tallennusajan näytöstä

 • Siirtyminen tallennettavissa olevien kuvien määrän ja 
käytettävissä olevan tallennusajan välillä voidaan suorittaa 
kohdassa [Jäljellä] (→66) valikossa [Asetukset].

 • Tallennettavissa olevien kuvien määrä ja käytettävissä oleva 
tallennusaika ovat likimääräisiä arvioita. (Ne vaihtelevat 
tallennusolosuhteiden ja kortin tyypin mukaan.)

Tallennettavissa 
olevien kuvien 

määrä

Käytettävissä 
oleva 

tallennusaika

 ■Tallennettavien kuvien määrä (yksittäiskuvat)
[Kuvakoko] Sisäinen muisti 2 Gt 32 Gt 64 Gt

 16M 33 300 4910 9880

 5M 74 650 10620 21490

 0.3M 1140 10050 162960 247150

 • Kun tallennettavien kuvien määrä on yli 99 999, näytössä lukee ”+99999”.
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 ■Kuvausaika (videot)
([h], [m] ja [s] tarkoittavat ”tunteja”, ”minuutteja” ja ”sekunteja”.)
Kun [Tallennusformaatti]-asetus on [AVCHD]

[Kuvan laatu] 2 Gt 32 Gt 64 Gt
[FSH]
[SH] 15m00s 4h10m00s 8h27m00s

Kun [Tallennusformaatti]-asetus on [MP4]
[Kuvan laatu] Sisäinen muisti 2 Gt 32 Gt 64 Gt

[FHD] — 12m00s 3h23m00s 6h51m00s
[HD] — 23m00s 6h28m00s 13h05m00s

[VGA] 5m00s 52m00s 14h14m00s 28h48m00s

 • Taulukossa esitetty aika on kokonaisaika.
 • Voit tallentaa ilman taukoa [MP4]-tilassa videon, jonka enimmäispituus on 
29 minuuttia 59 sekuntia tai enimmäiskoko noin 4 gigatavua. (Koska asetuksia [MP4] 
ja [FHD] käytettäessä tiedostoista tulee suurempia, tällaisten videoiden tallennusaika 
on lyhyempi kuin 29 minuuttia 59 sekuntia.)

 • Voit tallentaa ilman taukoa [AVCHD]-videoita, joiden enimmäispituus on 29 minuuttia 
59 sekuntia.
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Kelloa ei aseteta aikaan ennen kameran lähettämistä tehtaalta.
 • Irrota linssinsuojus ennen kuin käytät kameraa.

Käynnistä digitaalikamera

 • Virtalamppu syttyy palamaan, kun kytket tämän laitteen päälle.
 • Jos kielenvalintanäyttö ei tule esiin, siirry vaiheeseen .

Paina [MENU/SET]

Valitse kieli painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]
 • Kehotus [Aseta kellonaika] tulee näkyviin.

Paina [MENU/SET]

Valitse kohde (vuosi, kuukausi, päivä, 
tunnit, minuutit, näyttöjärjestys tai ajan 
näyttömuoto) painamalla   ja aseta 
arvo painamalla  

: Kotipaikkakunnan aika
: Matkakohteen aika

 • Keskeyttäminen → Paina [  (  Q.MENU)]-painiketta.

: 
: 

Valitse asetus painamalla [MENU/SET]

Paina [MENU/SET]
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 ●Ellei kelloa ole asetettu aikaan, kuviin tulee virheellinen päivämäärä tilatessasi kuvia 
kuvapalvelusta tai lisätessäsi päivämäärän [Päiv.leima]- tai [Kuvateksti]-toiminnolla. 
 ●Jos kello on asetettu aikaan, oikea päivämäärä tulostuu, vaikka sitä ei olisikaan 
kameran näytössä.

Kellon asettaminen aikaan

Kun asetat päivämäärän ja kellonajan, valitse [Asetukset]-valikosta tai [Kuvaus]-valikosta 
[Kellon asetus].

 • Kellon asetukset säilyvät noin 3 kuukautta, vaikka akku irrotetaan, kunhan kameraan on 
asetettu täyteen ladattu akku vuorokautta aikaisemmin.

Valitse [Asetukset]-valikosta tai [Kuvaus]-valikosta [Kellon 
asetus]

 • Tietoja valikon asetusten käyttämisestä (→57)

Aseta päivämäärä ja aika (Suorita vaiheet  - . (→26))
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Pidä kamerasta kiinni tukevasti 
molemmilla käsillä, pidä käsivarret 
tuettuina kylkiäsi vasten ja seiso 
jalat hieman erillään vakaassa 
asennossa.

 • Varo työntämästä sormiasi salaman, 
tarkennuksen apuvalon, mikrofonin, 
kaiuttimen, objektiivin jne. eteen.

 • Ole varovainen, ettet peitä kaiutinta 
sormillasi. Jos teet näin, voi olla vaikea 
kuulla. (→11)

 • Varo liikuttamasta kameraa, kun painat 
laukaisinta.

 • Kun otetaan kuvia, varmista tukeva asento 
sekä ettet törmää muihin henkilöihin, 
kohteisiin jne.

 • Älä pidä kiinni objektiivista, kun otat kuvia. 
Sormesi voivat jäädä kiinni, kun objektiivi 
vetäytyy.

Tarkennuksen apuvalo Stereomikrofoni

Kameran 
piteleminen 

pystysuorassa

 ■Suunnan tunnistustoiminto ([Aut.kääntö])
Kuvat, jotka on otettu kamera pystysuorassa, toistetaan pystysuorassa (käännettyinä). 
(Ainoastaan mikäli valitaan [Aut.kääntö] (→72))

 • Kun kameraa pidetään pystyasennossa tai se käännetään ylösalaisin kuvien 
tallentamiseksi, suunnan tunnistustoiminto ei mahdollisesti toimi kunnolla.

 • Videoita ei voi näyttää pystysuuntaisina.
 • Et voi tallentaa 3D-kuvia pystyasennossa.

Huojunnan esto (kameran tärinä)

Mikäli huojuntahälytys [ ] tulee näkyviin, käytä toimintoa [Kuvanvakain] (→150), 
kolmijalkaa tai itselaukaisinta (→86).

 • Suljinaika on pidempi erityisesti seuraavissa tapauksissa. Pidä kamera paikallaan 
laukaisimen painohetkestä siihen saakka, kun voit nähdä kuvan näytöllä. 
-  Pitkä tahdistus/Punasilmäisyyden vähennys
-  [Yömuotokuva]/[Yömaisema]/[Tähtitaivas] ([Kuvaustilat])
-  Kun suljinaika pitenee toiminnossa [Pisin sulj.aika]
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Perustiedot

(Jatkuu seuraavalla sivulla)

1

Käynnistä digitaalikamera
 • Virtalamppu syttyy palamaan, kun kytket tämän laitteen päälle.

2

Valitse haluamasi tallennustila

Käännä tilavalitsinta hitaasti ja varmasti 
säätääksesi haluttuun tilaan. →

 ■Perusasetukset

[Automaattivalotus]-tila Ota kuvia käyttäen automaattista suljinajan ja 
aukkoarvon säätöä. (→32)

[Älykäs kuvaustila]-tila Ota kuvia käyttäen automaattisia asetuksia. 
(→36)

 ■Lisäasetukset

[Aukon esivalinta]-tila Valitse aukko ja ota sitten kuvia. (→108)

[Sulk. esivalinta]-tila Valitse suljinaika ja ota sitten kuvia. (→109)

[Manuaalivalotus]-tila Valitse aukko ja suljinaika ja ota sitten kuvia. 
(→110)

[Luova videotila] Tallenna elokuva manuaaliasetuksilla. (→132)

[Omat asetuk.]-tila Ota kuvia käyttäen aiemmin rekisteröityjä 
asetuksia. (→134)

[Panoraamakuvaus]-tila Tallenna panoraamakuvia. (→121)
[Kuvaustilat] Ota kuvia käyttäen kuvaustiloja. (→124)

[Luova kuvaus]-tila Valitse haluamasi kuvatehoste ja lisää se 
kuviin. (→112)
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3

Säädä kuvakulmaa käyttämällä zoomausvipua (→75)

Suurentaa 
kuvakulmaa 
(laajakulma)

Tuo kohteen 
lähemmäksi  
(tele)

4

Suuntaa kamera ja laukaise
 ■Yksittäiskuvien ottaminen

 Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin
  Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan

Tarkennusnäyttö

Paina puoliväliin 
(tarkenna painamalla 

kevyesti)

Paina pohjaan 
(ota kuva painamalla 

laukaisin pohjaan)

 ■Videoiden tallentaminen
  Aloita kuvaus painamalla videokuvauspainiketta
  Lopeta kuvaus painamalla videokuvauspainiketta 
uudelleen

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
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5

Toista kuvia
  Paina toistopainiketta

  Valitse näytettävä kuva painamalla  

 ■Videoiden katseleminen
Valitse kuva, jossa on videokuvake, ja paina .

6

Katkaise kamerasta virta
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Ota kuvia käyttäen automaattista suljinajan ja aukkoarvon säätöä. 
[Kuvaus]-valikon avulla voit muuttaa asetuksia ja määrittää itsellesi sopivan 
tallennusyhdistelmän.

Valitse [ ] ([Automaattivalotus]-tila)

Ota kuva

Paina puoliväliin 
(tarkenna painamalla 

kevyesti)

Paina pohjaan 
(ota kuva painamalla 

laukaisin pohjaan)

 ■Tarkennuksen säätäminen ja valotuksen tarkistaminen
 Aukko
 Suljinaika
 ISO-herkkyys
 Tarkennusnäyttö
( Kun tarkennus on onnistunut: palaa  
Kun tarkennus ei ole onnistunut: vilkkuu)

 AF-alue

 • Tähtääautomaattitarkennusalue (AT-alue) pisteeseen, johon haluat tarkentaa.
 • Lyhin kuvausetäisyys vaihtelee zoomaussuhteen mukaan. Katso näytössä olevaa 
tarkennusaluenäyttöä. (→101)

 • Aukko ja suljinaika näytetään punaisena, kun ei saavuteta oikeaa valotusta. (Lukuun 
ottamatta, kun käytetään salamaa)

 • Jos aukko ja suljinaika näkyvät punaisina, valotus ei ole oikea. Sinun pitää käyttää 
salamaa, muuttaa [Herkkyys]-asetuksia tai valita [Pisin sulj.aika]-asetuksella pitempi 
suljinaika.
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Ohjelman muokkaus

Toiminto, joka säilyttää valotuksen (kirkkauden), vaikka suljinaika ja aukkoarvo muuttuvat 
on nimeltään ”Ohjelman muokkaus”. Voit kuvatessasi säätää suljinaikaa ja aukkoarvoa 
”Ohjelman muokkaus”-toiminnolla, vaikka [Automaattivalotus]-tila olisi valittu.

Paina laukaisin puoliväliin
 • Suljinaika ja aukkoarvo näkyvät näytössä.

Valitse suljinajan ja aukkoarvon yhdistelmä kiertämällä 
takavalitsinta arvojen ollessa näkyvissä (noin 10 sekuntia)

Valotusmittari
Suljinaika (Automaattinen säätö)

Aukkoarvo (Automaattinen säätö)

[  ] näkyy ohjelmoidun siirron aikana (kun suljinajan ja aukkoarvon yhdistelmää muutetaan).

 • Ohjelman muokkauksen kytkeminen pois  
→  Kierrä takavalitsinta, kunnes ohjelman muokkauksen ilmaisin katoaa ([  ]).

 ●Kun kameran virta katkaistaan, ohjelman muokkaus kytkeytyy pois.
 ●Ohjelmoitu siirto peruuntuu, jos siirron aktivoimisesta on kulunut yli 10 sekuntia. 
Ohjelmoidun siirron asetus sen sijaan säilyy muistissa.
 ●Kohteen kirkkaudesta riippuen ohjelman muokkausta ei mahdollisesti voida kytkeä 
päälle.
 ●Ohjelman muokkaus on käytettävissä kaikilla ISO-herkkyyden asetuksilla lukuun 
ottamatta asentoa [  ].
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 ■Esimerkki ohjelman muokkauksesta

2.0

2.8

4.0

5.6

8.0

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1413

1
1/2

1/4
1/8

1/15
1/30

1/60
1/125

1/250
1/500

1/1000
1/2000

1/4000

15

16

17
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20

(Aukkoarvo)
(Ev)*

(Suljinaika)

 Ohjelman muokkauksen määrä
 Ohjelman muokkauskaavio
 Ohjelman muokkauksen raja

*  EV on lyhenne yksiköstä [Exposure Value], joka osoittaa valotuksen määrää. EV muuttuu aukon 
arvon ja suljinajan mukaan.
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Kun [Tarkennus]-asetus on [  ] (1 alueen tarkennus), tarkenna kuvan keskellä näkyvälle 
AF-alueelle. Ellei kohde ole kuvan keskellä, noudata alla olevia ohjeita.

Tarkenna kamera ensin kohteeseen
Suuntaa AF-alue 

kohteeseen

Pidä puoliväliin 
painettuna

Tarkennusnäyttö
( Kun tarkennus on onnistunut: palaa  
Kun tarkennus ei ole onnistunut: vilkkuu)

AF-alue
( Kun tarkennus on onnistunut: vihreä  
Kun tarkennus ei ole onnistunut: 
punainen)

Sommittele kuva haluamallasi tavalla

Paina pohjaan

AF-alue

 ■Tarkentamista vaikeuttavat kohteet ja ympäristöt
Kohteet ja ympäristöt, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista:

 • Nopeasti liikkuvat tai erittäin kirkkaat kohteet tai kohteet, joista puuttuu värikontrasti.
 • Lasin läpi tai lähellä olevien valaisevien esineiden kuvaaminen. 
 • Hämärässä tai kameran täristessä voimakkaasti.
 • Kun kohde on liian lähellä tai kun samassa kuvassa on läheisiä ja kaukaisia kohteita. 
(→101)

Tarkennusnäyttö vilkkuu ja äänimerkki kuuluu, jos tarkennus ei ole oikea.

Tarkennusnäyttö

Käytä punaisena näkyvää tarkennusaluetta apuna.  
Vaikka tarkennusnäyttö olisi näkyvissä, kamera ei ehkä pysty tarkentamaan 
alueen ulkopuolella olevaan kohteeseen.

 ●AF-alueen näyttö voi olla suurempi eräissä kuvaustilanteissa, kuten heikossa 
valaistuksessa tai tiettyjä zoomaussuhteita käytettäessä.
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Tätä tilaa suositellaan näppäilijöille tai aloittelijoille, koska kamera säätää asetukset 
kohteeseen ja kuvausympäristöön sopiviksi.

Valitse [  ] ([Älykäs kuvaustila]-tila)

Ota kuva

Paina puoliväliin 
(tarkenna painamalla 

kevyesti)

Paina pohjaan 
(ota kuva painamalla 

laukaisin pohjaan)

Tarkennusnäyttö
( Kun tarkennus on onnistunut: palaa  
Kun tarkennus ei ole onnistunut: vilkkuu)

AF-alue

 • Kasvojen havaitsemistoiminto näyttää AF-alueen kohteen kasvojen ympärillä. 
Muissa tilanteissa alue näkyy kohteen siinä pisteessä, johon on tarkennettu.

 • Voit asettaa AT-seurannan painamalla [FOCUS]. Jos haluat lisätietoja, katso (→42). 

 ●Seuraavat toiminnot kytketään päälle automaattisesti.
 • Erikoiskuvaustilan tunnistus/Taustavalon korjaus/Älykäs ISO-herkkyyden säätö/
Autom. valkotasapaino/Kasvojen tunnistus/[AFS]/[Pikatark.]/[Äl. dynamiikka]/ 
[Älykäs resol.]/[i.ZOOM]/[Kuvanvakain]/[Tark. apuvalo]/[Punas.poisto]/ 
[Jatkuva tark.]

 ●Kuvanlaatu kiinnitetään asentoon [  ].
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Automaattinen aiheen tunnistus

Kamera tutkii kohteen, johon se on suunnattu, ja valitsee parhaat asetukset 
automaattisesti.

Tunnistetun aiheen 
kuvake

Kun otetaan kuvia

[i-Muotokuva] [i-Yömuotokuva]*2 
(Vain kun salamalaite on avattu)

[i-Vauva]*1 [i-Yömaisema]*2

[i-Maisema] [i-Yökuva käsivar.]*3

[i-Auringonlasku] [i-Makro]
Kun kuvausaihe ei vastaa mitään edellä mainituista

Kun tallennetaan videoita (→45)
[i-Muotokuva] [i-Vähäinen valo]
[i-Maisema] [i-Makro]
Kun kuvausaihe ei vastaa mitään edellä mainituista

*1  Kun kamera tunnistaa vauvat (enintään 3-vuotiaat), jotka on rekisteröity kasvontunnistustoiminnolla.
*2 Jalustan ja itselaukaisimen käyttämistä suositellaan.
*3 Kun [i-Yökuva käsivar.] on [ON].

 ●Joissakin tallennustilanteissa kamera voi valita samaa kohdetta varten eri 
kuvaustiloja.
 ●Jos kamera ei valitse haluttua kuvaustilaa, sopiva tila kannattaa valita manuaalisesti.
 ●Kun [  ], [  ] tai [  ] havaitaan, kamera ottaa kasvojen havaitsemisen käyttöön ja 
säätää tarkennuksen ja valotuksen tunnistettujen kasvojen mukaan.
 ●Jos esimerkiksi käytetään kolmijalkaa ja kamera päättelee, että sen huojunta on 
minimaalista, kun erikoiskuvaustilaksi on tunnistettu [  ], suljinaika asetetaan 
enimmäisarvoon 8 sekuntia. Huolehdi siitä, että et liikuta kameraa kuvia otettaessa.
 ●Kun [Kasvontunn.] asetetaan asentoon [ON] ja havaitaan rekisteröityjä kasvoja 
muistuttavat kasvot, näytetään [R] yläoikealla tiloissa [  ], [  ] ja [  ].

 ■Tietoja vastavalokorjauksesta
Vastavalokorjaus kytkeytyy [Älykäs kuvaustila]-tilassa automaattisesti. Vastavalo 
tarkoittaa tilannetta, jossa valo tulee kohteen takaa. Jos kohde näyttää tummalta 
vastavalon takia, kamera yrittää korjata virheen automaattisesti suurentamalla kuvan 
kirkkautta. Kun kamera on havainnut vastavalon, nestekidenäytössä näkyy [  ]. 
(Eräissä tilanteissa kamera ei ehkä havaitse vastavaloa oikein.)
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Taustan sumentaminen

[Älykäs kuvaustila]-tilassa voit muuttaa taustan epäteräväksi yhtä helposti kuin [Aukon 
esivalinta]-tilassa.

Paina takavalitsinta
 • Säätönäyttö tulee esiin.

Säädä taustan sumennustoimintoa kiertämällä takavalitsinta

 • [AUTO] näkyy kuvakkeessa automaattisen säädön 
aikana.

 • Voit tehdä säätöjä myös painamalla  .
 • Voit palata automaattiseen säätöön  
→ Painamalla [  (  Q.MENU)]

Taustan sumennus Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Muuttaa taustan 
teräväksi

Vahvista asetus painamalla takavalitsinta
 • Voit vahvistaa asetuksen myös painamalla [MENU/SET]

 ●Kun tallennat videoita, kamera säätää himmennintä asianmukaisella valotusalueella. 
Kohteen kirkkaus voi olla sellainen, että taustan sumennus ei vaikuta.
 ●Voit säätää kirkkautta ja värejä käyttämällä [Älykäs kuv. tila plus]-tilaa. (→43)
 ●Kun katkaiset laitteesta virran tai muutat tallennustilaa, taustan sumennusasetus 
palaa arvoon [AUTO].
 ●Taustan sumennuksen säätöalue muuttuu zoomausasennon mukaan.
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Tietoja salamalaitteesta

Avaa sisäinen salama käyttöä varten. (→78)

 ●Valitse kohteen ja kirkkauden mukaan [  ], [  ], [  ] tai [  ].
 ●Kun [  ] tai [  ] on näkyvissä, [Punas.poisto]-toiminto aktivoituu automaattisesti, 
havaitsee punasilmäisyyden ja korjaa kuvan tiedot.
 ●Kun [  ] tai [  ] valitaan, suljinaika pitenee.

Tietoja [Älykäs kuvaustila]-asetuksista

Voidaan asettaa seuraavat valikot.
 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

Valikko Kohta
[Älykäs 
kuvaustila]

[Älykäs kuvaustila] [Älykäs kuv. tila plus]

[Kuvaus] [Kuvakoko]* [Väritila] [Epäter. poisto] [i-Yökuva käsivar.] [iHDR] [Kasvontunn.]
[Video] [Tallennusformaatti] [Kuvan laatu]
[Asetukset] [Kellon asetus] [Maailman aika] [Merkkiääni]* [Kieli] [Vakaimen demo]

 • Muita kuin yllä lueteltuja valikon kohtia ei näytetä, mutta voit asettaa ne muissa 
tallennustiloissa.

* Käytettävissä olevat asetukset voivat poiketa muista tallennustiloista.

[Väritila]

Kun muutat [Väritila]-asetusta [Kuvaus]-valikossa, voit säätää tallennettavien kuvien ja 
videoiden värejä.

 • Valikkojen käyttäminen. (→57)
 ■Asetukset

[STANDARD] Tallentaa kuvat niin, että värit vastaavat todellisia värejä.
[Happy] Tallentaa kuviin voimakkaat ja eloisat värit.
[B&W] Tallentaa kuviin vain mustan ja valkoisen sävyjä.
[SEPIA] Tallentaa kuviin seepiasävyjä.
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[Epäter. poisto]

[Epäter. poisto] valitsee sopivimman suljinajan automaattisesti kohteen liikkeiden mukaan 
niin, että liike-epäterävyys pysyy pienenä.
Tässä laitteessa asetuksen alkuarvo on [ON].

 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

 ●Kun [Epäter. poisto]-asetus on [ON] ja laukaisin painetaan puoliväliin, näyttöön tulee  
[  ].
 ●Kohde saattaa tallentua kuvaan, joka on pienempi kuin valittu pikselimäärä.

[i-Yökuva käsivar.]

Jos kamera tunnistaa yömaiseman ja kuvataan käsivaralta, [i-Yökuva käsivar.]-
toiminto voi pienentää kuvan tärinää ja kohinaa ilman jalustan käyttämistä yhdistämällä 
kuvasarjan kuvia.
Tässä laitteessa asetuksen alkuarvo on [ON].

 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

 ●Kun kamera on kiinnitetty jalustaan tai muuhun tukeen, se ei ota käyttöön [i-Yökuva 
käsivar.]-toimintoa.
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[iHDR]

Kun kuvassa on esimerkiksi voimakas kontrasti taustan ja kohteen välillä, [iHDR] tallentaa 
useita kuvia eri valotusarvoilla ja kokoaa niistä yhden, sävykkään kuvan.
Tässä laitteessa asetuksen alkuarvo on [ON].

 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

 ●Tämä toiminto aktivoituu automaattisesti vain silloin, kun nestekidenäytössä näkyy  
[  ] (→37).
 ●Jos kameran on tarkoitus koota kuvasarjasta yksi kuva, näyttöön tulee ilmoitus siitä, 
että muistiin tallentuu useita kuvia, ja sarjakuvaus käynnistyy. Huomaa että kamera 
ei valitse sarjakuvausta, jos se havaitsee pystyvänsä korjaamaan kontrastieron 
kokoamatta kuvaa kuvasarjasta.
 ●Jos kamera ottaa kuvasarjan ja kohde liikkuu, voi muodostua jälkikuvia.
 ●Kamera ei yhdistä kuvia seuraavissa tilanteissa:

 • Kun zoomaussuhde ylittää optisen zoomin suurimman suhteen
 • [Sarjakuvaus]-tila
 • Kun salama välähtää
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Seurantatarkennus

[Älykäs kuvaustila]-tilassa voidaan valita [Tarkennus]-tilan [Seurantatark.] yhdellä 
operaatiolla. Kun [Seurantatark.]-tila on käytössä, kamera pystyy koko ajan tarkentamaan 
kohteeseen ja muuttamaan sen valotusta, vaikka se liikkuisi.

Valitse [Seurantatark.] painamalla [FOCUS]

 • Seurantatarkennuksen kytkeminen pois → Paina uudelleen [FOCUS].

Suuntaa seurantatarkennuksen kehys kohteeseen

Lukitse painamalla [AF/AE LOCK (Fn1)]-painiketta

Seurantatarkennuskehys
Tarkennuksen lukitus 
onnistui: Keltainen
Tarkennuksen lukitus 
epäonnistui: Punainen

 • Tarkennuksen lukituksen kytkeminen pois  
→ Paina [FOCUS].

 ●Kamera valitsee seurantatarkennuksen kohteelle sopivimman kuvaustilan 
automaattisesti.
 ●Et voi käyttää AF-seurantatoimintoa, kun [Väritila] asetetaan asentoon [B&W] tai 
[SEPIA].
 ●Kasvontunnistus ei toimi seurantatarkennusta käytettäessä.
 ●Tietyissä kuvaustilanteissa, esimerkiksi silloin, kun kohde on pieni tai valaistus on 
heikko, [Seurantatark.] ei ehkä toimi oikein.
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[Älykäs kuv. tila plus]-tila

Kun [Älykäs kuv. tila plus] (iA+) on valittu, voit helposti säätää kirkkautta ja värejä ja 
muuttaa taustan epäteräväksi ja silti käyttää kätevää [Älykäs kuvaustila]-tilaa.

 ■Siirtyminen [Älykäs kuv. tila plus]-tilaan
Vaihda tila [Älykäs kuvaustila]-valikon avulla.

Paina [MENU/SET]

Valitse [  ] painamalla  ja paina sitten [MENU/SET]
: [Älykäs kuvaustila]-tila
: [Älykäs kuv. tila plus]-tila
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 ■Kirkkauden, värien ja taustan sumennuksen säätäminen
Paina takavalitsinta

 • Säätönäyttö tulee esiin.

Valitse säädettävä ominaisuus painamalla  

Säätää kirkkautta.

Säätää taustan sumennusta.

Säätää värejä.

 • [AUTO] näkyy kuvakkeessa automaattisen säädön aikana.

Tee muutoksia painamalla  
Kirkkaus Alivalotus (tumma) Ylivalotus (vaalea)

Taustan sumennus Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Muuttaa taustan 
teräväksi

Värit Lämpimät värit Kylmät värit

 • Voit tehdä muutoksia myös kiertämällä takavalitsinta.
 • Voit palata automaattiseen säätöön → Painamalla [  (  Q.MENU)].

Paina [MENU/SET]
 • Voit vahvistaa asetuksen myös painamalla takavalitsinta.

 ●Kun tallennat videoita, kamera säätää himmennintä asianmukaisella valotusalueella. 
Kohteen kirkkaus voi olla sellainen, että taustan sumennus ei vaikuta.
 ●Kun katkaiset laitteesta virran tai muutat tallennustilaa, kaikki asetukset palaavat 
arvoon [AUTO].
 ●Taustan sumennuksen säätöalue muuttuu zoomausasennon mukaan.
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Voit tallentaa videoihin (stereofonisen) äänen.
Aloita tallennus painamalla videokuvauspainiketta

Älä peitä mikrofonia videoita 
kuvatessasi.

Tilailmaisimen tallentaminen

Kulunut tallennusaika

Jäljellä oleva tallennusaika 
(noin)

[Tallennusformaatti] (→157)/
[Kuvan laatu] (→158)

 ●Suositellaan, että suljet salaman, kun tallennat 
videoita.
 ●Vapauta videokuvauspainike heti painettuasi sitä.
 ●Voit käyttää zoomia myös videota tallentaessasi. 
 ●Tarkennus voidaan saavuttaa tallennuksen aikana 
painamalla [FOCUS].
 ●Videokuvauksen aikana voi ottaa yksittäiskuvia. (→48)

Lopeta kuvaus painamalla videokuvauspainiketta uudelleen
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 ■Tietoja videoiden tallennusmuodosta
Tämä laite voi tallentaa videoita AVCHD- tai MP4-muodossa.
AVCHD:
Tässä muodossa voi tallentaa tarkkaa ja laadukasta videokuvaa. Se on sopiva, kun 
katsellaan videoita teräväpiirtotelevisiosta tai tallennetaan niitä levylle.
MP4:
Tämä on yksinkertaisempi videomuoto, joka sopii parhaiten silloin, kun videoita 
täytyy editoida paljon tai niitä lähetetään Web-palveluihin.

 • Voit tallentaa videon sisäiseen muistiin vain, jos [MP4]-tila ja [VGA]-asetus on 
valittu.

 ■Tietoja tallennettujen videoiden yhteensopivuudesta
[AVCHD]- tai [MP4]-muodossa tallennettuja videoita toistettaessa kuvan tai äänen 
laatu voi olla heikko tai toistaminen ei onnistu lainkaan, vaikka toistava laite olisi 
yhteensopiva näiden muotojen kanssa. Myöskään kuvaustiedot eivät ehkä näy 
oikein. Käytä silloin tätä laitetta.

 ●Näytössä ilmoitettu jäljellä oleva tallennusaika ei välttämättä pienene tasaisesti.
 ●Jos tietoja tallennetaan ja poistetaan monta kertaa, SD-kortille mahtuu tavallista 
vähemmän videokuvaa. Voit palauttaa kapasiteetin ennalleen alustamalla SD-kortin 
kameralla. Muista tallentaa kaikki tärkeät tiedot tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen 
ennen alustamista, sillä kaikki kortille tallennetut tiedot katoavat.
 ●Kortin tyypistä riippuen kortin saantiosoitin voi tulla näkyviin hetkeksi aikaa 
tallennettaessa elokuvaa. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 ●ISO-herkkyys toimii asennossa [AUTO] muissa elokuvatallennuksissa kuin luovassa 
elokuvassa. Lisäksi [Herk. raja] ei toimi.
 ●On olemassa vaara, että zoomauksen ja painiketoimintojen äänet sekä 
linssinsuojuksen langan hankaava ääni tallennetaan, varo tarvittaessa.
 ●Videokuvausympäristö voi olla sellainen, että näyttö pimenee hetkeksi tai videoon 
tallentuu kohinaa staattisen sähkön, sähkömagneettisten aaltojen tms. syiden vuoksi. 
 ●Kuvausalue voi olla videoissa kapeampi kuin yksittäiskuvissa. Jos kuvasuhde on 
kuvissa erilainen kuin videoissa, katselukulma muuttuu videokuvausta aloitettaessa. 
Tallentuva alue saadaan näkyviin valitsemalla [Video Kuvausalue] (→66)-asetukseksi 
[ON].
 ●Jos laajennettu optinen zoom valitaan ennen videokuvauspainikkeen painamista, 
nämä asetukset katoavat ja tallennusalue muuttuu huomattavasti.
 ●Kun käytät zoomia videokuvauksessa, tarkentaminen voi kestää hetken. 
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 ●Suosittelemme jalustan ja itselaukaisimen käyttöä, kun tallennetaan videota käyttäen 
suurta zoomauskerrointa.
 ●Suositellaan käyttämään täysin ladattua akkua tai vaihtovirtasovitinta (lisävaruste), 
kun tallennetaan videoita.
 ●Jos elokuvien tallennuksen aikana vaihtovirtasovittimen virransyöttö katkeaa 
sähkökatkoksen vuoksi tai jos vaihtovirtasovitin irrotetaan jne., tallennettavaa 
elokuvaa ei tallenneta.
 ●Videoita ei voida tallentaa seuraavissa tapauksissa.

 • [3D-valokuvatila] ([Kuvaustilat])
 • [Pehmeä tarkennus]/[Tähtisuodatin] ([Luova kuvaus]-tila)

 ●Tallennetaan seuraavissa luokissa tietyille tallennustiloille. Kuhunkin tallennustilaan 
sopiva videotallennus suoritetaan niille, joita ei ole lueteltu alla.

Valittu tallennustila Tallennustila 
videotallennuksen aikana

 • [Automaattivalotus]-tila
 • [Aukon esivalinta]-tila
 • [Sulk. esivalinta]-tila
 • [Manuaalivalotus]-tila
 • [Urheilu]/[HDR]/[Lemmikki] ([Kuvaustilat])

Normaali elokuva

[Vauva] ([Kuvaustilat]) Muotokuvaustila
[Yömuotokuva]/[Yömaisema]/[Yökuvaus kasivar.]/[Tähtitaivas] 
([Kuvaustilat]) Heikon valaistuksen tila
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Kuvien ottaminen videota tallennettaessa

Kuvia voi ottaa samaan aikaan, kun tallennetaan videota.

Paina laukaisin pohjaan videokuvauksen aikana
Kuvia voi ottaa samaan aikaan, kun tallennetaan videota.

[Kuvasuhde] [Still-kuvakoko] Tallennettavien kuvien määrä
16:9 3.5M 1

 • Kuvanlaatu saattaa olla erilainen verrattuna [3.5M] (16:9)-normaalikuviin.
 • Kun kuvia otetaan zoomauksen aikana, zoomaus voi pysähtyä.
 • Kun valitaan [Luova kuvaus]-tilan [Miniatyyritehoste]-asetus, kamera ottaa kuvan 
vasta hetken kuluttua laukaisimen painamisesta alas.

 ●Kun painat laukaisimen puoliväliin videokuvauksen aikana, kamera tarkentaa 
uudelleen kohteeseen automaattisesti. Tämä uudelleentarkennus tallentuu myös 
videokuvauksen aikana. Kun videot ovat etusijalla, paina laukaisin kokonaan alas ja 
ota kuvia. Kuvia voi ottaa myös videokuvauksen jälkeen. (→54)
 ●Kun laukaisin painetaan puoliväliin, kuvakoko ja tallennettavien kuvien määrä tulevat 
näyttöön.
 ●Kuvia ei voi tallentaa seuraavissa tilanteissa:

 • Kun [Kuvan laatu]-asetukseksi on valittu [VGA]
 • [Luova videotila]

 ●Salaman asetus on [  ].
 ●Koska tallennuksessa käytetään sähköistä suljinta, tallennetut kuvat saattavat 
vääristyä.
 ●Kun [Laatu]-asetus on [  ], [  ] tai [  ], kuvat tallentuvat [  ]-asetuksen 
mukaisina JPEG-tiedostomuodossa.
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Kun kamerassa on muistikortti, kuvat toistetaan muistikortilta. Ilman muistikorttia kuvat 
toistetaan sisäisestä muistista.

Paina toistopainiketta

Valitse näytettävä kuva painamalla  

 • Kun pidät painiketta painettuna, kuvat tulevat näyttöön peräkkäin.
 • Voit valita kuvan myös kiertämällä takavalitsinta.

Katsele kuvia

Kansion/tiedoston numero

Kuvan numero/Kuvien määrä

 ■Toiston lopettaminen
Paina toistopainiketta tai videopainiketta uudelleen tai paina laukaisin puoliväliin.

 ●Tietokoneella käsiteltyjä kuvia ei ehkä voi näyttää tällä kameralla.
 ●Kun kamera siirretään toistotilaan, objektiivi vetäytyy sisään noin 15 sekunnin 
kuluttua.
 ●Tämä kamera on yhteensopiva JEITAn (Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association) laatiman DCF-standardin (Design rule for Camera 
File system) kanssa sekä Exif-standardin (Exchangeable image file format) kanssa. 
Tiedostoja, jotka eivät ole DCF-yhteensopivia, ei voi näyttää.



Perustiedot

Kuvien katseleminen  ([Norm. toisto])

VQT5B88- 50 -

Suurentaminen ja ”toistozoomauksen” käyttäminen

Siirrä zoomausvipua T-puolta kohti

Nykyinen zoomattu alue

 • Jokainen zoomausvivun siirto T-puolta kohti lisää suurennusta neljässä 
vaiheessa: 2x, 4x, 8x ja 16x. (Näytössä olevan kuvanlaatu heikkenee 
vastaavasti.)

 • Zoomauksen pienentäminen → Siirrä zoomausvipua W-puolta kohti
 • Zoomauskohdan siirtäminen → Paina    

 ●Toistozoomausta ei voi käyttää videota tai panoraamakuvaa toistettaessa.

 ■Näytettävän kuvan vaihtaminen muuttamatta zoomaussuhdetta ja 
toistozoomauksen sijaintia
Kierrä takavalitsinta toistozoomauksen aikana.

 ●Zoomausasento palautuu keskelle seuraavissa kuvissa.
 • Kuvat erilaisilla kuvasuhteilla
 • Kuvat, joiden tallennetut pikselimäärät eroavat
 • Kuvat, joiden kääntösuunta on erilainen (kun [Aut.kääntö] asetetaan asentoon 
[Päällä])

 ■Tarkennuspisteen suurentaminen
Paina [FOCUS] toistaessasi yksittäiskuvia.

 ●Tarkennuspiste ei ehkä ole suurennoksen keskikohta, kun se on kuvan reunassa.
 ●Toiminto palauttaa alkuperäisen suurennuksen, jos painetaan uudelleen [FOCUS].
 ●Seuraavia kuvia ei voi suurentaa, koska tarkennuspistettä ei ole:

 • Kuvat, jotka on otettu tarkentamatta
 • Kuvat, jotka on otettu käyttäen manuaalitarkennusta
 • Kuvat, jotka on otettu toisella kameralla
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Kuvaluettelon katseleminen ”Monitoisto”

Siirrä zoomausvipua W-puolta kohti
Kuvan numero/kokonaismäärä

 • Kun siirrät zoomausvipua W-puolta kohti, voit vaihtaa näyttötapaa seuraavassa 
järjestyksessä: 1 kuvan näyttö (koko kuvaruutu) → 12 kuvan näyttö → 30 kuvan 
näyttö → Kalenterinäyttö. (Palaa edelliseen siirtämällä vipua T-puolelle.)

 • Kun valitset kuvan painamalla     ja painat sitten [MENU/SET] 12 kuvan tai 
30 kuvan näytössä, valittu kuva tulee 1 kuvan näyttöön (koko näyttöön).

 ●Kuvia, joissa näkyy [!], ei voi näyttää.
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Kuvien näyttäminen tallennuspäivän mukaan [Kalenteri]

Siirrä zoomausvipua W-puolta kohti useita kertoja

 • Jos jossain kuukaudessa ei ole tallennettuja kuvia, sitä ei näytetä.

Valitse kuvauspäivä painamalla     ja paina sitten 
[MENU/SET]

 • Paina [  (  Q.MENU)] palataksesi kalenterinäyttöön.

 ●Toistonäytössä valitun kuvan tallennuspäivä tulee valituksi päiväksi, kun 
kalenterinäyttö näytetään ensimmäisen kerran.
 ●Jos samana päivänä on otettu useampia kuin yksi kuva, niistä ensimmäinen kuva 
muuttuu valituksi.
 ●Voit näyttää kalenterin väliltä tammikuu 2000 – joulukuu 2099.
 ●Kalenterinäytössä näkyvät vain ne kuukaudet, joiden aikana on otettu kuvia. Kuvissa, 
joita otettaessa kelloa ei ollut asetettu aikaan, näkyy päivämääränä 1. tammikuuta 
2013.
 ●Kuvat, joita otettaessa on käytetty [Maailman aika]-asetuksella määritettyä aikaa, 
näkyvät kalenterissa matkakohteen aikavyöhykkeen päivämäärän mukaisina.
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Tämä laite on suunniteltu toistamaan videoita, joiden muoto on AVCHD, MP4 tai 
QuickTime Motion JPEG.

Valitse kuva, jossa on videokuvake, ja paina 

Toistaminen alkaa. (Toiston käynnistymisen jälkeen kulunut toistoaika tulee näkyviin 
näyttöön.)

Videon tallennusaika
Esimerkki)
10 minuuttia 30 sekuntia: 10m30s

Videokuvake (vaihtelee [Tallennusformaatti]- ja [Kuvan laatu]-asetuksen mukaan)

 ■Videotoiston mahdolliset toiminnot
: Tauko/toista
: Pysäytä
:  Pikakelaus taaksepäin (2 nopeutta*)/Edellinen ruutu (taukotilassa)
:  Pikakelaus eteenpäin (2 nopeutta*)/Seuraava ruutu (taukotilassa)

* Selaus eteen tai taakse nopeutuu, jos painat uudelleen  .
 • Äänenvoimakkuutta voi säätää zoomausvivulla.

 ●Muilla kameroilla tallennettujen videoiden toistaminen ei ehkä onnistu.
 ●Eräät tiedot eivät näy videoissa, jotka on tallennettu [AVCHD]-tilassa.
 ●Videoita voidaan katsella tietokoneella käyttäen vakiovarusteisiin kuuluvalla CD-ROM-
levyllä olevaa ”PHOTOfunSTUDIO”-ohjelmaa.
 ●Videot, jotka on tallennettu käyttäen [Luova kuvaus]-tilan [Miniatyyritehoste]-asetusta, 
toistetaan noin 8-kertaisella nopeudella.
 ●Käytettäessä muistitilaltaan suurta korttia siirtyminen nopeasti takaisinpäin voi olla 
tavallista hitaampaa.
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Kuvien sieppaaminen videoista

Voit tallentaa videoon kuuluvan kohtauksen kuvaksi.
Pysäytä videon toisto kohtaukseen, jonka haluat tallentaa 
kuvaksi

Paina [MENU/SET]
 • Vahvistusnäyttö tulee esiin.  
Jos valitset [Kyllä], toiminto suoritetaan.

 • Yksittäiskuvat tallentuvat käyttäen [Kuvasuhde]-asetusta 16:9 ja [Kuvakoko]-
asetusta 2M*.
* Seuraavissa tilanteissa tallennettujen kuvien arvoiksi tulee 4:3, 0.3M.

 • MP4-videot, joissa [Kuvan laatu]-asetus on [VGA]

 ●Elokuvasta luodut kiintokuvat saattavat olla karkeampia kuin normaali kuvanlaatu.
 ●Toisella kameralla tallennetuista videoista ei ehkä voi siepata kuvia.
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Kuvat poistetaan muistikortilta, jos muistikortti on asetettu, tai muuten sisäisestä 
muistista. (Poistettuja kuvia ei voi palauttaa.)

Kuvia ei kuitenkaan poisteta seuraavissa tilanteissa.
 • Suojatut kuvat 
 • Kortin kytkin on ”LOCK”-asennossa.
 • Kuvat eivät ole DCF-standardin mukaisia (→49)

Poista näytössä oleva kuva painamalla  
[  (  Q.MENU)]-painiketta

 • Vahvistusnäyttö tulee esiin. Kun valitset [Kyllä], valittu kuva tuhoutuu.

 ●Älä katkaise virtaa poistamisen aikana.
 ●Käytä tarpeeksi täyteen ladattua akkua tai verkkolaitetta (lisävaruste) ja 
tasavirtasovitinta (lisävaruste).
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Usean (enintään 50) kuvan poistaminen/Kaikkien kuvien poistaminen

Paina [  (  Q.MENU)]-painiketta kuvaa katsellessasi 

Valitse [Poista useita]/[Poista kaikki] painamalla   ja paina 
sitten [MENU/SET]

 ●[Poista useita]
Valitse kuva painamalla     ja paina sitten [DISP.]-painiketta

 Valittu kuva

 • Peruuttaminen → Paina [DISP.]-painiketta uudelleen.
 • Suorittaminen → Paina [MENU/SET].

 • Voit valita [Poista kaikki] -asetukseksi [Pois kaikki paitsi Suosikit], jos kuvia on 
määritetty suosikeiksi [Suosikit] -toiminnolla (→178).

 • Vahvistusnäyttö tulee esiin. Kun valitset [Kyllä], valittu kuva tuhoutuu.
 • Voi kestää jonkin aikaa, jos valittuja kuvia on monta.



Perustiedot

Valikon asetus

VQT5B88- 57 -

Kamerassa on valikot, joiden avulla voidaan suorittaa asetukset kuvien ottamista ja 
toistamista varten juuri siten kuin sinä haluat, sekä valikot, joiden avulla voit pitää 
hauskaa kameran kanssa tai käyttää sitä helpommin.
Erityisesti [Asetukset]-valikko sisältää muutamia tärkeitä asetuksia, jotka liittyvät kameran 
kelloon ja tehoon. Tarkista kyseisen valikon asetukset ennen kameran käyttöä.

 ■Valikkotyyppi
[Kuvaus] (→142) Voit valita asetuksia, kuten kuvasuhteen ja kuvakoon.

[Video] (→157) Voit valita tallennusmuodon, kuvanlaadun ja muita 
asetuksia.

[Asetukset] (→61) Voit valita käyttöä helpottavia asetuksia, esimerkiksi 
kellonajan muodon ja äänimerkin tyypin.

[Toistotila] (→162) Valitse toistotila kuvaesityksen katselemista varten 
[Kuvaesitys]-toiminnolla, määritä valintaehtoja 
näytettäville kuville ym.

[Toisto] (→170) Voit määrittää ottamiasi kuvia varten suojaus-, 
koonmuuttamis-, tulostus- ja muita asetuksia.

Valikon kohtien asetus

 • Jos valitset [Asetukset]-valikon [Valikon pal.] (→72) -asetuksen arvoksi [ON], näytössä 
näkyy valikkovaihtoehto, joka valittiin viimeksi valikkoa suljettaessa.

Esimerkki:  [Kuvaus]-valikon [Tarkennus]-asetuksen vaihtaminen arvosta [  ] (1 alueen 
tarkennus) arvoon [  ] (Kasvojen havaitseminen) [Automaattivalotus] -tilassa.

Paina [MENU/SET]

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
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Paina   tai käännä takarullaa valitaksesi valikon kohdan

Valikkovaihtoehdot
Sivut 
(Sivuja voi valita myös 
zoomausvivulla.)

Paina painiketta  tai takarullaa

Paina   tai käännä takarullaa valitaksesi asetukset
Valittu asetus

Valittavissa olevien asetusten määrittäminen

Paina painiketta [MENU/SET] tai takarullaa asetuksen 
suorittamiseksi
Sulje valikko painamalla [MENU/SET]

 • Voit myös sulkea valikon painamalla laukaisimen puoliväliin. 

 ■Palaaminen edelliseen näyttöön
  Paina [  (  Q.MENU)]-painiketta
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 ■Siirtyminen muihin valikoihin
esim. siirtyminen [Asetukset]-valikkoon [Kuvaus]-valikosta

  Paina 

Valikkotyyppi
Vaihtoehto

  Valitse [Asetukset]-valikkokuvake [ ] painamalla  tai kiertämällä takavalitsinta 

Valittu valikkotyyppi

  Paina painiketta  tai takarullaa

 ●Tässä käyttöoppaassa esitetyt näyttökuvat voivat poiketa oman kamerasi näytöistä, 
tai jotkin näytön osista voivat puuttua.
 ●On olemassa toimintoja, joita ei voida asettaa tai käyttää kamerassa käytettävistä 
tiloista tai valikkoasetuksista riippuen teknisten tietojen mukaisesti.
 ●Asetusten määritystapa vaihtelee valikkovaihtoehdon mukaan.
 ●Myös seuraavat valikot tulevat näkyviin tallennustilan mukaan.

 • [Älykäs kuvaustila]-tilassa: [Älykäs kuvaustila]-valikko (→43)
 • [Luova kuvaus]-tilassa: [Luova kuvaus]-valikko (→112)
 • [Kuvaustilat]-tilassa: [Kuvaustilat]-valikko (→124)
 • [Luova videotila]-tilassa: [Luova video]-valikko (→132)
 • [Omat asetuk.]-tilassa: [Omat asetuk.]-valikko (→135)
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Pikavalikon käyttäminen

Tallennustilassa voit nopeasti muuttaa yksittäiskuvan tai videon pääasetuksia.
 • Valikkovaihtoehdot ja näytössä olevien asetusten määrittäminen vaihtelevat 
tallennustilan mukaan.

Paina [  (  Q.MENU)]-painiketta

Paina   tai käännä takarullaa valitaksesi valikon kohdan
Valikkovaihtoehdot

Paina painiketta [MENU/SET] tai takarullaa asetuksen 
suorittamiseksi
Paina   tai käännä takarullaa valitaksesi asetukset

Asetukset

Paina painiketta [MENU/SET] tai takarullaa asetuksen 
suorittamiseksi
Paina [  (  Q.MENU)]-painiketta

 • Valikkonäyttö voidaan sulkea myös painamalla laukaisin puoliväliin.
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[Kellon asetus], [Säästötila] ja [Esikatselu] ovat tärkeät kellon asetusten ja akun 
käyttöiän kannalta. Tarkista nämä ennen käyttöä.

 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Kellon asetus]

Aseta päivämäärä ja aika ja valitse esitysmuoto. (→26)

[Maailman aika]

Aseta paikallisaika matkakohteessa. (→141)

[Matkatiedot]

Matkalla kuluneiden päivien määrän tallentaminen. (→140)

[Merkkiääni]

Vaihda äänimerkki tai suljinääni tai vaimenna se.
 ■Asetukset
[Äänen taso]

 /  / : Voimakas / hiljainen / äänetön
[Ääni]

 /  /  : Vaihda äänimerkki.
[Äänenvoim.]

 /  /  : Voimakas / hiljainen / äänetön
[Ääni]

 /  /  : Vaihda suljinääni.

[Kaiuttim. äänenvoim.]

Säädä kaiuttimista kuuluvan äänen voimakkuutta (7 tasoa).
 ■Asetukset: [0] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6]

 ●Tällä asetuksella ei voi säätää television äänenvoimakkuutta, kun kamera on kytketty 
televisioon. Lisäksi liitettynä ääntä ei lähetetä kameran kaiuttimista.
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Omat asetukset]

Rekisteröi kameran nykyiset asetukset. (→134)

[AF/AE LOCK / Fn1]

[AF/AE LOCK (Fn1)]-painikkeen tilaksi voidaan valita joko AF/AE-lukitus tai Fn (toiminto) 
rekisteröidyn toiminnon palauttamiseksi.

 ■Asetukset

[AF/AE LOCK] Siirtää painikkeen AF/AE-lukitustoiminnolle.

[Fn1] Siirtää painikkeen Fn (toiminto) -tilaan.

 ●Ostohetkellä AF/AE-lukitus on valittu.

[Fn-painikkeen asetus]

Voit rekisteröidä [Kuvaus]-valikon, [Asetukset]-valikon tai muiden valikkojen usein 
tarvittavia toimintoja [Fn]-painikkeeseen, jotta ne on mahdollista valita nopeammin. (→107)

[Etsinkuvan näyttö]

Asettaa näytön (Live View -näytön) nopeuden ja kuvan laadun, kun tallennetaan kuvia 
käyttäen nestekidenäyttöä tai etsintä.

 ■Asetukset

[30fps]
Kuvanlaadulla on etusija näyttönopeuteen verrattuna, ja kuvat näkyvät 
nopeudella 30 kuvaa/s.
Käytä tätä esimerkiksi silloin, kun haluat kuvata melko hitaasti liikkuvaa 
kohdetta ja tarkistaa samalla tarkennuksen.

[60fps]
Näyttönopeudella on etusija kuvanlaatuun verrattuna, ja kuvat näkyvät 
nopeudella 60 kuvaa/s. Näytetyt kuvat voivat olla hieman rakeisia. Käytä tätä 
esimerkiksi silloin, kun haluat kuvata nopeasti liikkuvaa kohdetta.

 ●[Etsinkuvan näyttö]-asetus ei vaikuta tallennettaviin kuviin.
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Näyttö] / [Etsin]

Säädetään nestekidenäytön/etsimen kirkkaus, väri tai punainen tai sininen sävy.
 ■Asetukset

[Kirkkaus] Säädä kirkkaus.

[Kontrasti · Kylläisyys] Säädä kontrasti tai värien selkeys.

[Punasävy] Säädä punainen sävy.

[Sinisävy] Säädä sininen sävy.

  Valitse asetus painamalla   ja muuta sen arvoa painamalla   
  Paina [MENU/SET]

 ●Toiminto säätää nestekidenäyttöä, kun nestekidenäyttö on käytössä, ja etsintä, kun 
etsin on käytössä.
 ●Jotkin kohteet voivat näyttää erilaisilta kuin ne todellisuudessa ovat, mutta tallennetun 
kuvan laatu ei muutu.

[Näytön kirkkaus]

Nämä valikon asetukset helpottavat nestekidenäytön näkemistä myös kirkkaissa 
olosuhteissa.

 ■Asetukset

([Autom. näytön kirk.])
Kirkkaus muuttuu automaattisesti sen mukaan, kuinka valoisaa 
kameran ympärillä on.

([Kirkas näyttö])
Kirkkaus muuttuu tavallista suuremmaksi, jotta kuvan katseleminen 
ulkona helpottuu.

[OFF] —

 ●Toistotilassa ei voi valita vaihtoehtoa [  ] ([Autom. näytön kirk.]).
 ●[  ] ([Kirkas näyttö]) palaa normaaliin kirkkauteen, ellei kameraa käytetä 30 sekuntiin 
tallennuksen aikana. (Voit palauttaa näytön kirkkaaksi painamalla mitä tahansa 
painiketta.)
 ●Koska nestekidenäytön kuva korostaa kirkkautta, jotkin kohteet voivat näyttää 
erilaisilta kuin todellisuudessa, mutta tämä ero ei vaikuta tallennettuun kuvaan. 
 ●[Näytön kirkkaus]-asetuksen valitseminen lyhentää toiminta-aikaa.
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Etsin-tyyli]

Voit määrittää Live-etsimen asetuksia. (→74)
 ■Asetukset

: Live-etsimen näytön asettelu
: Nestekidenäytön asettelu

[Näyttötyyli]

Voit määrittää nestekidenäytön ominaisuuksia. (→74)
 ■Asetukset

: Live-etsimen näytön asettelu
: Nestekidenäytön asettelu

[Näytön tiedot]

Voit näyttää kuvan sommittelemista helpottavat apuviivat. 
 ■Asetukset:  /  /  / [OFF]

 ■Apuviivojen sijainnin muuttaminen
Määritä apuviivojen sijainti valitsemalla [  ].

 Valitse [  ] [Asetukset]-valikon kohdasta [Näytön tiedot]
  Siirrä apuviivojen sijaintia (leikkauspistettä) painamalla     ja paina sitten 
[MENU/SET]

 • Kun painat [DISP.]-painiketta, leikkauspiste siirtyy takaisin keskelle.

 ●[Panoraamakuvaus]-tilassa näyttöön tulee erityinen apuviiva, joka ilmaisee 
kuvaussuunnan.  
Tämä asetus voi olla [ON] tai [OFF].
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[Histogram.]

llmaisee kuvan kirkkausarvojen jakauman – jos 
esimerkiksi kaavion huippu on oikealla, kuvassa on 
paljon kirkkaita alueita. Jos huippu on keskellä, kirkkaus 
(valotus) on oikea. Tätä voidaan käyttää ohjeena esim. 
valotusta korjattaessa.

(Esimerkki)

Hämärä ← OK → Valoisa

 ■Asetukset: [ON] / [OFF]

 ●Jos histogrammi ei ole samanlainen kuin tallennetussa kuvassa seuraavien syiden 
takia, histogrammi näkyy oranssina.

 • Kun manuaalivalotusapu näyttää jotain muuta asetusta kuin 0 EV [Manuaalivalotus]-
tilassa tai valotuksen korjausta käytettäessä.

 • Kun salama välähtää.
 • Kun valotusta ei saada oikeaksi salaman ollessa suljettu, tai kun nestekidenäytössä 
olevan kuvan kirkkaus ei näy oikein heikossa valaistuksessa.

 ●Tallennuksen aikana näkyvä histogrammi on vain viitteellinen.
 ●Tallennuksen aikana näkyvä histogrammi voi olla erilainen kuin toiston aikana näkyvä.
 ●Histogrammi on erilainen kuin tietokoneen kuvankäsittelyohjelman näyttämä.
 ●Histogrammi ei näy seuraavissa tilanteissa.

 • [Älykäs kuvaustila]-tila
 • Toistozoomaus
 • [Luova videotila]
 • Videokuvauksen aikana
 • Monitoisto
 • Kun HDMI-minikaapeli on kytketty
 • [Kalenteri]
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[Video Kuvausalue]

Voit tarkistaa videokuvaan tallentuvan alueen ennen 
kuvausta.

 ■Asetukset: [ON] / [OFF]

 ●Videokuvauksen aikana näkyvä kuvausalue on ohjeellinen.
 ●Tallennusalueen näyttö voi hävitä, kun zoomataan teleasentoon kuvan 
kokoasetuksesta riippuen.
 ●[Älykäs kuvaustila]-tilassa asetus on aina [OFF].

[Jäljellä]

Voit tuoda näyttöön tiedon siitä, kuinka monta yksittäiskuvaa tai kuinka kauan videota on 
vielä mahdollista tallentaa muistikortille tai sisäiseen muistiin.

 ■Asetukset

Näyttää, kuinka monta kuvaa voi vielä tallentaa.

Näyttää jäljellä olevan tallennusajan.

[Ylival.varot.]

Voit valita asetuksen, joka näyttää ylivalottuneet alueet (jotka ovat liian kirkkaita ja joissa 
ei ole harmaan sävyjä) vilkkuvina, kun [Esikatselu]-toiminto on valittu tai kun toistetaan 
kuvia.

 ■Asetukset: [ON] / [OFF]

 ●Voit pienentää ylivalottuneita alueita valitsemalla negatiivisen valotuksen korjauksen 
käyttäen apuna esimerkiksi histogrammia. (→82) (Histogrammin oikea puoli tarkoittaa 
kuvan ylivalottunutta osaa.)
 ●Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos monitoisto, [Kalenteri], toistozoomaus, videon toisto 
tai panoraamakuvien toiston automaattinen vieritys on valittu.
 ●Jos kohde on liian lähellä kameraa kuvattaessa salamaa käyttäen, kuva voi 
ylivalottua.
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[Valotusmitt.]

Voit valita, näkyykö valotusmittari, kun suljinajan ja 
aukkoarvon säätö tai valotuksen korjaus on käytössä.

 ■Asetukset: [ON] / [OFF]

Valotusmittaus

 ●Jos valotusmittaria ei näy, kytke nestekidenäyttö/etsin painamalla [DISP.]-painiketta.
 ●Valotusmittari kytkeytyy pois, jos mitään toimintoa ei valita noin 4 sekunnin kuluessa.

[Objektiivimuisti]

 ●[Zoomausmuisti]
Kun tämä laite kytketään päälle, palautetaan automaattisesti zoomausasennot, jotka 
olivat voimassa kun viimeksi sammutit laitteen.

 ■Asetukset: [ON] / [OFF]

 ●[Tarkennusmuisti]
Se tallentaa MT-asentosarjan manuaalisessa tarkennuksessa. Se palauttaa tallennetun 
manuaalisen tarkennusasennon, kun palaat tallennukseen manuaalisen tarkennuksen 
kanssa.

 ■Asetukset: [ON] / [OFF]

 ●MT-asento tallennetaan seuraavissa tapauksissa:
 • Kameran pois päältä kytkeminen
 • Kun siirrytään muuhun tarkennustyyppiin kuin manuaalitarkennus
 • Kun siirrytään toistotilaan

 ●Zoomausasento asetetaan suurimpaan laajakulma-asentoon, kun [Zoomausmuisti] 
asetetaan asentoon [OFF].
 ●Kun [Tarkennusmuisti] asetetaan asentoon [OFF], tarkennusasennoksi tulee etäisyys, 
johon tarkennettiin tallennettaessa manuaalitarkennuksella.
 ●Tallennusolosuhteista riippuen tallennetut MT-asennot ja palautetut MT-asennot 
saattavat olla erilaisia. Varmista kohteen terävyys ennen kuin aloitat tallentamisen.



Perustiedot

[Asetukset]-valikon käyttäminen

VQT5B88- 68 -

 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Tark. apu]

Voit valita, suurennetaanko tarkennuspiste, kun tarkennusta säädetään käyttäen 
manuaalitarkennusta. (→104)

[Säästötila]

Voit pienentää akun kulutusta katkaisemalla virran tai valitsemalla asetuksen, joka 
pimentää nestekidenäytön, kun kameraa ei käytetä.

 ●[Lepotila]
Kamera kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos sitä ei käytetä asetuksissa valitun 
ajanjakson kuluessa.

 • Palautus → Paina laukaisin puoliväliin tai kytke virta takaisin.
 ■Asetukset: [10MIN.] / [5MIN.] / [2MIN.] / [1 MIN.] / [OFF]

 ●Ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
 • Kun kamera käyttää verkkolaitetta (lisävaruste) ja tasavirtasovitinta (lisävaruste).
 • Kun tietokone/tulostin on liitetty
 • Videon tallentamisen/toistamisen aikana
 • Kuvaesityksen aikana

 ●Asetus on [Älykäs kuvaustila]-tilassa [5MIN.].

 ●[Autom. näytön sam.]
Nestekidenäyttö kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos kameraa ei käytetä 
asetuksissa valitun ajanjakson kuluessa.

 • Paina mitä tahansa painiketta palauttaaksesi nestekidenäyttö.
 ■Asetukset: [30 SEC.] / [15 SEC.] / [OFF]

 ●Ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
 • Kun kamera käyttää verkkolaitetta (lisävaruste) ja tasavirtasovitinta (lisävaruste).
 • Kun tietokone/tulostin on liitetty
 • Videon tallentamisen/toistamisen aikana
 • Kuvaesityksen aikana
 • [Älykäs kuvaustila]-tila
 • Itselaukaisimen ollessa asetettuna
 • Kun valikkonäyttö on näkyvissä

 ●[Lepotila] kiinnitetään asentoon [2MIN.], kun [Autom. näytön sam.] asetetaan 
asentoon [15 SEC.] tai [30 SEC.].
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Toista näytöllä]

Kuvat näkyvät automaattisesti nestekidenäytössä, kun on siirrytty tallennustilasta 
toistotilaan.

 ■Asetukset

[ON] Kuvat näkyvät nestekidenäytössä.

[OFF] Kuvat näkyvät etsimessä tai nestekidenäytössä sen mukaan, kumpaa on 
käytetty toistossa viimeksi.

[Esikatselu]

Näyttää kuvat automaattisesti heti ottamisen jälkeen.
 ■Asetukset

[HOLD] Pitää automaattisen toistonäytön näkyvissä, kunnes painetaan [MENU/SET].

[2 SEC.] /  
[1 SEC.]

Tuo toistonäytön näkyviin asetetuksi ajaksi ja palaa sitten automaattisesti 
tallennusnäyttöön.

[OFF] —

 ●Viimeinen kuva näkyy automaattisesti seuraavissa tilanteissa.
 • [Haarukointi]
 • Valkotasapainon haarukoiminen
 • [Sarjakuvaus]

 ●[Älykäs kuvaustila]-tilassa asetus on aina [2 SEC.].
 ●Videoita ei voi esikatsella automaattisesti.

[Kuvanumerot]

Aloita kuvatiedostojen numerointi alusta. (Kansion numero vaihtuu, ja ensimmäisen 
tiedoston numeroksi tulee 0001.)

 • Kansion numeron palauttaminen arvoon 100:  
Alusta ensin sisäinen muisti tai muistikortti ja aloita tiedostojen numerointi alusta 
valitsemalla [Kuvanumerot]. Valitse sitten kansion numerointinäytöstä [Kyllä].

 ●Kansion numero voi olla 100-999.  
Numerointia ei voi aloittaa alusta, kun kansion numero on saavuttanut arvon 999. 
Tallenna tässä tapauksessa kaikki tarvitsemasi kuvat tietokoneeseen ja alusta 
sisäinen muisti tai muistikortti (→73).
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Asetusnollaus]

Palauta oletusasetukset.
 ●[Nollataanko kuvausasetukset?]
 ●[Nollataanko perusasetukset?]

 ●[Kasvontunn.]-tilassa rekisteröidyt tiedot häviävät, jos kuvausasetukset nollataan.
 ●Mikäli [Asetukset]-valikon asetukset nollataan, myös seuraavat asetukset nollataan.

 • Syntymäpäivän ja nimen asetukset erikoiskuvauksen toimintatiloissa [Vauva1]/
[Vauva2] ja [Lemmikki].

 ●Kansioiden numerot ja kellon asetukset eivät muutu.
 ●Kamerasta saattaa kuulua ääntä, kun objektiivi palaa alkutilaan. Tämä ei ole 
virhetoiminto.

[USB-tila]

Valitse tiedonsiirtotapa sitä varten, että kamera liitetään tietokoneeseen tai tulostimeen 
USB-kaapelilla (vakiovaruste).

 ■Asetukset

[Valit.kytkettäessä]
Valitse tiedonsiirtomenetelmä joka kerta liittäessäsi kameran 
tietokoneeseen tai PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.

[PictBridge(PTP)]
Valitse tämä, kun liität PictBridge-yhteensopivaa tulostinta.

[PC]
Valitse tämä, kun liität tietokoneeseen.
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Lähtöliitäntä]

Muuta asetuksia, joita käytetään, kun kamera on liitetty televisioon tai muuhun 
laitteeseen.

 ●[Videojärj.]
 ■Asetukset

[NTSC] Videolähdöksi on valittu NTSC-järjestelmä.

[PAL] Videolähdöksi on valittu PAL-järjestelmä.

 ●[TV-kuvasuhde]  (Tämä asetus toimii, kuin AV-kaapeli (lisävaruste) on kytketty.)
 ■Asetukset:  / 

[VIERA Link]

Ota käyttöön automaattinen ketjutus muihin VIERA Link -yhteensopiviin laitteisiin ja 
ohjaus VIERA-kaukosäätimellä, kun liität laitteet HDMI-minikaapelilla (→185).

 ■Asetukset

[ON]
Toiminnot voidaan valita VIERA Link -yhteensopivan laitteen kaukosäätimellä.

 • Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä.
 • Osa kameran omista painikkeista ei toimi.

[OFF] Toiminnot täytyy valita kameran omilla painikkeilla.

[3D-toisto]

Valitse, kuinka kolmiulotteinen kuva näytetään. 
 ■Asetukset: [3D] / [2D]

 ●Jos haluat näyttää kuvan kaksiulotteisena (perinteisenä) kuvana kolmiulotteisessa 
televisiossa, valitse [2D].
 ●Tämä valikkovaihtoehto toimii, kun HDMI-minikaapeli on kytketty.
 ●Kolmiulotteisen kuvan näyttäminen. (→187) 
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[Aut.kääntö]

Kiertää pystykuvaa automaattisesti.
 ■Asetukset

([Päällä])
Kiertää kuvia televisiossa ja kameran nestekidenäytössä/etsimessä 
niin, että ne näkyvät pystysuorassa.

([Vain ulkoiseen 
näyttöön])

Kuvat näytetään pystyasennossa kääntämällä, kun ne toistetaan 
televisiossa.

[OFF] —

 ●Jos toistat kuvia tietokoneella, niitä ei voida näyttää käännetyssä suunnassa, 
jos käyttöjärjestelmä tai ohjelmisto eivät ole yhteensopivia Exifin kanssa. Exif on 
kiintokuvien tiedostoformaatti, jonka avulla kuviin voidaan lisätä tallennustiedot ym. 
Sen on luonut ”JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association)”.
 ●Näyttöä ei käännetä monitoiston aikana.

[Kuvaustilav.]

Voit valita, avautuuko kuvaustilan valintanäyttö, kun kamera kytketään kuvaustilaan.
 ■Asetukset

[AUTO] Avaa valintanäytön.

[OFF] Avaa tällä hetkellä valitun kuvaustilan tallennusnäytön.

[Valikon pal.]

Voit tallentaa viimeksi käytetyn valikkosijainnin.
 ■Asetukset: [ON] / [OFF]

[Versionäyttö]

Tarkista kameran laiteohjelmiston versio tai näytä ohjelmiston tiedot.

 ●Kun painat [MENU/SET] ja versionumero on näkyvissä, näyttöön tulee ohjelmiston 
tiedot, kuten käyttöoikeus.
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[Alusta]

Käytä tätä, kun näyttöön tulee teksti [Sisäisen muistin virhe] tai [Muistikortin virhe] tai kun 
haluat alustaa sisäisen muistin tai muistikortin. 
Tietoja ei voi palauttaa muistikortin tai sisäisen muistin alustamisen jälkeen. 
Tarkista muistikortin tai sisäisen muistin sisältö huolellisesti ennen alustamista.

 ●Sisäisen muistin alustamiseksi sinun tulee poistaa kortti.  
(Vain muistikortti alustetaan, jos se on asetettu. Sisäinen muisti alustetaan, jos 
muistikortti puuttuu.)
 ●Kaikki suojatut kuvat ja muut kuvatiedot poistetaan.
 ●Tähän tarvitaan riittävän täyteen ladattu akku tai verkkolaite (lisävaruste) ja 
tasavirtasovitin (lisävaruste). Älä katkaise virtaa tai käytä muita toimintoja alustamisen 
aikana.
 ●Alusta kortit aina tällä kameralla.
 ●Sisäisen muistin alustaminen voi kestää useita minuutteja.
 ●Jos alustaminen ei onnistu, ota yhteys myyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.

[Kieli]

Vaihda näytön kieli.
Valitsee näytön tekstien kielen.

[Vakaimen demo]

Tärinän voimakkuus näkyy kaaviossa (arvio). 
Tärinän voimakkuus 
Tärinän voimakkuus korjauksen jälkeen 

 ●Esittelynäyttöä katseltaessa optinen kuvanvakain kytkeytyy päälle tai pois joka kerta, 
kun [MENU/SET]-painiketta painetaan. 
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Kun haluat tarkistaa aiheen, voit poistaa kuvaustiedot näkyvistä (kuten eri asetusten 
kuvakkeet). 

Vaihda näyttöä painamalla [DISP.]-painiketta

 • Mikäli valikkonäyttö tulee näkyviin, [DISP.]-painike ei ole käytettävissä. 
 • Voit valita asetuksen [  ] (etsintyyli) ja [  ] (nestekidenäyttötyyli) sekä etsintä 
että nestekidenäyttöä varten asetuksella [Etsin-tyyli] tai [Näyttötyyli], jotka ovat 
[Asetukset]-valikossa.

[  ] (etsintyyli)

*

[  ] (LCD-tyyli) 

*

*  Voit siirtyä käytettävissä olevan tallennusajan ja tallennettavissa olevien kuvien määrän välillä 
asettamalla kohdan [Jäljellä] valikossa [Asetukset].

Käyttäminen (kuvaus)
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Tämän laitteen zoomobjektiivilla voidaan muuttaa polttoväli laajakulmasta, jossa on 
mahdollista kuvata majesteettinen maisema, telezoomiksi, jolla on mahdollista suurentaa 
pientä kaukaista kohdetta. Voit myös suurentaa zoomaussuhdetta edelleen muuttamalla 
asetusta.

Säädä kuvakulmaa käyttämällä zoomausvipua

Suurentaa 
kuvakulmaa 
(laajakulma)

Tuo kohteen 
lähemmäksi 
(tele)

 • Zoomauksella on 2 eri nopeutta sen mukaan, 
minkä verran zoomausvipua siirretään.

Kuva on esimerkki siitä, kun käytössä on laajennettu optinen zoom, [i.ZOOM] ja [Dig. 
zoomi].
Kun laajennettu optinen 

zoom on käytössä

Optisen zoomin alue

Zoomauspalkki

Digitaalizoomin alue
i.Zoom-alue

Zoomaussuhde

Tarkennusalue

 • Kun [Objektiivimuisti]-valikon [Zoomausmuisti]-asetus on [ON], zoomaussuhde, 
joka tallentui muistiin katkaistaessa kamerasta virta edellisen kerran, palautuu 
automaattisesti kytkettäessä kameraan virta. (→67)

 ●Älä koske objektiiviin zoomauksen aikana.
 ●Säädä tarkennus zoomaamisen jälkeen.
 ●Näytössä oleva zoomaussuhde ja zoomauspalkki ovat summittaisia.
 ●Kamerasta voi kuulua rahisevaa ääntä ja kamera voi väristä zoomausvipua 
käytettäessä – tämä on normaalia.
 ●Zoomia ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:

 • [3D-valokuvatila] ([Kuvaustilat])
 • [Makrozoomi] (Vain digitaalizoom toimii enintään 3-kertaisena.)
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Kohteen suurentaminen edelleen

Tämän laitteen zoomobjektiivi voi suurentaa enintään 60-kertaiseksi (optinen zoom). Jos 
käytät seuraavia toimintoja, voit suurentaa kohdetta vielä enemmän.

 ■Laajennettu optinen zoom
Zoomaaminen jopa 135-kertaiseksi on mahdollista, jos [  ]-merkinnällisiä kuvia on 
valittu [Kuvaus]-valikon toiminnolla [Kuvakoko] (→143). EZ on lyhenne sanoista ”Extra 
optical zoom”.

 ●Laajennettua optista zoomia ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
 • Video (mukaan lukien [Luova videotila])
 • Kuvaustilat ([HDR], [Suuri herkkyys])
 • [Luova kuvaus]-tila ([Upeaa taidetta], [Toy-kamerakuva])
 • Kun [Laatu]-asetus on [  ], [  ] tai [  ]

 ■[i.ZOOM]
Voit käyttää kameran älykästä resoluutiotekniikkaa ja muuttaa zoomaussuhteen jopa 
2 kertaa alkuperäistä suuremmaksi ilman, että kuvanlaatu merkittävästi heikkenee. 
Valitse [Kuvaus]-valikossa [Älykäs resol.]-asetukseksi [i.ZOOM]. (→149)

 ●Kun [Älykäs resol.]-asetus on [i.ZOOM], kamera käyttää kuvassa 
superresoluutiotekniikkaa.
 ●[i.ZOOM] toimii aina [Älykäs kuvaustila]-tilassa ja [Kuvaustilat]-tilassa. (Paitsi 
[Yökuvaus kasivar.], [HDR], [Suuri herkkyys]).
 ●[i.ZOOM] ei toimi seuraavissa tilanteissa.

 • Kuvaustilat ([Yökuvaus kasivar.], [HDR], [Suuri herkkyys])
 • [Luova kuvaus]-tila ([Upeaa taidetta], [Toy-kamerakuva])
 • Kun [Laatu]-asetus on [  ], [  ] tai [  ]
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 ■[Dig. zoomi]
Zoomaus 5 kertaa enemmän kuin optisella tai laajennetulla optisella zoomilla. Huomaa, 
että digitaalizoomilla suurentaminen heikentää kuvanlaatua. Valitse [Kuvaus]-valikon 
[Dig. zoomi]-asetukseksi [ON]. (→149)

 ●Digitaalizoomia ei voi käyttää seuraavissa tiloissa:
 • [Älykäs kuvaustila]-tila
 • Kuvaustilat ([Yökuvaus kasivar.], [HDR], [Suuri herkkyys])
 • [Luova kuvaus]-tila ([Upeaa taidetta], [Toy-kamerakuva], [Miniatyyritehoste])
 • Kun [Laatu]-asetus on [  ], [  ] tai [  ]

 ●Tämä asetus on aina [ON], kun [Makrozoomi] on käytössä.
 ●Kun [Dig. zoomi] ja [i.ZOOM] on valittu samanaikaisesti omaussuhde voidaan 
suurentaa vain 2,5-kertaiseksi.

 ■Esimerkki erilaisista zoomaustoimintojen yhdistelmistä

Käyttötarkoitukset ym. Suurin 
zoomaussuhde

Zoomaustoimintojen 
yhdistelmät

Kun haluat ottaa kuvan, jonka koko on suuri 
ja jonka resoluutio riittää esimerkiksi suuren 
vedoksen tulostamiseen

60x Optinen zoom

Kun haluat ottaa kuvan, jonka koko on suuri 
ja jonka resoluutio pysyy hyvänä kuvanlaatua 
heikennettäessä

120x
Optinen zoom

+
[i.ZOOM]

Kun haluat muuttaa kohteen suuremmaksi etkä 
aio tulostaa kovin suurta vedosta

216x
(5M-koko)

Laajennettu optinen 
zoom

+
[i.ZOOM]

Kun haluat tehdä kaukaisesta kohteesta 
mahdollisimman suuren

675x
(3M-koko)

Laajennettu optinen 
zoom

+
[i.ZOOM]

+
[Dig. zoomi]

 ●Kun kuvaat käyttäen zoomia, tärinää esiintyy usein. Kuvaa seuraavilla tavoilla 
tärinän vähentämiseksi.

 • Käytä jalustaa ja itselaukaisinta.
 • Pitele laitetta tukevasti ja käytä etsintä.
 • Suurenna ISO-herkkyyttä tai käytä [Sulk. esivalinta]-tilaa, jotta kuvat tallentuvat 
käyttäen lyhyempää suljinaikaa.

 ●Kun kuvaat videota käyttäen suurta zoomauskerrointa, tärinää voi ilmetä usean 
sekunnin ajan kuvaamisen alusta. Itselaukaisin on hyvä keino estää kameran 
tärinä. (→86)
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Voit käyttää sisäistä salamaa, kun kuvaat heikossa valaistuksessa tai kun tausta on 
kirkas ja haluat valaista kohteen koko kuvan kontrastin parantamiseksi.

Avaa salamalaite painamalla [  ]

 ■Sisäisen salaman sulkeminen
Kun et halua käyttää salamaa tai lopetat sen käyttämisen, paina se 
niin syvälle, että se naksahtaa.

 • Muista sulkea salama, kun et käytä sitä.

 ●Varo jättämästä sormea tai muuta ruumiinosaa tai esinettä väliin, kun suljet salaman.
 ●Varmista, että salama on puhdas, pölytön ja vältä altistumista millekään tahmealle. 
Tämä voi aiheuttaa salaman takertumisen eikä se avaudu.
 ●Älä laita salamaa liian lähelle kohteita äläkä sulje salamaa sen toimiessa. Kohteiden 
värit voivat haaleta lämmön tai valon vuoksi.
 ●Älä sulje salamaa heti esisalaman välähdettyä, kun kuvaat käyttäen 
automaattisalamaa/punasilmäisyyden vähennystä tai muita salaman asetuksia. 
Salaman sulkeminen heti aiheuttaa toimintahäiriön.
 ●Kun salaman latautuminen on kesken, salamakuvake vilkkuu punaisena etkä voi ottaa 
kuvaa, vaikka painaisit laukaisimen kokonaan alas.
 ●Salaman teho ei ehkä riitä seuraavissa tilanteissa: 

 • Salama ei ole mahdollisesti riittävän tehokas, kun suljinaika on lyhyt.
 • Kun [Sarjakuvaus]-asetukseksi valitaan [  ]

 ●Salaman latautuminen voi kestää vähän aikaa, jos akku on lähes tyhjä tai salama 
välähtää useita kertoja peräkkäin.
 ●Kun ulkoinen salamalaite on kiinnitetty, se on etusijalla sisäiseen salamaan 
verrattuna. (→205)
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Salaman asetuksen muuttaminen

Valitse [Kuvaus]-valikosta [Salama]
 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

Valitse tyyppi painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]

Tyyppi ja toiminnot Käyttökohteet

*1
[Automaattinen]

 • Valitsee automaattisesti, välähtääkö salama Normaali käyttö

[Aut./punas.]*2

 • Valitsee automaattisesti, välähtääkö salama 
(punasilmäisyyden vähennys)

Kuvaaminen heikossa valaistuksessa

[Pakoll.salama]
 • Salama välähtää aina

Kuvaaminen vastavaloon tai 
kirkkaassa valaistuksessa (esim. 
loistelamppujen valossa)

[Hidas synk/punas.]*2

 • Valitsee automaattisesti, välähtääkö salama 
(punasilmäisyyden vähennys; pitkä suljinaika 
tekee kuvasta kirkkaamman)

Kuvaaminen yöllistä taustaa vasten 
(jalustaa suositellaan)

*3 [Ei salamaa]
 • Salama ei välähdä koskaan Paikat, joissa salamaa ei saa käyttää

*1 Vain [  ]-tilassa
*2  Salama välähtää kahdesti. Pysy paikallasi toiseen välähdykseen asti. Välähdysten väli vaihtelee 

kohteen kirkkauden mukaan.  
Kun [Kuvaus]-valikon [Punas.poisto]-asetus on [ON], kuvakkeeksi tulee [ ]/[ ] ja kamera 
havaitsee punasilmäisyyden automaattisesti ja korjaa kuvadataa. (vain jos kamera on havainnut 
kasvot)

*3  Tämä asetus ei näy valikossa. Kun suljet salamalaitteen, [  ] on automaattisesti asetettu.
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 ●Voit säätää salaman tehoa [Kuvaus]-valikon [Salaman säätö]-toiminnolla. (→153)
 ●Voit valita [Kuvaus]-valikon [Salamasynk.]-asetuksella joko ensimmäisen tai toisen 
verhon täsmäyksen. (→152)
 ●Punasilmäisyyden vähennyksen vaikutus riippuu kohteesta ja muista tekijöistä, 
esimerkiksi etäisyydestä kohteeseen ja siitä, katsooko kuvattava kameraan 
esisalaman aikana. Joissakin tapauksissa punasilmäisyyden vähennys ei vaikuta 
havaittavasti.
 ●Jos salaman teho ei riitä kohteeseen asti, valotusta ja valkotasapainoa ei saada 
oikeaksi.
 ●Kun tallennetaan salamalla, saattaa tapahtua valkoisen saturoitumista, jos kohde on 
liian lähellä. Jos kohta [Ylival.varot.] valikossa [Asetukset] asetetaan asentoon [ON], 
valkoisen saturoitumisen alueet vilkkuvat mustina ja valkoisina, kun toistat tai käytät 
esikatselutoimintoa. Kyseisessä tapauksessa suosittelemme, että säädät kohtaa 
[Salaman säätö] (→153) miinussuuntaan ja tallennat kuvat uudelleen.
 ●Salama kiinnitetään arvoon [  ], kun [Lisäoptiikka] (→154) asetetaan asentoon [  ] tai 
[  ].
 ●Suosittelemme lisävarusteena saatavan ulkoisen salamalaitteen käyttämistä 
kaukaista kohdetta kuvattaessa. 
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 ■Mahdolliset tyypit eri tiloissa  
(○: Käytettävissä, –: Ei käytettävissä, : Oletusasetus)

[Kuvaustilat]

    
○*1 ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○
– ○ ○ ○ – – – ○ –
– ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○
– ○ – – – ○ – – –
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

*1  Valitse kohteen ja kirkkauden mukaan [  ], [  ], [  ] tai [  ].
 • Salamaa ei voi käyttää, kun tallennetaan videota tai kuvaustila on [  ], [  ], [  ], 
[  ], [  ], [  ], [  ], tai [  ].

 ●Salaman asetukset voivat muuttua, kun tallennustila vaihdetaan.
 ●Kuvaustilan salama-asetukset palautuvat oletusarvoihinsa, kun kuvaustila vaihdetaan.

 ■Käytettävissä oleva salamakuvausalue, kun [Herkkyys]-asetus on 
[AUTO]

Lyhin laajakulma Noin 0,3 m - 13,5 m*2

Pisin tele Noin 1,5 m - 6,4 m*2

*2  Kun [Herk. raja] on [AUTO].

 ■Suljinajat kussakin salamatilassa
Asetus Suljinaika (sekunteina)

  1/60*3 - 1/2000 s

 1*3 - 1/2000 s

*3  Kun [Herkkyys] on [AUTO]. Vaihtelee [Pisin sulj.aika] -asetuksen mukaan.
 • Älykkäässä automaattitilassa suljinaika muuttuu tunnistetun erikoiskuvauksen 
mukaan.

 • Erikoiskuvaustilassa suljinajat eroavat edellä kuvatuista.
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Korjaa valotuksen, jos kohde on vastavalossa tai se on liian tumma tai kirkas.
Paina takarullaa asettaaksesi valotuksen korjaus valittuun 
tilaan

Valotuksen korjaus

Käännä takarullaa valotuksen korjaamiseksi

Valotusmittaus

Valotuksen korjausarvo (+3 - –3)

 • Jos kuva on liian tumma, säädä valotusta ”+”-suuntaan.
 • Jos kuva on liian kirkas, säädä valotusta ”-”-suuntaan.

 ●Korjaus ei ole mahdollinen eräissä tapauksissa.
 ●Asetettu valotuksen korjausarvo säilyy, vaikka kamerasta katkaistaan virta.
 ●Ei voi asettaa seuraavassa tilanteessa:

 • [Tähtitaivas] ([Kuvaustilat])
 ●Voit säätää kirkkautta seuraavissa tilanteissa.

 • [Älykäs kuv. tila plus]-tila (→43)
 • [Luova kuvaus]-tila (→112)
 • [Panoraamakuvaus]-tila (→121)
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Voit ottaa sarjakuvaussarjan, kun painat laukaisimen pohjaan asti.
Paina [  ]

Paina     valitaksesi sarjakuvausnopeuden ja paina 
sitten [MENU/SET] (→84)

 • Kullekin asetukselle sopivien kuvaustilanteiden selitys saadaan näkyviin 
painamalla [DISP.]-painiketta.

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
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 ■Asetukset

Asetus Nopeus Selitys Kuvien 
määrä*1

  
Noin 
2 kuvaa/s

 • Kun asetetaan [  ] tai [  ], tarkennus 
kiinnitetään ensimmäiseen kuvaan.

 • Kun asetetaan [  ] tai [  ], tarkennus 
säädetään kullekin kuvalle.

 • Valotus ja valkotasapaino säädetään kullekin 
kuvalle.

 • Sarjakuvausnopeus voi pienentyä eräissä 
tallennustilanteissa.

100

  
Noin 
5 kuvaa/s

Noin 
9 kuvaa/s

 • Tarkennus, valotus ja valkotasapaino eivät muutu 
ensimmäisen kuvan jälkeen. 3

 *2

([Nopea sarja])
Kuvausolosuhteiden 
mukainen

Nopeus: Noin 10 kuvaa/s. (Suurin)
 • Huomautus käytettävissä olevista 
kuvakokoasetuksista.

[Kuvasuhde] Kuvakoko
4:3 3M
3:2 2.5M
16:9 2M
1:1 2.5M

 • Sarjana tallennettavien kuvien määrä 
voi suurentua käytettäessä korttia, jonka 
kirjoitusnopeus on suuri tai joka on juuri alustettu.

 • Tarkennus, valotus, valkotasapaino, suljinaika ja 
ISO-herkkyys eivät muutu ensimmäisen kuvan 
jälkeen.

100

 *2

([Salamasarjakuvaus])
Kuvausolosuhteiden 
mukainen

 • Kuvasarja voidaan tallentaa heikossakin 
valaistuksessa, kun käytetään salamaa.

 • Tarkennus, valotus, suljinaika, ISO-herkkyys ja 
salaman teho eivät muutu ensimmäisen kuvan 
jälkeen.

5

[OFF] — Sarjakuvaus päättyy. —

*1  Kuvausolosuhteet ja käytettävän muistikortin tyyppi ja/tai tila voivat pienentää sarjakuvauksen 
kuvamäärää.

*2  Vain [Automaattivalotus]-, [Aukon esivalinta]- ja [Sulk. esivalinta]-tiloissa
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 ●Jos kohteen valoisuus muuttuu, toinen ja seuraavat kuvat voivat tallentua 
vaaleampina tai tummempina käytettäessä sarjakuvaustoimintoa ja [  ]-asetusta.
 ●Sarjakuvausnopeus voi pienentyä, jos suljinaika pitenee hämärässä.
 ●[Haarukointi] tai [Valkotp. haaruk.] lopetetaan.
 ●Salaman asetus on [  ]. (Paitsi [  ]-tila)
 ●Asetukset säilyvät, vaikka virta katkaistaan.
 ●Kun [Itselaukaisin] asetetaan, kamera ottaa 3 kuvaa.  
(Kun [  ] on valittu, kamera ottaa 5 kuvaa.)
 ●Käyttöolosuhteista riippuen voi kestää kauan aikaa ennen kuin voit ottaa seuraavan 
kuvan, jos otat kuvia toistuvasti.
 ●Sarjakuvaustoiminnolla otettujen kuvien tallentaminen voi kestää vähän aikaa. Jos 
jatkat kuvaamista tallentamisen aikana, kuvasarjaan tallennettavien kuvien määrä 
pienenee.
 ●Kun [  ] tai [  ] on asetettu ja yrität ottaa kuvan nopeasti liikkuvasta kohteesta, 
sinun voi olla vaikea tarkentaa tai tarkentaminen kestää jonkin aikaa.
 ●Zoomia ei voi käyttää sarjakuvauksen aikana.
 ●Ei voi asettaa seuraavassa tilanteessa:

 • [Yökuvaus kasivar.] [HDR] [Tähtitaivas] [3D-valokuvatila] ([Kuvaustilat])
 • [Toy-kamerakuva] [Miniatyyritehoste] [Pehmeä tarkennus] [Tähtisuodatin] ([Luova 
kuvaus]-tila)

 • Kun ajastin asetetaan asentoon [10 s / 3 kuvaa]
 ●[  ] ei ole mahdollinen seuraavissa tilanteissa.

 • Kun [Laatu]-asetus on [  ], [  ] tai [  ]
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Jalustan käyttöä suositellaan. Itselaukaisin on myös tehokas tapa estää tärinä, joka 
aiheutuu laukaisimen tai videokuvauspainikkeen painamisesta.

Paina [  ] ( )

Paina   valitaksesi kohta ja sitten paina [MENU/SET]
Kohta Asetusten kuvaus

[10 s] Kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua.
[10 s / 3 kuvaa] Noin 10 sekunnin kuluttua kamera ottaa 3 kuvaa noin 2 sekunnin 

väliajoin. (Vain yksittäiskuvia otettaessa)
[2 s] Kuva otetaan 2 sekunnin kuluttua.
[Pois] —

Paina laukaisin puoliväliin tarkentaaksesi ja paina se pohjaan 
saakka kuvan ottamiseksi

 • Itselaukaisimen osoitin vilkkuu ja kuva otetaan noin 
10 sekunnin (tai 2 sekunnin) kuluttua.

 • Kun asento [10 s / 3 kuvaa] on valittu, itselaukaisimen 
osoitin vilkkuu uudelleen ensimmäisen ja toisen kuvan 
ottamisen jälkeen ja suljin aktivoidaan 2 sekuntia 
vilkkumisen jälkeen.

 ■Videota kuvattaessa
Kun videokuvauspainiketta painetaan, itselaukaisimen 
merkkivalo vilkkuu ja videon tallentaminen alkaa 
10 sekunnin (tai 2 sekunnin) kuluttua. 

 • Kun haluat lopettaa videon tallentamisen, paina 
videokuvauspainiketta uudelleen.

 • Kun [10 s / 3 kuvaa] on asetettu, videon 
tallentaminen alkaa 10 sekunnin kuluttua.

Itselaukaisimen merkkivalo
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 ●Kun painat laukaisinta kerran pohjaan saakka, kohde tarkennetaan automaattisesti 
juuri ennen tallennusta. Pimeissä paikoissa itselaukaisimen osoitin vilkkuu ja sitten se 
voi muuttua kirkkaaksi toimien automaattitarkennuksen apuvalona, jotta kamera voi 
tarkentaa kohteeseen.
 ●Tallennusolosuhteista riippuen tallennuksen väliajaksi voi tulla enemmän kuin 
2 sekuntia, kun valitaan [10 s / 3 kuvaa].
 ●Ei voida asettaa toimintoa [10 s / 3 kuvaa] seuraavissa tapauksissa.

 • [Älykäs kuvaustila]-tila
 • [Panoraamakuvaus]-tila
 • [3D-valokuvatila] ([Kuvaustilat])
 • [Luova videotila]
 • Kun käytetään automaattihaarukointia
 • Kun käytetään valkotasapainon haarukointia
 • Sarjakuvauksen aikana
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Tämän toiminnon avulla voidaan asettaa valoherkkyys (ISO-herkkyys). Suuremman 
arvon valinta mahdollistaa kuvien ottamisen myös pimeissä paikoissa ilman, että 
tallennettava kuva tulee liian tummaksi.

Paina [ISO] ( )

Valitse [Herkkyys] painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]

Asetukset Asetusten kuvaus
[AUTO] ISO-herkkyys säädetään automaattisesti kirkkauden mukaan.

 • Enintään [1600]*
ISO-herkkyys säädetään kohteen liikkeen ja kirkkauden mukaan.

 • Enintään [1600]*
100/200/400/800/
1600/3200

ISO-herkkyys kiinnitetään useisiin eri asetuksiin.
 • Kun [Herk. askel]-asetus on [1/3 EV], valittavissa on enemmän 
ISO-herkkyysasetuksia. (→145)

[100] [3200]
Tallennuspaikka 
(suositeltu) Valoisa (ulkona) Pimeä

Suljinaika Pitkä Lyhyt
Kohina Vähemmän Enemmän
Kohteen huojunta Enemmän Vähemmän

*  Kun asetetaan kohta [Herk. raja] valikossa [Kuvaus] (→145) mihin tahansa muuhun asentoon 
kuin [AUTO], se asetetaan automaattisesti kohdan [Herk. raja] asetuksen mukaisesti.
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 ■Tietoja toiminnosta [  ] (Älykäs ISO-herkkyyden säätö)
Kamera havaitsee kohteen liikkeen ja asettaa sitten automaattisesti optimaalisen ISO-
herkkyyden ja suljinajan, jotka sopivat kohteen liikkeeseen ja kohtauksen kirkkauteen, 
jotta minimoidaan kohteen huojunta.

 • Suljinaikaa ei kiinnitetä, kun laukaisin painetaan puoliväliin. Sitä säädetään jatkuvasti, 
jotta se sopeutetaan kohteen liikkeeseen, kunnes laukaisin painetaan kokonaan.

 ●Jos haluat tietoja salaman tarkennusalueesta, kun asetetaan [AUTO], katso (→81).
 ●Asetus kiinnitetään asentoon [AUTO] seuraavissa tapauksissa.

 • [Luova kuvaus]-tila
 ●Asetus kiinnitetään asentoon [  ] seuraavissa tapauksissa.

 • [Urheilu]/[Vauva]/[Lemmikki] ([Kuvaustilat])
 ●Et voi valita kohtaa [  ] ajan prioriteetin AE-tilassa.
 ●Lisäksi et voi valita toimintoja [AUTO] tai [  ] manuaalivalotustilassa.
 ●Alla olevien kohtien asetus on valittavissa luovassa elokuvatilassa. 
[AUTO]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]
 ●Suljinaika määräytyy [Herkkyys]-asetuksen mukaan kuten osoitetaan alla olevassa 
taulukossa.

[Herkkyys]
(Kun [Herk. askel] (→145) on asetettu 

asentoon [1/3 EV])
Suljinaika (sekuntia)

AUTO/ Suljinaika muuttuu automaattisesti ISO-herkkyyden 
asetuksen mukaan.

100/125/160/200/250/320/400 8 - 1/2000
500/640/800 4 - 1/2000
1000/1250/1600 2 - 1/2000
2000/2500/3200 1 - 1/2000
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Auringonvalossa, hehkulampun valossa tai muissa sellaisissa olosuhteissa, joissa 
valkoinen väri punertuu tai sinistyy, tämä kohta säätää valkoisen värin lähimmäksi sitä 
väriä, jonka silmä näkee valolähteen mukaisesti.

Paina [WB] ( )

Valitse valkotasapaino painamalla   ja paina sitten 
[MENU/SET]

 ■Asetukset:  [AWB] ([Autom.valkotasapaino]) /  ([Päivänvalo]) /  ([Pilvinen]) / 
 ([Varjo]) /  ([Salama]) /  ([Hehkuvalo]) / 
  ([Valkotp.asetus 1] [Valkotp.asetus 2]) /  ([Värilämpötila])

 ●Kun [AWB] (automaattinen valkotasapaino) on käytössä, kamera säätää värejä 
valonlähteen mukaan. Jos kohde on liian kirkas tai tumma tai tilanne on muuten hyvin 
epätavallinen, kuvat voivat näyttää punertavilta tai sinertäviltä. Valkotasapainon säätö 
ei ehkä toimi oikein, jos valonlähteitä on useita.
 ●Loistevalon, LED-valon, jne. alla sopiva valkotasapaino vaihtelee valaistuksen tyypin 
mukaan, siis käytä tarpeen mukaan [AWB], [ ]/[ ].
 ●Valkotasapainoa ei mahdollisesti voida säätää kohteeseen, jota salama ei saavuta, 
kun käytetään salamaa.
 ●Valkotasapainoasetus on seuraavissa tapauksissa aina [AWB]:

 • Kuvaustilat ([Maisema], [Panorointi], [Yömuotokuva], [Yömaisema],  
[Yökuvaus kasivar.], [Ruoka], [Auringonlasku], [Tähtitaivas])

 • Kun kuvatehoste on muu kuin [Ei tehosteita] [Panoraamakuvaus]-tilassa
 ●Asetettu valkotasapaino säilyy, vaikka kamerasta katkaistaisiin virta. (Jos kuvaustila 
vaihdetaan, valkotasapainoasetukseksi palaa automaattisesti [AWB].)
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 ■[AWB]-toiminnon toiminta-alue: 
10000K

9000K

8000K

7000K

6000K

5000K

4000K

3000K

2000K

Pilvinen taivas (sade)
Varjo

Hehkulamppujen valo
Auringonnousu tai -lasku
Kynttilänvalo

Auringonvalo
Valkoinen loistevalo

Sininen taivas

K=Värilämpötila kelvineinä

Valkotasapainon säätäminen manuaalisesti

Säädä värit ottamalla kuva valkoisesta kohteesta käyttäen samaa valonlähdettä kuin 
varsinaisessa kuvassa.

Paina [WB] ( )

Valitse joko [ ] tai [ ] painamalla   ja paina sitten 

Suuntaa kamera valkoiseen kohteeseen, esimerkiksi 
paperiarkkiin, tarkista, että se on näytön keskellä olevan 
ruudun sisäpuolella, ja paina [MENU/SET]

 • Jos haluat käyttää salamalaitetta, avaa se ja valitse [Kuvaus]-valikon [Salama] 
-asetukseksi [  ]. 

 ●Asetettu valkotasapaino säilyy, vaikka kamerasta katkaistaisiin virta.
 ●Oikean valkotasapainon asettaminen ei ehkä onnistu, jos kohteet ovat liian kirkkaita 
tai tummia. Säädä tässä tapauksessa kirkkautta ja aseta valkotasapaino uudelleen.
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Valkotasapainon asettaminen valitsemalla värilämpötila

Voit asettaa värilämpötilan manuaalisesti ottaaksesi luonnollisia kuvia erilaisissa valo-
olosuhteissa. 

Paina [WB] ( )

Valitse [  ] painamalla   ja paina sitten 

Valitse värilämpötila-arvo painamalla   ja paina sitten 
[MENU/SET]

 • Voit säätää värilämpötilaa välillä 2 500 K - 10 000 K.

Valkotasapainon hienosäätäminen

Valkotasapainoasetuksia voidaan hienosäätää erikseen, jos värit eivät sittenkään vastaa 
odotuksia.

Paina [WB] ( )

Valitse valkotasapainon hienosäätöasetus painamalla   ja 
paina sitten 

 • Kun valitset vaihtoehdon [ ], [ ] tai [ ], paina uudelleen .

Tee hienosäätö painamalla     ja paina sitten 
[MENU/SET]

: A ( kullanruskea: oranssiin vivahtavat 
värit)

: B (sininen: sinertävät värit)

: G+ (vihreä: vihertävät värit) : M- (magenta: punertavat värit)



Käyttäminen (kuvaus)

Värien säätäminen  (Valkotasapaino)
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 ●Kun hienosäädät valkotasapainoa kohti A-puolta (kullanruskea) tai B-puolta (sininen), 
näytössä olevan valkotasapainokuvakkeen väri muuttuu hienosäädetyksi väriksi.
 ●Kun hienosäädät valkotasapainoa kohti G+-puolta (vihreä) tai M--puolta (magenta), 
valkotasapainokuvakkeessa näkyy vastaavasti [+] (vihreä) tai [-] (magenta).
 ●Kun valkotasapainon hienosäätöä ei ole suoritettu, valitse keskipiste.
 ●Asetukset ovat voimassa salamaa käytettäessä.
 ●Voit suorittaa valkotasapainon hienosäädöt toisistaan riippumatta kullekin 
valkotasapainoasetukselle.
 ●Asetukset säilyvät muistissa, vaikka virta katkaistaan.
 ●Kun palautat valkotasapainon kohdassa [ ] tai [ ] tai palautat värilämpötilan 
kohdassa [ ], valkotasapainon hienosäätö palaa vakioasetukseen (keskipiste).

Valkotasapainon haarukoiminen

Kamera käyttää valkotasapainon hienosäätöarvoihin perustuvia haarukointiasetuksia ja 
ottaa automaattisesti kolme eriväristä kuvaa, kun laukaisinta painetaan kerran.

Aseta valkotasapainon hienosäätönäytössä valkotasapaino, 
joka toimii haarukoinnin pohjana

 • Valkotasapainon hienosäätönäytön avaaminen (→92)

Paina [DISP.]-painiketta

Aseta haarukointi painamalla     ja paina sitten 
[MENU/SET]

 : G+ (vihreä: vihertävät värit) - M- (magenta: punertavat värit)
 : A (kullanruskea: oranssiin vivahtavat värit) - B (sininen: sinertävät värit)
 • Jos haarukoinnin leveyttä ei aseteta, [Valkotp. haaruk.] kytkeytyy pois.



Käyttäminen (kuvaus)

Värien säätäminen  (Valkotasapaino)
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 ●Kun [Valkotp. haaruk.] on asetettu, valkotasapainokuvakkeessa näkyy [BKT].
 ●Haarukoinnin sijainti ei voi ylittää vakotasapainon hienosäädön reunaa (raja-arvoa).
 ●Kun valkotasapainon hienosäätö suoritetaan haarukoinnin asettamisen jälkeen, 
kamera käyttää kuvia otettaessa muutettua säätöarvoa keskimmäisenä arvona.
 ●Kun kamerasta katkaistaan virta, valkotasapainon haarukointi kytkeytyy pois. (Koskee 
myös tilannetta, jossa [Lepotila]-asetus katkaisee kamerasta virran)
 ●Laukaisimen äänimerkki kuuluu vain kerran.
 ●Kun valkotasapainon haarukointi on asetettu, [Haarukointi] ja [Sarjakuvaus] 
kytkeytyvät pois.
 ●Valkotasapainon haarukointi ei toimi seuraavissa tapauksissa.

 • Videokuvaus
 • Kun [Laatu]-asetus on [  ], [  ] tai [  ]



Käyttäminen (kuvaus)

Kuvaaminen automaattitarkennusta käyttäen
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Kun automaattitarkennus on käytössä, tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin.  
Tarkennusmenetelmät vaihtelevat tallennustilan ja [Tarkennus] -asetuksen mukaan.

Paina [AF/AF /MF]

Paina   valitaksesi [Automaattinen] ja paina sitten 
[MENU/SET]

 ■[Tarkennus]-tilan valitseminen
Valitse [Kuvaus]-valikosta [Tarkennus]

 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

Valitse automaattitarkennuksen tyyppi painamalla   ja paina 
sitten [MENU/SET]

( Kasvojen 
havaitseminen) Kameraan katsovien ihmisten kuvaaminen (→96)

(Seurantatarkennus) Tarkennuksen automaattinen lukitus liikkuvaan kohteeseen (→97)

( 23 alueen 
tarkennus) Kohde ei ole kuvan keskellä (→98)

(1 alueen tarkennus) Tietty tarkennuskohta (→98)



Käyttäminen (kuvaus)

Kuvaaminen automaattitarkennusta käyttäen
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Kameraan katsovien ihmisten kuvaaminen (Kasvojen havaitseminen)

Tunnistaa (jopa 15 henkilön) kasvot ja säätää valotuksen ja tarkennuksen vastaavasti.
Tarkennusalue
Keltainen:  Kun laukaisin painetaan puoliväliin, kamera tarkentaa ja 

kehys muuttuu vihreäksi.
Valkoinen:  Näkyy, kun kamera tunnisti useat kasvot. Muut 

kasvot, jotka ovat samalla etäisyydellä kuin keltaisen 
tarkennusalueen ympäröimät kasvot, näkyvät terävinä.

 ●Se kiinnitetään asentoon [  ] (Kasvojen havaitseminen), kun [Kasvontunn.] 
asetetaan asentoon [ON].
 ●[  ] (Kasvojen havaitseminen) ei ole mahdollinen seuraavissa tilanteissa:

 • Kuvaustilat ([Panorointi] [Yömaisema] [Yökuvaus kasivar.] [Ruoka] [Tähtitaivas])
 • [Luova kuvaus]-tila ([Miniatyyritehoste] [Pehmeä tarkennus])
 • [Panoraamakuvaus]-tila

 ●Jos kamera tulkitsee [  ] (Kasvojen havaitseminen) -asetusta käytettäessä jonkin 
muun kohteen ihmisen kasvoiksi, muuta asetusta.
 ●Jos kasvojen tunnistaminen ei onnistu kuvausolosuhteiden, esimerkiksi kohteen 
nopeiden liikkeiden takia, [Tarkennus]-asetukseksi vaihtuu [  ] (23 alueen 
tarkennus). ([  ] (1 alueen tarkennus) videoita otettaessa).



Käyttäminen (kuvaus)

Kuvaaminen automaattitarkennusta käyttäen
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Tarkennuksen automaattinen lukitus liikkuvaan kohteeseen (Seurantatarkennus)

Siirrä kohde AT-seurantakehikkoon ja paina [AF/AE LOCK 
(Fn1)] kohteen lukitsemiseksi

Seurantatarkennuskehys 
Kun kohde on tunnistettu, seurantatarkennuskehys muuttuu 
valkoisesta keltaiseksi ja kamera pitää kohteen automaattisesti 
terävänä.
Jos tarkennuksen lukitus epäonnistuu, punainen kehys vilkkuu.

 • Seurantatarkennuksen vapautus → Paina [AF/AE LOCK (Fn1)].
 • Tarkennusalue (sama kuin makrokuvauksessa)

 ●Tarkennus on videota tallennettaessa aina [  ] (1 alueen tarkennus).
 ●Tietyissä kuvaustilanteissa, esimerkiksi pientä tai tummaa kohdetta kuvattaessa,  
[  ] (Seurantatarkennus) ei ehkä toimi oikein. 
 ●[  ] (Seurantatarkennus) ei ole mahdollinen seuraavissa tilanteissa.

 • [Tähtitaivas]-kuvaustila
 • [Luova kuvaus]-tila ([Seepia] [Dynaaminen mustavalko] [Suuri dynam.]  
[Toy-kamerakuva] [Miniatyyritehoste] [Pehmeä tarkennus])

 • [Luova videotila]
 • [Panoraamakuvaus]-tila



Käyttäminen (kuvaus)

Kuvaaminen automaattitarkennusta käyttäen
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Kohde ei ole kuvan keskellä (23 alueen tarkennus)

Tarkentaa tallennusnäytössä laajan alueen edustalla olevaan kohteeseen (jopa 23 alueen 
tarkennus).

 ●Tarkennus on videota tallennettaessa aina [  ] (1 alueen tarkennus).
 ●[  ] (23 alueen tarkennus) ei ole mahdollinen seuraavissa tilanteissa.

 • [Luova videotila]
 • [Tähtitaivas]-kuvaustila
 • [Luova kuvaus]-tilan [Miniatyyritehoste]

Tietty tarkennuskohta (1 alueen tarkennus)

Tarkentaa kuva-alan keskellä olevalle AF-alueelle. (Suositeltava, kun tarkennus tuottaa 
vaikeuksia)

 • Voit muuttaa AF-alueen sijaintia. 

 ●Tarkennus on aina [  ] (1 alueen tarkennus) seuraavissa tilanteissa:
 • [Tähtitaivas]-kuvaustila
 • [Luova kuvaus]-tilan [Miniatyyritehoste]



Käyttäminen (kuvaus)

Kuvaaminen automaattitarkennusta käyttäen
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 ■AF-alueen paikan ja koon muuttaminen
Kun [Tarkennus]-asetus on [  ] (1 alueen tarkennus), voit muuttaa keskellä näkyvän 
AF-alueen paikkaa tai kokoa.
Jos suoritat jonkun seuraavista toiminnoista, näyttö siirtyy asetusten valikkoon.

 • Kun [  ] on valittu, paina [FOCUS].
 • Valikkonäytöllä, valitse [  ] ja paina .

AF-alueen muuttaminen
AF-alueen sijainnin muuttaminen: Paina     
AF-alueen koon muuttaminen: Kierrä takavalitsinta

 • AF-alueen palauttaminen alkutilaan (sijainti ja koko) 
→ Paina [DISP.]-painiketta

Paina [MENU/SET] 

 ●AF-alueen sijainti ja koko tallentuvat muistiin, vaikka kamerasta katkaistaan virta.
 ●AT-aluetta ei voida siirtää elokuvatallennuksen aikana.
 ●Kun AF-alue on pieni, tarkennusta voi olla vaikea säätää.
 ●Kun [Valonmittaus]-asetus on [  ] (pistetarkennus), AF-alueen uusi sijainti mitataan.
 ●Sijaintia ja kokoa ei voi muuttaa, jos [Luova kuvaus]-tilaksi on valittu 
[Miniatyyritehoste].



Käyttäminen (kuvaus)

Makrokuvien ottaminen  (Makrokuvaus)
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Kun haluat ottaa kuvia läheltä, valitse [Makro] ( ). Sitten voit kuvata vielä lähempää 
kuin normaali tarkennusalue sallii (jopa 1 cm:n etäisyydeltä, kun suurin W-asetus on 
valittu).

Paina [AF/AF /MF]

Paina   valitaksesi [Makro] ( ) ja paina sitten [MENU/SET]

 näkyy

 ●Tarkentaminen kaukaiseen kohteeseen voi kestää hetken.
 ●Jalustan ja [Itselaukaisin]-toiminnon käyttöä suositellaan. Lähellä kameraa olevaa 
kohdetta kuvattaessa kannattaa myös sulkea salama, jolloin näkyviin tulee [  ].
 ●Jos kameran ja kohteen välinen etäisyys on kameran tarkennusalueen ulkopuolella, 
kuvaa ei mahdollisesti voida tarkentaa kunnolla, vaikka tarkennuksen osoitin palaa.
 ●Jos objektiivi likaantuu sormenjäljistä tai pölystä, se ei mahdollisesti tarkenna 
kohteeseen oikein.
 ●Kameran siirtäminen tarkentamisen jälkeen tekee lähellä olevasta kohteesta 
todennäköisesti epäterävän, koska terävyysalue on erittäin kapea.
 ●Kuvan reunojen resoluutio voi pienentyä.
 ●Ei voi asettaa seuraavassa tilanteessa:

 • Kaikissa erikoiskuvaustiloissa lukuun ottamatta tilaa [3D-valokuvatila]



Käyttäminen (kuvaus)

Makrokuvien ottaminen  (Makrokuvaus)
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Tarkennusalue

Jos kohde on liian lähellä kameraa, kuvan tarkentaminen ei ehkä onnistu. 
Lyhin kuvausetäisyys vaihtelee zoomaussuhteen ja [Tarkennus] -asetuksen mukaan.

 ■Lyhin kuvausetäisyys
Lyhin kuvausetäisyys tarkoittaa matkaa objektiivin etulinssistä kohteeseen. Tämä 
etäisyys muuttuu vaiheittain zoomausasetuksen mukaan. 

Zoomaus
[Tarkennus]

[Automaattinen] [Makro] ( )
[Manuaalinen] [Makrozoomi] ( )

Suurin W 30 cm 1 cm 1 cm
Suurin T 150 cm 150 cm —

 • Tarkennusalue näkyy esim. zoomia käytettäessä.

Tarkennusalue



Käyttäminen (kuvaus)

Makrokuvien ottaminen  (Makrokuvaus)
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[Makrozoomi]

Jos haluat ottaa kohteesta vielä suurempia kuvia, valitse [Makrozoomi] ( ). Se 
suurentaa kohdetta enemmän kuin [Makro] ( )-toiminto.

Paina [AF/AF /MF]

Paina   valitaksesi [Makrozoomi] ( ) ja paina sitten 
[MENU/SET]
Säädä suurennusta zoomausvivulla

 • Zoom on säädetty laajakulma-asentoon (W).Tarkennusalue on 1 cm - .

Palauta Suurenna  näkyy

Suurennus (1 x - 3 x)

 ●[Makrozoomi]-tilassa voimakas suurennus heikentää kuvanlaatua.
 ●Kun [Makrozoomi] on valittu, laajennettu optinen zoom tai [i.ZOOM] ei toimi.
 ●Kun [Seurantatark.] valitaan, makrozoom ei ole enää käytössä.
 ●Ei voi asettaa seuraavassa tilanteessa:

 • [Upeaa taidetta] [Toy-kamerakuva] [Miniatyyritehoste] ([Luova kuvaus]-tila)
 ●Kun [Lisäoptiikka] on asetettu, [Makrozoomi] ei ole käytettävissä.



Käyttäminen (kuvaus)

Manuaalitarkennus kuvia otettaessa
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Manuaalitarkennus on hyödyllinen, kun haluat lukita tarkennuksen kuvaamista varten tai 
kun automaattitarkennus ei onnistu.

Paina [AF/AF /MF]

Paina   valitaksesi [Manuaalinen] ja paina sitten 
[MENU/SET]

 näkyy

Paina takarullaa asettaaksesi [Manuaalinen] valittuun tilaan
 • Aktivoitu toimenpide vaihtuu joka kerta, kun takarullaa painetaan.

Tarkenna kohteeseen kiertämällä takavalitsinta

Tarkennusalue

 • Suositellaan käyttämään kohdistinpainiketta, kun tehdään pieniä säätöjä.
 • Kun lopetat tarkennuksen säädön käytön, tarkennusalue häviää muutaman 
sekunnin kuluttua.

 ●Kun olet käyttänyt zoomaustoimintoa tai peruuttanut [Lepotila]-tilan, säädä tarkennus 
uudelleen.
 ●Manuaalitarkennuksen näyttämä tarkennusalue on summittainen. Varmista tarkennus 
näytöstä ([Tark. apu]-näytöstä).



Käyttäminen (kuvaus)

Manuaalitarkennus kuvia otettaessa
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 ■MF-apu
Kun [Asetukset]-valikon [Tark. apu]-asetus on [ON] ja käytetään manuaalitarkennusta, 
suurennettu näyttö tulee esiin.

 • Näyttö palaa normaaliksi pian lopetettuasi manuaalitarkennuksen käyttämisen.

 ●Suurennetun näytön sijainnin muuttaminen
   Kun MF-apu on näytössä, paina [MENU/SET]
   Siirrä suurennettua näyttöä painamalla    

 • Suurennetun alueen suurennusta voidaan muuttaa painamalla takarullaa, kun 
MT-tarkennusapu on kytketty päälle tai MT-alue liikkuu.

 • Palaaminen alkuperäiseen paikkaan → Paina [DISP.]-painiketta
   Paina [MENU/SET]

 ●MT-tarkennusapu kytketään pois päältä digitaalizoomauksessa tai kun tallennetaan 
videoita.
 ●MF-alueen sijainti säilyy, vaikka laitteesta katkaistaan virta.

Manuaalinen tarkennustekniikka

  Tarkenna kääntämällä takarullaa
  Paina kohdistinpainiketta muutamia kertoja lisää samaan suuntaan
  Lopuksi tarkenna kohteeseen painamalla kohdistinpainiketta käänteiseen suuntaan

 ■Esitarkennus
Tällä tekniikalla voidaan tarkentaa etukäteen pisteeseen, josta kuvat otetaan, kun 
kohteeseen tarkennus on hankalaa automaattitarkennuksella kohteen nopean liikkeen 
vuoksi. (esim. [Panorointi] erikoiskuvaustilassa)
Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun kohteen ja kameran välinen etäisyys tunnetaan.

 ■Kertaotos-AT
Voit tarkentaa kohteeseen autom.tarkennuksella painamalla painiketta [FOCUS] 
manuaalitarkennuksen aikana. Tämä on hyödyllinen esitarkennus.



Käyttäminen (kuvaus)

Valotuksen ja/tai tarkennuksen lukitseminen 
kuvia otettaessa  [AF/AE LOCK]
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Tarkennuksen/valotuksen lukituksesta on hyötyä esimerkiksi silloin, kun kohteen kontrasti 
on liian suuri etkä saa valotusta oikeaksi (valotuksen lukitus) tai kun haluat ottaa kuvan 
niin, että kohde on AF-alueen ulkopuolella (tarkennuksen lukitus).

Suuntaa AF-alue kohteeseen

Lukitse tarkennus ja/tai valotus painamalla [AF/AE LOCK 
(Fn1)]-painiketta

 • Tarkennuksen/valotuksen lukituksen vapauttaminen  
→ Paina [AF/AE LOCK (Fn1)]-painiketta

Sommittele kuva haluamallasi tavalla liikuttelemalla kameraa 
ja paina laukaisin alas asti

 • Kun valotus on asetettu, tarkenna painamalla 
laukaisin puoliväliin ja paina laukaisin sitten alas asti.

 näkyy

 näkyy



Käyttäminen (kuvaus)

Valotuksen ja/tai tarkennuksen lukitseminen kuvia otettaessa  [AF/AE LOCK]
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 ■Tarkennuksen/valotuksen lukituksen vaihtaminen
Tallennusvalikon [Lukitukset]-toiminnolla voit valita, onko tarkennuksen ja/tai valotuksen 
lukitus käytössä.

[AF] Ainoastaan tarkennus lukitaan.
 • [AFL] näkyy, kun kohteeseen on tarkennettu.

[AE] Ainoastaan valotus lukitaan. 
 • Näytetään [AEL], aukko ja suljinaika, kun säädetään valotusta.

[AF/AE] Sekä tarkennus että valotus lukitaan. 
 • [AFL], [AEL], aukkoarvo ja suljinaika näkyvät, kun tarkennus ja valotus on 
optimoitu.

 ●Käyttääksesi [AF/AE LOCK]-painikkeena, aseta kohta [AF/AE LOCK / Fn1] valikossa 
[Asetukset] asentoon [AF/AE LOCK]. (→62)
 ●Tarkennuksen lukitus toimii vain seuraavissa tapauksissa.

 • [Manuaalivalotus]-tila
 • [Panoraamakuvaus]-tila
 • [Kuvaustilat]

 ●Manuaalitarkennuksen yhteydessä vain valotuksen lukitus on käytettävissä.
 ●Lukitus peruutetaan, kun zoomaus suoritetaan lukituksen jälkeen. 
 ●Kun suoritetaan AE-lukitus, kiinnitetään tallennusnäytön kirkkaus, joka tulee näkyviin 
nestekidenäytölle/etsimelle.
 ●[Automaattivalotus]-tilassa ohjelmoitua siirtoa voi käyttää, vaikka tarkennuksen lukitus 
on valittu.
 ●Tietoja videoiden kuvaamisesta

 • Lukitus vapautuu, kun videon tallentaminen aloitetaan, paitsi jos [Luova videotila] on 
valittu.

 • [Luova videotila]-tilassa lukitus vaikuttaa myös videon kuvaamiseen. (Lukitus 
kuitenkin vapautuu, kun zoomia käytetään.)

 • Lukitusta ei voi käyttää videota kuvattaessa.



Käyttäminen (kuvaus)

Toimintopainikkeen käyttö
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Voit määrittää tallennustoiminnon, jne. toimintopainikkeille. Paina painikkeita 
saavuttaaksesi välittömästi määritetyt toiminnot.

*

*  Käyttääksesi toimintopainikkeena aseta kohta [AF/AE LOCK / Fn1] valikossa [Asetukset] asentoon 
[Fn1]. (→62)

Valitse kohta [Fn-painikkeen asetus] valikossa [Asetukset] (→57)

Paina   valitaksesi määritettävä painike ja paina sitten 
[MENU/SET]
Paina   valitaksesi määritettävä toiminto ja paina sitten 
[MENU/SET]

 ■Asetukset: [Fn1-painikkeen asetus] / [Fn2-painikkeen asetus]

 ■Toiminnot, jotka voi rekisteröidä

[Kuvatyyli] (→142) [Näytön tiedot] (→64)

[Kuvasuhde] (→143) [Video Kuvausalue] (→66)

[Laatu] (→144) [Jäljellä] (→66)

[Valonmittaus] (→148) [Salama] (→79)

[Tarkennus] (→95) [Salaman säätö] (→153)

[AF-tyyli] (→146) [Haarukointi] (→155)

[Äl. dynamiikka] (→148)

 ●[Fn2]-painikkeeseen määritettyä toimintoa ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa.
 • [Miniatyyritehoste] [Yhden pisteen väri] ([Luova kuvaus]-tila)

 ●Kun [Tarkennus] on [  ] ([Seurantatark.]), [AF/AE LOCK (Fn1)]-painike ei toimi 
toimintopainikkeena. (Se toimii seurantatarkennuksen lukitus-/vapautuspainikkeena.)



Käyttäminen (kuvaus)

Aukkoarvon asettaminen kuvia otettaessa   
[Aukon esivalinta]-tila
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Kuvatessasi voit säätää aukkoarvon tilanteeseen sopivaksi. 
Kamera valitsee automaattisesti valitulle aukkoarvolle sopivan suljinajan.

Käännä tilavalitsin asentoon [ ]

Käännä takarullaa asettaaksesi aukko

Tietoja valotusmittarista
Suljinaika 

(Automaattinen säätö)

Aukkoarvon asettaminen

 • Oikea valotus ei 
ole mahdollinen 
punaisella merkityllä 
alueella.

 • Kun aukkoarvoa suurennetaan, tallentuva alue laajenee ja kuva näkyy terävänä 
kameran läheltä taustalle saakka. 

 • Kun aukkoarvoa pienennetään, tallentuva alue supistuu ja tausta voi muuttua 
epäselväksi.

Aukkoarvot, jotka voi valita* 
(Arvolle 1/3 EV) Valittavissa olevat suljinajat (sekunteina)

F2.8 - F8.0 8 - 1/2000
*  Joitain aukkoja ei voida valita, kun käytetään objektiivilisäkkeitä. Zoomauksen asennosta 

riippuen joitain arvoja ei voida valita.

 ●Kun kuva on liian kirkas tai tumma tai valotus ei muuten ole kohdallaan, aukkoarvon 
ja suljinajan ilmaisevat numerot näkyvät punaisina.
 ●Nestekidenäytön/etsimen ja tallennettujen kuvien kirkkaus voi olla erilainen. Tarkista 
kuvat toistonäytöstä.
 ●Aseta aukon arvoksi suurempi numero, jos kohde on liian kirkas. Aseta aukon arvoksi 
pienempi numero, jos kohde on liian himmeä.
 ●Pisin suljinaika vaihtelee ISO-herkkyyden mukaan.



Käyttäminen (kuvaus)

Suljinajan asettaminen kuvia otettaessa   
[Sulk. esivalinta]-tila
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Voit kuvatessasi muuttaa suljinaikaa tilanteen mukaan. 
Kamera valitsee automaattisesti valitulle suljinajalle sopivan aukkoarvon.

Käännä tilavalitsin asentoon [ ]

Käännä takarullaa suljinajan asettamiseksi

Tietoja valotusmittarista
Suljinajan asettaminen

Aukkoarvo  
(Automaattinen säätö)

 • Oikea valotus ei 
ole mahdollinen 
punaisella merkityllä 
alueella.

 • Kun suljinaikaa lyhennetään, kohdetta kuvattaessa ilmenevä tärinä voi vähentyä.
 • Kun suljinaikaa pidennetään, kohteen liike näkyy.

Valittavissa olevat suljinajat (sekunteina)  
(Arvolle 1/3 EV) Asetettu aukkoarvo

8* - 1/2000 F2.8 - F8.0
*  ISO-herkkyyttä voi muuttaa sen mukaan, mikä suljinaika on valittu. (→89)

 ●Kun kuva on liian kirkas tai tumma tai valotus ei muuten ole kohdallaan, aukkoarvon 
ja suljinajan ilmaisevat numerot näkyvät punaisina.
 ●Nestekidenäytön/etsimen ja tallennettujen kuvien kirkkaus voi olla erilainen. Tarkista 
kuvat toistonäytöstä.
 ●Suljinajan näyttö suorittaa lähtölaskennan, kun suljinaika asetetaan pitkäksi ja 
laukaisin painetaan kokonaan. (Suljinaika-asetus voi olla sellainen, että käsittelyn 
laskuri voi näkyä uudelleen tämän jälkeen.)
 ●Suosittelemme käyttämään kolmijalkaa, kun suljinaika on pitkä.
 ●[Herkkyys] asetetaan automaattisesti asentoon [AUTO], kun siirrät tallennustilan 
sulkimen prioriteettitilaan silloin, kun [Herkkyys] asetetaan asentoon [  ].



Käyttäminen (kuvaus)

Aukkoarvon ja suljinajan asettaminen kuvia 
otettaessa  [Manuaalivalotus]-tila
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Voit valita tämän tallennustilan ja asettaa haluamasi suljinajan ja aukkoarvon, kun haluat 
ottaa kuvia käyttäen samaa valotusta (samaa suljinajan ja aukkoarvon yhdistelmää) 
tai kun et saa kuvien valotusta oikeaksi käyttämällä valotuksen korjaustilassa 
määritettyjäkään asetuksia.

Käännä tilavalitsin asentoon [ ]
 • Manuaalinen valotusapu tulee näkyviin.

Käännä takarullaa asettaaksesi aukko ja suljinaika
 • Se siirtyy aukon asetustoiminnon ja suljinajan asetustoiminnon välillä joka kerta, 
kun takarullaa painetaan.

Tietoja valotusmittarista
Suljinajan asettaminen

Aukkoarvon asettaminen

 • Oikea valotus ei 
ole mahdollinen 
punaisella merkityllä 
alueella.

Manuaalinen valotusapu 
(→111)

Aukkoarvot, jotka voi valita*1 
(Arvolle 1/3 EV)

Valittavissa olevat suljinajat (sekunteina)  
(Arvolle 1/3 EV)

F2.8 - F8.0 8*2 - 1/2000
*1  Joitain aukkoja ei voida valita, kun käytetään objektiivilisäkkeitä. Zoomausasetus voi olla 

sellainen, että et voi valita kaikkia arvoja.
*2  ISO-herkkyyttä voi muuttaa sen mukaan, mikä suljinaika on valittu. (→89)



Käyttäminen (kuvaus)

Aukkoarvon ja suljinajan asettaminen kuvia otettaessa  [Manuaalivalotus]-tila
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 ■Manuaalinen valotusapu (arvio)

Näyttää kuvat vakiokirkkauden mukaisina.

Näyttää kuvat kirkkaampina. Pääset vakiokirkkauteen käyttämällä lyhyempää 
suljinaikaa tai suurempaa aukkoarvoa.

Näyttää kuvat tummempina. Pääset vakiokirkkauteen käyttämällä pitempää 
suljinaikaa tai pienempää aukkoarvoa.

 ●Kun kuva on liian kirkas tai tumma tai valotus ei muuten ole kohdallaan, aukkoarvon 
ja suljinajan ilmaisevat numerot näkyvät punaisina.
 ●Nestekidenäytön/etsimen ja tallennettujen kuvien kirkkaus voi olla erilainen. Tarkista 
kuvat toistonäytöstä.
 ●Suljinajan näyttö suorittaa lähtölaskennan, kun suljinaika asetetaan pitkäksi ja 
laukaisin painetaan kokonaan. (Suljinaika-asetus voi olla sellainen, että käsittelyn 
laskuri voi näkyä uudelleen tämän jälkeen.)
 ●Suosittelemme käyttämään kolmijalkaa, kun suljinaika on pitkä.
 ●[Herkkyys]-asetukseksi tulee automaattisesti [100], kun tallennustilaksi valitaan 
[Manuaalivalotus] ja [Herkkyys]-asetus on [AUTO] tai [  ].



Käyttäminen (kuvaus)

Kuvaaminen erilaisia kuvatehosteita käyttäen  
[Luova kuvaus]-tila
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Voit valita omia asetuksia erilaisten tehosteiden joukosta, tarkistaa tuloksen 
nestekidenäytöstä ja ottaa kuvia.

Käännä tilavalitsin asentoon [ ]

Valitse tehoste painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]

Esikatselunäyttö

 • Jos painat [DISP.]-painiketta, tehosteen kuvaus tulee 
näkyviin.

 • Kun valitset [ ] tilavalitsinta kiertämällä, valikko 
avautuu automaattisesti.

 • Voit avata [Luova kuvaus]-valikon painamalla [MENU/
SET]. Valikkojen käyttäminen. (→57)

 ●Salamalaitteen asetukseksi tulee [  ].
 ●Valittua tehostetta esittävä esikatselu- tai tallennusnäytön kuva voi poiketa 
tallentuvasta kuvasta.
 ●[Luova kuvaus]-tilassa valittu asetus säilyy, vaikka kamerasta katkaistaisiin välillä 
virta.
 ●Seuraavia valikkoasetuksia ei voi muuttaa.

 • [Valkotasap.]: [AWB]
 • [Herkkyys]: [AUTO]



Käyttäminen (kuvaus)

Kuvaaminen erilaisia kuvatehosteita käyttäen  [Luova kuvaus]-tila
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 ■Kirkkauden säätäminen, taustan sumentaminen, valitun tehosteen 
laadun asettaminen ym.

Paina takavalitsinta
 • Säätönäyttö tulee esiin.

Valitse säädettävä ominaisuus painamalla  

Säätää kirkkautta.

Säätää taustan sumennusta.

Säätää valitun tehosteen asetuksia ym. (Käytettävissä olevat 
asetukset vaihtelevat valitun tehosteen mukaan.)

 • [AUTO] näkyy kuvakkeessa automaattisen säädön aikana.
 • Säädettävissä olevat asetukset vaihtelevat valitun tehosteen mukaan.

Tee muutoksia painamalla  
 • Voit tehdä muutoksia myös kiertämällä takavalitsinta.
 • Voit palata automaattiseen säätöön → Painamalla [  (  Q.MENU)].

Paina [MENU/SET]
 • Voit vahvistaa asetuksen myös painamalla takavalitsinta.

 ●Kun tallennat videoita, kamera säätää himmennintä asianmukaisella valotusalueella. 
Kohteen kirkkaus voi olla sellainen, että taustan sumennus ei vaikuta.
 ●Taustan sumennuksen säätöalue muuttuu zoomausasennon mukaan.



Käyttäminen (kuvaus)

Kuvaaminen erilaisia kuvatehosteita käyttäen  [Luova kuvaus]-tila
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[Luova kuvaus]-valikon asetukset. (→112)

[Värikäs]

Tämä kuvatehoste luo poptaidetta muistuttavan kuvan, joka 
voimistaa värejä.

 ■Muutettavissa olevat asetukset (→113)

Kirkkaus Alivalotus 
(tummempi)

Ylivalotus 
(vaaleampi)

Taustan 
epäterävyyden aste

Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Myös tausta näkyy 
terävänä

Voimakkaat värit Hillityt värit Räikeät värit

[Tunnelma]

Tämä kuvatehoste tekee kuvasta haalistuneen ja suttuisen 
näköisen.

 ■Muutettavissa olevat asetukset (→113)

Kirkkaus Alivalotus 
(tummempi)

Ylivalotus 
(vaaleampi)

Taustan 
epäterävyyden aste

Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Myös tausta näkyy 
terävänä

Värit Kellertävät värit Punertavat värit

[Entisaika]

Tämä tehoste lisää kirkkaan, pehmeän ja nostalgisen tunnun 
koko kuvaan.

 ■Muutettavissa olevat asetukset (→113)

Kirkkaus Alivalotus 
(tummempi)

Ylivalotus 
(vaaleampi)

Taustan 
epäterävyyden aste

Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Myös tausta näkyy 
terävänä

Kontrasti Pieni kontrasti Suuri kontrasti



Käyttäminen (kuvaus)

Kuvaaminen erilaisia kuvatehosteita käyttäen  [Luova kuvaus]-tila
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[Luova kuvaus]-valikon asetukset. (→112)

[Vaalea]

Tämä kuvatehoste muuttaa koko kuvan kirkkaammaksi ja 
sävyiltään vaaleammaksi.

 ■Muutettavissa olevat asetukset (→113)

Kirkkaus Alivalotus 
(tummempi)

Ylivalotus 
(vaaleampi)

Taustan 
epäterävyyden aste

Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Myös tausta näkyy 
terävänä

Värit Vaaleanpunertavat 
värit

Vaaleansinertävät 
värit

[Tummasävy]

Tämä kuvatehoste muuttaa koko kuvan tummemmaksi, jotta 
kirkkaat osat korostuvat.

 ■Muutettavissa olevat asetukset (→113)

Kirkkaus Alivalotus 
(tummempi)

Ylivalotus 
(vaaleampi)

Taustan 
epäterävyyden aste

Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Myös tausta näkyy 
terävänä

Värit Punertavat värit Sinertävät värit

[Seepia]

Tämä kuvatehoste muuttaa kuvan seepiasävyiseksi.
 ■Muutettavissa olevat asetukset (→113)

Kirkkaus Alivalotus 
(tummempi)

Ylivalotus 
(vaaleampi)

Taustan 
epäterävyyden aste

Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Myös tausta näkyy 
terävänä

Kontrasti Pieni kontrasti Suuri kontrasti



Käyttäminen (kuvaus)

Kuvaaminen erilaisia kuvatehosteita käyttäen  [Luova kuvaus]-tila
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[Luova kuvaus]-valikon asetukset. (→112)

[Dynaaminen mustavalko]

Tämä kuvatehoste tekee mustavalkoisen kuvan, jossa on 
suurempi kontrasti ja dramaattisempi vaikutelma.

 ■Muutettavissa olevat asetukset (→113)

Kirkkaus Alivalotus 
(tummempi)

Ylivalotus 
(vaaleampi)

Taustan 
epäterävyyden aste

Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Myös tausta näkyy 
terävänä

Kontrasti Pieni kontrasti Suuri kontrasti

[Upeaa taidetta]

Kuvatehoste, jonka voimakas kontrasti luo surrealistisen ja 
dramaattisen tunnelman.

 ■Muutettavissa olevat asetukset (→113)

Kirkkaus Alivalotus 
(tummempi)

Ylivalotus 
(vaaleampi)

Taustan 
epäterävyyden aste

Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Myös tausta näkyy 
terävänä

Voimakkaat värit Mustavalkoinen Räikeät värit

[Suuri dynam.]

Tämä kuvatehoste muuttaa koko kuvan kirkkauden 
tasapainoisemmaksi (tummista alueista kirkkaisiin asti).

 ■Muutettavissa olevat asetukset (→113)

Kirkkaus Alivalotus 
(tummempi)

Ylivalotus 
(vaaleampi)

Taustan 
epäterävyyden aste

Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Myös tausta näkyy 
terävänä

Voimakkaat värit Mustavalkoinen Räikeät värit



Käyttäminen (kuvaus)

Kuvaaminen erilaisia kuvatehosteita käyttäen  [Luova kuvaus]-tila
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[Luova kuvaus]-valikon asetukset. (→112)

[Ristiinkehitys]

Tämä kuvatehoste luo ainutlaatuisen tunnelman, jossa on 
yllättävät värit.

 ■Muutettavissa olevat asetukset (→113)

Kirkkaus Alivalotus 
(tummempi)

Ylivalotus 
(vaaleampi)

Taustan 
epäterävyyden aste

Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Myös tausta näkyy 
terävänä

Värit Vihertävät värit / Sinertävät värit /  
Kellertävät värit / Punertavat värit

[Toy-kamerakuva]

Tämä kuvatehoste tekee kuvan, joka muistuttaa lelukameralla 
heikossa valaistuksessa otettua kuvaa.

 ■Muutettavissa olevat asetukset (→113)

Kirkkaus Alivalotus 
(tummempi)

Ylivalotus 
(vaaleampi)

Taustan 
epäterävyyden aste

Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Myös tausta näkyy 
terävänä

Värit Oranssiin 
vivahtavat värit Sinertävät värit



Käyttäminen (kuvaus)

Kuvaaminen erilaisia kuvatehosteita käyttäen  [Luova kuvaus]-tila
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[Luova kuvaus]-valikon asetukset. (→112)

[Miniatyyritehoste]

Tämä tehoste sumentaa reuna-alueita, jotta syntyy 
dioraamavaikutelma.

 ■Muutettavissa olevat asetukset (→113)

Kirkkaus Alivalotus 
(tummempi)

Ylivalotus 
(vaaleampi)

Voimakkaat värit Hillityt värit Räikeät värit

 ■Kuvan sumentaminen
 Paina [Fn2]-painiketta ( )
 Siirrä tarkennusaluetta (kehystä) painamalla   tai  
  Valitse tarkennusalueen (kehyksen) koko kiertämällä 
takavalitsinta
 Paina [MENU/SET]

 • Kun painat [DISP.]-painiketta, alkuasetus palautuu.

 ●Tallennusnäyttö tulee esiin pienellä viiveellä normaaliin tallennukseen verrattuna.
 ●Kameran piteleminen pystyasennossa kuvaamisen aikana ei vaikuta siihen, mikä osa 
kuvasta sumennetaan. (Vasen ja oikea reuna sumenevat.)
 ●Videoon ei tallennu ääntä.
 ●Videota tallennettaessa kesto on noin 1/8 todellisesta kuvausajasta. (Jos esimerkiksi 
kuvaat 8 minuuttia, lopullisen videon kestoksi tulee noin 1 minuutti.) Kameran 
näyttämä tallennusaika on noin 8 kertaa pitempi kuin tallennukseen todellisuudessa 
käytetty aika. Kun vaihdat tallennustilaa, muista tarkistaa tallennusaika.
 ●Jos lopetat videon tallentamisen liian pian, kamera voi jatkaa tallentamista vähän 
aikaa. Pitele kameraa paikallaan, kunnes se lopettaa tallentamisen.
 ●Kun kuvaat käyttäen suuren kuvakoon asetusta, näyttö tummenee vähäksi aikaa 
kuvan ottamisen jälkeen. Tämä johtuu signaalinkäsittelystä eikä ole toimintahäiriö.



Käyttäminen (kuvaus)

Kuvaaminen erilaisia kuvatehosteita käyttäen  [Luova kuvaus]-tila
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[Luova kuvaus]-valikon asetukset. (→112)

[Pehmeä tarkennus]

Tämä kuvatehoste tekee pehmeäpiirtokuvan sumentamalla koko 
kuva-alan.

 ■Muutettavissa olevat asetukset (→113)

Kirkkaus Alivalotus 
(tummempi)

Ylivalotus 
(vaaleampi)

Taustan 
epäterävyyden aste

Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Myös tausta näkyy 
terävänä

Epäterävyyden aste Pieni epäterävyys Suuri epäterävyys

 ●Tallennusnäyttö tulee esiin pienellä viiveellä normaaliin tallennukseen verrattuna.

[Tähtisuodatin]

Tämä kuvatehoste luo kuvan, jossa valonlähde näyttää ristin 
muotoiselta ja saa aikaan vaikuttavan tunnelman.

 ■Muutettavissa olevat asetukset (→113)

Kirkkaus Alivalotus 
(tummempi)

Ylivalotus 
(vaaleampi)

Taustan 
epäterävyyden aste

Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Myös tausta näkyy 
terävänä

Valonsäteiden 
pituus

Valonsäteet ovat 
lyhyitä

Valonsäteet ovat 
pitkiä

 ●Tallennusnäyttö tulee esiin pienellä viiveellä normaaliin tallennukseen verrattuna.



Käyttäminen (kuvaus)

Kuvaaminen erilaisia kuvatehosteita käyttäen  [Luova kuvaus]-tila
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[Luova kuvaus]-valikon asetukset. (→112)

[Yhden pisteen väri]

Tämä kuvatehoste tekee monokromaattisen kuvan eli säilyttää 
vain valitsemasi värin ja korostaa sitä hienolla tavalla.

 ■Muutettavissa olevat asetukset (→113)

Kirkkaus Alivalotus 
(tummempi)

Ylivalotus 
(vaaleampi)

Taustan 
epäterävyyden aste

Muuttaa taustan 
epäteräväksi

Myös tausta näkyy 
terävänä

Säilyvien värien 
määrä

Pieni osa väreistä 
säilyy

Suuri osa väreistä 
säilyy

 ■Värin valitseminen
 Paina [Fn2]-painiketta ( )
  Valitse säilytettävä väri näytön keskellä olevan ruudun avulla 
ja paina sitten [MENU/SET]

 ●Kohde voi olla sellainen, että valittu väri ei säily.



Käyttäminen (kuvaus)

Panoraamakuvien tallentaminen  [Panoraamakuvaus]-tila
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Voit helposti tallentaa panoraamakuvan liikuttamalla kameraa vaakasuorassa haluamaasi 
suuntaan ja antamalla kameran yhdistää näin tallennetun kuvasarjan.

Käännä tilavalitsin [  ]-asentoon
 • Ostohetkellä kuvaussuunta on ”vasen → oikea” ja kuvatehoste on [Ei tehosteita].

Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin

Paina laukaisin kokonaan alas ja aloita tallentaminen 
siirtämällä kameraa pienessä ympyrämäisessä liikkeessä 
kuvaussuuntaan

 • Kuvien ottaminen vasemmalta oikealle

Kuvaussuunta ja tilanne (summittainen)

1 sek.
2 sek.

3 sek.

4 sek.

 • Käännä kameraa niin, että kokonaisen ympyrän kiertämiseen menee noin 8 sekuntia
- Käännä kameraa vakionopeudella. 
-  Kuvien ottaminen ei ehkä onnistu, jos liikutat kameraa liian nopeasti tai hitaasti.
- Käännä kameraa pientä ympyrämäistä rataa pitkin.

Lopeta kuvaaminen painamalla laukaisin uudelleen alas asti
 • Voit lopettaa tallennuksen myös pysäyttämällä kameran liikkeen kesken 
kuvaamisen.

 ■Vihjeitä
 • Käännä kameraa kuvaussuunnassa niin vakaasti kuin mahdollista. Jos kamera 
tärisee liikaa, se ei ehkä pysty ottamaan kuvia tai se muodostaa vain kapean (pienen) 
panoraamakuvan.

Panoroi kamera pisteeseen, joka on vähän kuvaan haluttavan kohteen etupuolella. 
(Viimeinen ruutu ei kuitenkaan tallennu loppuun.)



Käyttäminen (kuvaus)

Panoraamakuvien tallentaminen  [Panoraamakuvaus]-tila
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Kuvaussuunnan ja kuvatehosteen valitseminen

Voit valita kuvaussuunnan tai lisätä kuvatehosteen samalla tavoin kuin [Luova kuvaus]-
tilassa panoraamakuvien ottamista varten.

Paina  ([Panoraamakuvaus]-tilassa)

Paina   valitaksesi tallennuksen suunta ja paina sitten 
[MENU/SET]

Valitse kuvatehoste painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]
 • Lisää kuvatehosteita samalla tavoin kuin [Luova 
kuvaus]-tilassa. (et voi valita [Toy-kamerakuva]- tai 
[Miniatyyritehoste]-tehostetta) Lisätietoja tehosteista 
(→114 - 120)

 • Jos et halua lisätä kuvatehostetta, valitse [Ei 
tehosteita].

 ■Kirkkauden säätäminen, taustan sumentaminen, valitun tehosteen 
laadun asettaminen ym.
Avaa säätönäyttö painamalla takavalitsinta. (→113)



Käyttäminen (kuvaus)

Panoraamakuvien tallentaminen  [Panoraamakuvaus]-tila
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 ●Objektiivi on aina zoomattu W-päähän.
 ●[Kuvanvakain] ei toimi.
 ●Tarkennus, valotus ja valkotasapaino säätyvät optimiarvoihinsa ensimmäistä kuvaa 
varten.  
Jos panoraamakuvaa varten kuvatun kohteen etäisyys tai kirkkaus muuttuu 
huomattavasti ensimmäisen kuvan ottamisen jälkeen, (kaikki kuvat toisiinsa liittämällä 
muodostetun) panoraamakuvan tarkennus ja kirkkaus eivät ehkä ole oikeat.
 ●[Valkotasap.] ei ole käytettävissä, kun lisätään kuvatehosteita.
 ●Koska panoraamakuva tehdään liittämällä useita kuvia toisiinsa, osa kohteista voi 
vääristyä tai peräkkäisten kuvien väliset saumat voivat näkyä selvästi.
 ●Panoraamakuvaan tallentuvien pikseleiden määrä vaaka- tai pystysuunnassa 
vaihtelee kuvaussuunnan ja yhdistettyjen kuvien määrän mukaan.  
Tallentuvien pikseleiden suurin määrä on jokin seuraavista:

 • Kuvaaminen vaakasuunnassa: Noin 8000 x 1080
 • Kuvaaminen pystysuunnassa: Noin 1440 x 8000

 ●Panoraamakuvan kokoaminen ei ehkä onnistu tai kuvat eivät tallennu kunnolla, kun 
kuvataan seuraavanlaisia kohteita tai kuvataan seuraavissa tilanteissa:

 • Kohteet, joiden väritys tai kuviointi on tasainen (taivas, hiekkaranta ym.)
 • Liikkuvat kohteet (ihmiset, lemmikit, ajoneuvot, aallot, tuulessa huojuvat kukat ym.)
 • Kuvat, joiden värit tai kuvioinnit muuttuvat nopeasti (esimerkiksi näytössä oleva 
kuva)

 • Heikosti valaistut paikat
 • Paikat, joiden valaistus värisee (loistevalo, kynttilänvalo ym.)

 ●Kun [Vaalea] on valittu, tehosteen näkyvyys vaihtelee kohteen kirkkauden mukaan.
 ●Kun [Upeaa taidetta] on valittu, saumat voivat korostua.
 ●Kun tallennetaan käyttäen asetusta [Pehmeä tarkennus] tai [Tähtisuodatin], tehosteet 
eivät näy nestekidenäytössä tai etsimessä.
 ●Asetukset säilyvät, vaikka kamerasta katkaistaan virta.

 ■Tietoja panoraamatoistosta
Panoraamakuvia voi suurentaa käyttämällä zoomausvipua samalla tavoin kuin 
muissakin kuvissa. (→50) Jos toistat panoraamakuvia samalla tavoin kuin videota, ne 
vierittyvät automaattisesti. (→53)

 • Videon toistosta poiketen panoraamakuvan automaattisen vierityksen aikana ei voi 
valita nopeaa siirtoa eteen- tai taaksepäin. (Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen 
kuvaan, kun automaattinen vieritystoiminto on taukotilassa.)
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Valitsemalla [Kuvaustilat] otetaan käyttöön kuvaustilaan parhaiten sopivat asetukset 
(valotus, värit ym.). 

Käännä tilavalitsin asentoon [  ]

Paina     valitaksesi erikoiskuvaustila ja paina sitten 
[MENU/SET]

 • Jos painat [DISP.]-painiketta, kuvaustilan selitys tulee 
näkyviin.

 • Kun valitset [ ] tilavalitsinta kiertämällä, valikko 
avautuu automaattisesti. (Kun [Asetukset]-valikon 
[Kuvaustilav.]-asetus on [AUTO])

 • Voit avata [Kuvaustilat]-valikon painamalla [MENU/
SET]. Valikkojen käyttäminen. (→57)

 ●Jos valittu kuvaustila ei vastaa aihetta, kuvan värit voivat vääristyä.
 ●Kun [Kuvaus]-valikon [Lisäoptiikka]-asetus on [  ] tai [  ], [Yökuvaus kasivar.]- tai 
[3D-valokuvatila]-kuvaustilaa ei voi valita.
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 • Kuvaustilan valitseminen (→124)

[Muotokuva]

Muuttaa kohteiden ihonvärin miellyttävämmän näköiseksi kirkkaassa päivänvalossa.

 ■Vihjeitä
 • Mitä kauemmaksi T-puolta zoomaus säädetään ja mitä kaukaisempi tausta valitaan, 
sitä voimakkaampi tehosteesta tulee.

[Ihon pehmennys]

Tasoittaa ihon värejä kirkkaassa päivänvalossa (muotokuvat rinnasta ylöspäin).

 ■Vihjeitä
 • Mitä kauemmaksi T-puolta zoomaus säädetään ja mitä kaukaisempi tausta valitaan, 
sitä voimakkaampi tehosteesta tulee.

 ●Jos osa taustaa jne. on väriltään lähellä ihon väriä, myös tämä osa pehmennetään.
 ●Tämä tila ei mahdollisesti toimi kunnolla, mikäli ei ole riittävästi valoa.

[Maisema]

Voit ottaa selkeitä kuvia suurista, kaukaisista kohteista.

[Urheilu]

Voit ottaa kuvia nopeasti liikkuvista aiheista, kuten urheilukilpailuista.

 ■Vihjeitä
 • Asetu vähintään 5 m:n etäisyydelle.

 ●Suljinaika voi pidentyä 1 sekuntiin.
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 • Kuvaustilan valitseminen (→124)

[Panorointi]

Kun siirrät kameraa liikkuvan kohteen seuraamiseksi yhteen suuntaan kuten kuvattaessa 
juoksijaa tai autoa, tausta tulee epätarkaksi ja kohde pysyy tarkennettuna. Tätä vaikutusta 
kutsutaan ”panoroinniksi”. Tämän tilan avulla voit saada tämän vaikutuksen helpommin.

Valitse suljinaika-asetus painamalla   ja paina sitten [MENU/
SET]

 ■Asetukset

[Automaattinen] Suljinaika säätyy automaattisesti.

[Sulk. esivalinta] 
Samoin kuin [Sulk. esivalinta]-tilassa (→109), voit asettaa kuvia 
otettaessa käytettävän suljinajan kiertämällä takavalitsinta. 
Huomaa kuitenkin, että voit säätää suljinaikaa vain alueella, jolla 
panorointimenetelmällä on vaikutusta.

 ■Panorointitilan tekniikka
Jotta saat hyviä kuvia panorointitilassa, siirrä kameraa vaakatasossa, kun otat kuvia.

 • Suosittelemme, että et seuraa kohdetta ainoastaan kameralla vaan seisot hartiat 
suorassa kohdetta kohti ja seuraat kohdetta koko ylävartaloasi kiertämällä.

 • Kun kohde on edessäsi paina laukaisinta. Älä keskeytä kameran liikettä vaikka olet 
painanut laukaisinta.
  Liikuta kameraa tasaisesti, kun seuraat 
kohdetta etsimessä
  Paina laukaisin, kun liikutat kameraa
  Liikuta kameraa jatkuvasti

 ●Suosittelemme seuraavaa:
 • Käytä etsintä.
 • Valitse nopealiikkeinen kohde.
 • Käytä esitarkennusta.
 • Käytä tätä tilaa sarjakuvaustilassa. (Siten voit valita parhaat kuvat kaikista otetuista 
kuvista.)

 ●Panorointitilassa suljinaika tulee pidemmäksi, jotta saavutetaan panorointivaikutus. 
Sen seurauksena voi tapahtua huojuntaa.
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 • Kuvaustilan valitseminen (→124)

[Yömuotokuva]

Voit ottaa kuvia ihmisistä ja öisistä maisemista niin, että valotuksesta tulee luonnollinen.

 ■Vihjeitä
 • Käytä salamaa.
 • Pyydä kohdetta olemaan liikkumatta kuvaa otettaessa.
 • Jalustaa ja itselaukaisinta suositellaan.

 ●Suljinaika voi pidentyä 8 sekuntiin.
 ●Kuvan ottamisen jälkeen suljin voi pysyä kiinni (jopa 8 sekuntia) signaalin 
käsittelemisen ajan. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 ●Kohina voi muuttua näkyväksi otettaessa kuvia hämärissä paikoissa.

[Yömaisema]

Voit ottaa selkeitä kuvia yöllisistä maisemista.

 ■Vihjeitä
 • Jalustaa ja itselaukaisinta suositellaan.

 ●Suljinaika voi pidentyä 8 sekuntiin.
 ●Kuvan ottamisen jälkeen suljin voi pysyä kiinni (jopa 8 sekuntia) signaalin 
käsittelemisen ajan. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 ●Kohina voi muuttua näkyväksi otettaessa kuvia hämärissä paikoissa.
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 • Kuvaustilan valitseminen (→124)

[Yökuvaus kasivar.]

Ottaa yömaisemista selkeitä, vähemmän täriseviä ja kohisevia kuvia yhdistämällä usean 
kuvan sarjan.

 ■Vihjeitä
 • Kun olet painanut laukaisinta, älä liikuta kameraa sarjakuvauksen aikana.
 • Asetu vähintään 5 m:n etäisyydelle.

 ●Kohina saattaa tulla näkyväksi, kun otat kuvia tummissa paikoissa tai liikkuvista 
kohteista.

[HDR]

Kamera voi koota useasta eri valotusarvoilla otetusta kuvasta juuri oikein valotetun 
kuvan, jossa on täyteläiset värit. Kuvat, joita on käytetty HDR-kuvan tekemiseen, 
eivät tallennu. Voit minimoida sävyjen vähentymisen kirkkailta ja tummilta alueilta, kun 
esimerkiksi taustan ja kohteen välinen kontrasti on suuri.

 ■Mikä on HDR?
HDR on lyhenne sanoista High Dynamic Range, ja se tarkoittaa menetelmää 
kontrastialueen laajentamiseksi.

 ■Vihjeitä
 • Kun olet painanut laukaisinta, älä liikuta kameraa sarjakuvauksen aikana.

 ●Koska kamera yhdistää useita kuvia tallentamisen jälkeen, sinun pitää odottaa vähän 
aikaa ennen kuin voit tallentaa seuraavan kuvan.
 ●Kohde, joka liikahti kuvaa otettaessa, voi tallentua jälkikuvana.
 ●Tietyissä tilanteissa kamera voi ottaa usean kuvan sijasta yhden kuvan.

[Ruoka]

Voit ottaa luonnollisen näköisiä kuvia ruoista.
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 • Kuvaustilan valitseminen (→124)

[Vauva]

Kuvissa vauvan iho näyttää kukoistavalta. Jos käytät salamaa, sen valo on normaalia 
heikompi.

 ■Iän ja nimen tallentaminen
[Vauva1] ja [Vauva2] voidaan asettaa erikseen.

Paina   valitaksesi [Ikä] tai [Nimi] ja paina sitten 

Paina   valitaksesi [SET] ja paina sitten [MENU/SET]

Aseta syntymäpäivä ja nimi
Ikä: Aseta syntymäpäivä painamalla     ja paina sitten [MENU/SET].
Nimi: (Katso kohtaa ”Tekstin syöttäminen”: (→139))

Paina [MENU/SET]

 ■Vihjeitä
 • Varmista ennen kuvan ottamista, että [Ikä]- ja [Nimi]-asetukset ovat [ON].

 ●Videokuvauksen aikana tallennetut kiintokuvat eivät tallenna ikää tai nimeä.
 ●Iän esitysmuoto vaihtelee [Kieli]-asetuksen mukaan.
 ●Suljinaika voi pidentyä 1 sekuntiin.
 ●Tulostusasetukset [Ikä] ja [Nimi] voidaan määrittää tietokoneella käyttäen 
vakiovarusteisiin kuuluvalla CD-ROM-levyllä olevaa ”PHOTOfunSTUDIO”-ohjelmaa. 
Teksti voidaan lisätä kuvaan myös [Kuvateksti]-toiminnolla.

[Lemmikki]

Voit tallentaa lemmikin iän ja nimen kuvatessasi.
 • Lisää huomautuksia ja vihjeitä asetuksista on kohdassa [Vauva].

[Auringonlasku]

Voit ottaa selkeitä kuvia esimerkiksi auringonlaskusta.
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 • Kuvaustilan valitseminen (→124)

[Suuri herkkyys]

Estää kohteen epäterävyyden hämärissä sisätiloissa.

Valitse kuvasuhde ja kuvakoko painamalla   ja paina sitten 
[MENU/SET]

 ■Asetukset:  3 M /  2.5 M /  2 M /  2.5 M

[Tähtitaivas]

Kuvaa tähtitaivasta ja tummia kohteita.

Valitse suljinaika painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]

 ■Asetukset: [15 s] / [30 s] / [60 s]

 ■Vihjeitä
 • Jalustaa ja itselaukaisinta suositellaan.

 ●Älä liikauta kameraa ennen kuin laskenta on päättynyt. Kuvan ottamisen jälkeen 
laskuri näkyy, kunnes signaali on käsitelty.

[Lasin läpi]

Kamera tarkentaa ensisijaisesti kaukaisiin kohteisiin. Sopii varsinkin maisemien 
kuvaamiseen junan/auton tai rakennuksen ikkunan läpi.

 ●Jos lasissa on tahroja tai pölyä tai heijastus, kamera saattaa tarkentaa siihen kohteen 
sijasta.
 ●Kuvien värit voivat näyttää virheellisiltä lasin värin takia. (Saat värit ehkä oikeiksi 
säätämällä valkotasapainoa.) (→90)
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 • Kuvaustilan valitseminen (→124)

[3D-valokuvatila]

Kamera tallentaa kuvia koko ajan, kun sitä siirretään vaakasuunnassa, ja valitsee 
automaattisesti kaksi kuvaa ja yhdistää ne kolmiulotteiseksi kuvaksi. 
Kolmiulotteisten kuvien katselemiseen tarvitaan televisio, jossa on 3D-tuki (tämä laite 
näyttää kuvat kaksiulotteisina). Kolmiulotteisen kuvan näyttäminen (→187)

 • Kolmiulotteiset kuvat tallentuvat MPO-muodossa (3D).
 • Kuvakoko on aina 2M .

Aloita kuvaaminen ja käännä 
kameraa vaakasuorassa vasemmalta 
oikealle

 • Näyttöön tulee apuviiva kuvaamisen ajaksi.
 • Käännä kameraa noin 10 cm noin 4 sekunnissa 
apuviivan mukaisesti.

Kuvausvihjeitä
 • Kuvaa paikallaan pysyvää kohdetta.
 • Kuvaa ulkona tai muussa kirkkaasti valaistussa paikassa.
 • Kiinnitä tarkennus ja valotus painamalla laukaisin puoliväliin, paina laukaisin 
pohjaan ja siirrä sitten kameraa vaakasuunnassa.

 • Suuntaa kameraa niin, että kohde on kuvauksen alkaessa vähän näytön 
keskipisteestä oikealle. Näin sinun on helpompi sijoittaa kohde tallennetun kuvan 
keskelle.

 ●Kolmiulotteisia kuvia ei voi tallentaa, jos kamera on sivuttain.
 ●Objektiivi on aina zoomattu W-päähän.
 ●Kamera säätää ISO-herkkyyden automaattisesti. Se valitsee suuremman ISO-
herkkyyden suljinajan lyhentämiseksi.
 ●Videoita ei voi tallentaa.
 ●[Kuvanvakain] ei toimi.
 ●Kuvia ei ehkä voi tallentaa alla mainituissa kuvaustilanteissa. Vaikka tallentaminen 
onnistuisikin, kolmiulotteinen vaikutelma voi puuttua tai kuva voi vääristyä.

 • Kun kohde on liian hämärä tai kirkas
 • Kun kohteen kirkkaus vaihtelee
 • Kun kohde liikkuu
 • Kun kohteesta puuttuu kontrasti
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Voidaan muuttaa manuaalisesti aukkoa sekä suljinaikaa ja tallentaa videoita.Vaihtamalla 
[Luova video] -asetusta voit käyttää asetuksia kuten silloin, kun tilavalitsin asetetaan 
asentoon [ ], [ ], [ ] ja [ ].

Käännä tilavalitsin asentoon [  ]

Valitse asetus painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]
 • Kun valitset [ ] tilavalitsinta kiertämällä, valikko 
avautuu automaattisesti.

 • Voit avata [Luova video]-valikon painamalla [MENU/
SET]. Valikkojen käyttäminen. (→57)

Käännä takarullaa asettaaksesi aukko ja suljinaika

Kohta Aukkoarvot, jotka voi valita Valittavissa olevat suljinajat 
(sekunteina)

— —

F2.8 - F8.0 (Laajakulma)/
F5.9 - F8.0 (Teleasento) —

— 1/30 - 1/20000

*1 F2.8 - F8.0 (Laajakulma)/
F5.9 - F8.0 (Teleasento)

1/30 - 1/20000
(Kun manuaalista tarkennusta käytetään, 
suljinaika voidaan asettaa välille 1/8 - 
1/20000.*2)

*1  Aukkoarvoasetus ja suljinaika-asetus muuttuvat aina takavalitsinta painettaessa.
*2  Jos tallennat siten, että suljinaika asetetaan pidemmäksi kuin 1/25 sekuntia ja 

[Tallennusformaatti] asetetaan asentoon [AVCHD], otoskohtainen valotusaika lisääntyy. 
Kohteen liikkeestä riippuen tämä saattaa johtaa epäselvyyteen otoksissa.
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 ●Tietoja aukkoarvosta  
Jos haluat sekä kohteen että taustan näkyvän videoissa terävänä, valitse aukkoarvoksi 
suurempi numero. Jos haluat videoihin epäterävän taustan, valitse pienempi numero.
 ●Tietoja suljinajasta  
Jos haluat nopeasti liikkuvan kohteen näkyvän terävänä videossa, valitse lyhyempi 
suljinaika. Jos haluat nopeasti liikkuvan kohteen näkyvän epäterävänä videossa, valitse 
pitempi suljinaika.

 ●Paina laukaisinta aloittaessasi tai lopettaessasi videon tallentaminen.
 ●Vaikka kameran asetuksia, kuten suljinaikaa ja aukkoarvoa, voi muuttaa videon 
tallentamisen aikana, äänimerkit ja kameran toimintaäänet voivat tallentua joissain 
tilanteissa.
 ●Kun valitset lyhyemmän suljinajan, näytön kohina voi lisääntyä suuremman 
herkkyyden takia. 
 ●Kun otat kuvan esimerkiksi loiste-, LED-, elohopeahöyry- tai natriumlampun valossa, 
näytön värit ja kirkkaus voivat muuttua.



Käyttäminen (kuvaus)

Omien asetusten tallentaminen ennen 
kuvaamista  [Omat asetuk.]-tila

VQT5B88- 134 -

Kun tallennat suosimasi tallennustilan ja [Kuvaus]-valikon asetukset ym. [Omat 
asetukset]-toiminnolla ja siirrät tilavalitsimen [ ] -asentoon, voit nopeasti valita 
tallennetut asetukset.

[Omat asetukset]

Enintään 3 nykyistä kameran asetusta voi tallentaa.
Valitse tallennustila, jonka haluat rekisteröidä, ja määritä 
[Kuvaus]-valikon, [Video]-valikon, [Asetukset]-valikon ym. 
asetukset

 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

Valitse [Asetukset]-valikosta [Omat asetukset]

Paina   valitaksesi omat asetukset, jotka halutaan 
rekisteröidä, ja paina sitten [MENU/SET]

 • Vahvistusnäyttö tulee esiin. Jos valitset [Kyllä], toiminto suoritetaan.

 ●Eräät valikkoasetukset eivät tallennu, esimerkiksi [Kellon asetus] ja [Merkkiääni].
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[Omat asetuk.]

[Omat asetukset]-toiminnolla rekisteröidyt asetukset voidaan ottaa nopeasti käyttöön 
siirtämällä tilavalitsin [ ] -asentoon.

Siirrä tilavalitsin [ ] -asentoon ([Omat asetuk.]-tila)

Valitse mukautettu asetusjoukko painamalla   ja paina 
sitten [MENU/SET]

Kamera siirtyy tallennustilaan ja käyttää valitun mukautetun joukon asetuksia.

 ■Valikkoasetuksia muutettaessa
Vaikka valikkoasetuksia muutettaisiin tilapäisesti, kun [Asetus1], [Asetus2] tai [Asetus3] 
on valittu mukautetun asetusjoukon käyttämistä varten, aiemmin rekisteröidyt asetukset 
eivät muutu.
Jos haluat muuttaa rekisteröityjä asetuksia, korvaa tallennetut tiedot valitsemalla 
[Asetukset]-valikosta [Omat asetukset] (→134) 
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[Kasvontunn.]-toiminnon oletusasetus on [OFF].
Kun kasvokuvia rekisteröidään, asetukseksi vaihtuu automaattisesti [ON].

 ■Kuinka kasvontunnistus toimii 
Kuvauksen aikana
(kun [Tarkennus]-asetus on [  ] (kasvojen 
havaitseminen))
 • Kamera tunnistaa rekisteröidyt kasvot ja säätää 
tarkennuksen ja valotuksen. 

 • Kun kamera tunnistaa rekisteröityjä kasvoja, joihin on 
liitetty nimiä, se näyttää nimet (enintään 3 henkilöä).

Toiston aikana 
 • Nimi ja ikä tulevat näkyviin (jos nämä tiedot on rekisteröity). 
 • Tunnistettuihin kasvoihin liitetyt nimet (enintään 3 henkilöä) tulevat näyttöön. (→161)
 • Vain rekisteröityjen ja valittujen henkilöiden kuvat toistetaan ([Luokan valinta] 
kohdassa [Valikoitu toisto] tai [Kuvaesitys]).

 ●Sarjakuvausta käytettäessä kasvontunnistukseen liittyvät kuvaustiedot lisätään vain 
ensimmäiseen kuvaan.
 ●Jos painat laukaisimen puoliväliin ja sitten suuntaat kameran toiseen kohteeseen ja 
otat kuvan, kuvaan voi tallentua eri henkilön tiedot.
 ●Kasvontunnistustoiminto etsii kuvasta rekisteröityjen kasvojen kaltaisia kasvoja, 
mutta tämä ei aina onnistu. Ilme tai kuvausympäristö voi olla sellainen, että kamera ei 
tunnista rekisteröityjä kasvoja tai tunnistaa ne väärin.
 ●Kasvojen tunteminen saattaa kestää kauemman aikaa erottavien kasvonpiirteiden 
valinnan ja tarkastelun vuoksi verrattuna tavalliseen kasvojen tunnistamiseen.
 ●Kasvontunnistus ei toimi videota kuvattaessa.
 ●Vaikka kasvontunnistustiedot olisi rekisteröity, kuvia, joita tallennettaessa nimi oli 
[OFF], ei luokitella kasvontunnistusta varten [Luokan valinta]-toiminnossa.
 ●Vaikka kasvontunnistustietoja muutetaan, aiemmin tallennettujen kuvien 
kasvontunnistustiedot pysyvät ennallaan. 
Jos esimerkiksi nimi vaihdetaan, ennen muutosta tallennettuja kuvia ei luokitella 
uudelleen kasvontunnistusta varten [Luokan valinta]-luettelossa.
 ●Jos haluat muuttaa jo tallennettujen kuvien nimitietoja, valitse [REPLACE] (→181) 
[Kasvot. muokk.]-toiminnossa.
 ●Ei voi asettaa seuraavassa tilanteessa:

 • [Panorointi] [Yömaisema] [Yökuvaus kasivar.] [Ruoka] [Tähtitaivas] [3D-valokuvatila] 
([Kuvaustilat])

 • [Miniatyyritehoste] [Pehmeä tarkennus] ([Luova kuvaus]-tila)
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Kasvokuvien rekisteröiminen

Kameraan voidaan rekisteröidä enintään 6 henkilön kasvokuvat ja esimerkiksi nimiä ja 
syntymäpäiviä.
Voit helpottaa kasvontunnistusta tavalla, jolla rekisteröit kasvot: rekisteröi esimerkiksi 
samasta henkilöstä useita kasvokuvia (enintään 3 kuvaa kerralla).

Valitse [Kuvaus]-valikosta [Kasvontunn.] (→57)

Paina   valitaksesi [MEMORY] ja paina sitten [MENU/SET]

Valitse [Uusi] painamalla     ja paina sitten [MENU/SET]
 • Jos 6 henkilön kuvat on jo rekisteröity, poista ensin jokin niistä. (→138)

Rekisteröi kasvokuva
 Kohdista kasvot apuviivoihin ja ota kuva.
  Valitse [Kyllä] painamalla   ja paina sitten [MENU/
SET]. 
 • Jos tallennat uudelleen, valitse [Ei] 

 • Muiden kuin ihmisten (esim. lemmikkien) kasvokuvia 
ei voi rekisteröidä.

 • Kun [DISP.]-painiketta painetaan, näyttöön tulee 
selitys.

Valitse muokattava tieto painamalla   ja paina sitten 
[Nimi]   Valitse [SET] painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]

  Kirjoita nimi (Katso kohtaa ”Tekstin syöttäminen”: (→139))
[Ikä] Aseta syntymäpäivä.

  Valitse [SET] painamalla   ja paina sitten [MENU/SET] 
  Valitse vuosi, kuukausi tai päivä painamalla  , aseta painamalla   
ja paina [MENU/SET]

[Kuvake] Vaihda kuvake, jonka pitää tulla näyttöön kameran tarkennettua 
kohteeseen.

  Valitse tarkennuskuvake painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]
[Lisää kuva] Voit tallentaa henkilöstä enintään 3 kasvokuvaa.

  Valitse [Lisää kuva] painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]
 • Kun rekisteröity kasvokuva valitaan painamalla    , näyttöön tulee 
kehotus vahvistaa poistaminen. Poista kasvokuva valitsemalla [Kyllä].  
(Jos vain yksi kuva on rekisteröity, sitä ei voi poistaa.)
  Tallenna kuva (Vaihe  edellä)
  Paina [  (  Q.MENU)]-painiketta
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Kuvaaminen kasvontunnistusta käyttäen  [Kasvontunn.]
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 ■Kuvausvihjeitä kasvokuvien rekisteröintiä varten 
 • Varmista, että kuvattavan silmät ovat auki ja suu kiinni, että hänen kasvonsa ovat 
suoraan kameraa kohti ja että kasvojen ääriviivat, silmät ja kulmakarvat eivät ole 
hiusten peitossa.

 • Varmista, ettei kasvoissa ole tummia varjoja. (Kasvokuvia rekisteröitäessä ei käytetä 
salamaa.)

 ■Jos kameralla on vaikeuksia tunnistaa kasvot tallennettaessa 
 • Ota lisää kuvia saman henkilön kasvoista sisällä tai ulkona niin, että kuvakulma ja 
ilme ovat vaihtelevat.

 • Rekisteröi lisäkuvat paikassa, jossa aiot kuvata.
 • Jos kamera ei enää tunnista rekisteröityä henkilöä, rekisteröi hänen kuvansa 
uudelleen.

Rekisteröityjen henkilöiden tietojen muokkaaminen tai poistaminen

Rekisteröityjä henkilöiden tietoja voi muokata tai poistaa. 

Valitse [Kuvaus]-valikosta [Kasvontunn.] (→57)

Valitse [MEMORY] painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]

Paina     valitaksesi muokattava tai poistettava 
kasvokuva ja paina sitten [MENU/SET]
Paina   valitaksesi kohta ja sitten paina [MENU/SET]
[Tiet. muokk.] Muokkaa nimeä tai muita rekisteröityjä tietoja. (→137)
[Etusija] Aseta tarkennuksen ja valotuksen tärkeysjärjestys.

  Valitse rekisteröiminen painamalla     ja paina sitten [MENU/SET]
[Poista] Poistaa rekisteröidyt henkilöiden tiedot ja kasvokuvat.
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Käytä kohdistinpainiketta, kun kirjoitat nimiä kasvontunnistustoiminnolla tai [Vauva]- ja 
[Lemmikki]-kuvaustiloissa, tallennat paikkojen tietoja [Matkatiedot]-toiminnolla jne.

Valitse merkkejä painamalla    

Paina niin monta kertaa [MENU/SET], että haluamasi merkki 
näkyy

Kohdistinpaikka

Teksti sijoittuu kohdistimen osoittamaan paikkaan.
 • Merkkityypin vaihtaminen  
→ Valitse , ja paina sitten [MENU/SET].

 ■Jatka merkkien kirjoittamista
 • Valitse  painamalla     ja paina sitten [MENU/SET]
 • Siirrä zoomausvipua T-puolta kohti
 • Käännä takavalitsinta oikealle

 ■Tekstin muokkaaminen
  Valitse   painamalla     ja paina sitten [MENU/SET]. Siirrä kohdistin 
muokattavaan tekstiin

 • Voit siirtää kohdistinta myös kiertämällä zoomausvipua tai takavalitsinta.
  Valitse [Poista] painamalla     ja paina sitten [MENU/SET]
  Valitse oikea teksti painamalla     ja paina sitten [MENU/SET]

Kun olet saanut tekstin valmiiksi, valitse [Aseta] painamalla  
    ja paina sitten [MENU/SET]

 ●Voidaan syöttää enintään 30 merkkiä. (Enintään 9 merkkiä, kun asetetaan nimiä 
toiminnossa [Kasvontunn.])
*  Voidaan syöttää enintään 15 merkkiä kohdille [  ], [  ], [  ], [  ] ja [  ] (Enintään 6 merkkiä, kun 

asetetaan nimiä kohdassa [Kasvontunn.])
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[Matkatiedot]

Jos määrität matkan aikataulun, ottamiisi kuviin tallentuu tieto siitä, monentenako matkan 
päivänä kuva on tallennettu. 

Valitse [Asetukset]-valikosta [Matkatiedot] (→57)

Valitse [Matka-asetus] painamalla   ja paina sitten 

Valitse [SET] painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]

Valitse lähtöpäivä painamalla     ja paina sitten 
[MENU/SET]
Valitse paluupäivä painamalla     ja paina sitten 
[MENU/SET]

 ■[Matkakohde]-tiedon tallentaminen
Kun [Matka-asetus] on asetettu, voit asettaa sijainnin. 

 Valitse [Matkakohde] edellä vaiheessa  ja paina sitten 
 Valitse [SET] painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]
 Kirjoita sijainti (Tekstin syöttäminen (→139))

 ●Matkapäivä lasketaan asetetun lähtöpäivän ja kameran kelloon asetetun päivän 
perusteella. Kun kohteen aikavyöhyke on määritetty toiminnolla [Maailman aika], 
kuluneet päivät lasketaan matkakohteen paikallisajan perusteella.
 ●Kun [Matka-asetus]-asetus on [OFF], kuluneiden päivien määrä ei tallennu. Se ei tule 
näkyviin, vaikka kuvaamisen jälkeen valitaan [Matka-asetus]-asetukseksi [SET].
 ●Jos asetukset määritetään ennen matkalle lähtemistä, lähtöä edeltävien päivien 
määrä ei tallennu.
 ●Jos haluat tulostaa [Matkakohde]-tiedot tai kuluneiden päivien määrän, valitse 
[Kuvateksti] tai tulosta käyttäen vakiovarusteisiin kuuluvalla CD-ROM-levyllä olevaa 
”PHOTOfunSTUDIO”-ohjelmaa.
 ●[Matkatiedot] ei ole käytettävissä AVCHD-videoiden kanssa. 
 ●[Matkakohde]-toimintoa ei voida tallentaa, kun otetaan elokuvia.
 ●Ei voi asettaa, kun [Älykäs kuvaustila]-tila on käytössä. Muussa tallennustilassa valitut 
asetukset ovat voimassa.
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[Maailman aika]

Voit asettaa kuvauspäivän ja -ajan matkakohteen paikallisajan mukaisiksi.

Valitse [Asetukset]-valikosta [Maailman aika] (→57)

Paina   valitaksesi [Kotipaikka] tai [Kohde] ja paina sitten 
[MENU/SET]

 • Aseta [Kotipaikka] ensimmäiseksi ostamisen jälkeen. [Kohde] voidaan asettaa 
kohdan [Kotipaikka] asettamisen jälkeen.

Valitse alue painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]

Kaupungin/alueen nimi

Ero kotipaikan aikaan 
verrattuna

Paikallisaika valitussa 
kohteessa

Kun [Kohde] on valittu

 ■Kesäajan asettaminen
Paina  vaiheessa . (Vapauta asetus painamalla uudelleen)

 • Kun kesäaika asetetaan, kello siirtyy 1 tunnilla eteenpäin. Jos asetus peruutetaan, 
kello palaa automaattisesti todelliseen aikaan.

 ■Kun palaat matkakohteesta
Valitse vaiheessa  [Kotipaikka] ja paina sitten kahdesti [MENU/SET] 

 ●Jos et löydä matkakohdetta näytössä olevalta alueelta, aseta kello matkakohteen ja 
kotipaikan välisen aikaeron perusteella.
 ●[ ] näkyy toiston aikana niiden kuvien kohdalla, jotka on otettu matkakohteessa.
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Voit valita asetuksia, kuten kuvasuhteen ja kuvakoon.

 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Kuvatyyli]

Voit muuttaa kuvan värejä ja laatua sen mukaan, millaisen kuvan haluat saada aikaan.
 ■Asetukset

[Normaali] Tämä on perusasetus.

[Värikäs] Vaikuttava tehoste korkean värikylläisyyden ja kontrastin 
kanssa.

[Luonnollinen] Pehmeä tehoste vähäisen kontrastin kanssa.
[Mustavalko] Yksiväritehoste ilman värisävyjä.

[Maisema] Sopiva tehoste maisemille kirkkaansinisen taivaan ja 
vihreiden alueiden kanssa.

[Muotokuva] Sopiva tehoste muotokuvalle terveen ja kauniin ihonsävyn 
kanssa.

[Oma] Käytä etukäteen rekisteröityä asetusta.

 ■Kuvanlaadun muuttaminen ja mukautetun asetuksen rekisteröiminen
 Valitse säädettävä valokuvatyyli painamalla   ja paina sitten 
 Valitse asetus painamalla   ja muuta sitä painamalla  
 Paina [MENU/SET]

Asetukset Asetukset ja tulokset – +

[Kontrasti]
Kuvan vaaleiden ja 
tummien alueiden 

välinen ero
Pieni Suuri

[Terävyys] Kuvan ääriviiva Pehmeä Terävä

[Kylläisyys]* Värimuutos Vähäinen Voimakas

[Kohinanvaimenn.] Kohinanvaimennus Resoluutio etusijalla Kohinanvaimennus 
etusijalla

[Oma asetus]
Voit rekisteröidä säädetyn kuvanlaadun [Oma]-asetukseen.

 Valitse [Oma asetus] ja paina sitten [MENU/SET]
 Valitse [Kyllä] ja paina sitten [MENU/SET]

* Kun [Mustavalko] on valittu, värisävy muuttuu.

 ●Määritetyt kuvanlaatuasetukset säilyvät muistissa, vaikka kamerasta katkaistaan virta.
 ●Kun kuvanlaatua on muutettu, kuvakkeessa näkyy [+].
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Kuvasuhde]

Valitse yksittäiskuvien kuvasuhde.
 ■Asetukset:  /  /  / 

 ●Reunat voivat rajautua pois tulostettaessa - muista tarkistaa tämä etukäteen. (→218)
 ●Ei voi asettaa seuraavassa tilanteessa:

 • [3D-valokuvatila] ([Kuvaustilat])

[Kuvakoko]

Mitä suurempi pikselimäärä, sitä tarkemmin kuvan yksityiskohdat näkyvät myös 
tulostettaessa kuva suurelle arkille.

 ■Asetukset
[Kuvasuhde] 4:3 3:2 16:9 1:1

Kuvakoko

16M
4608×3456

14M
4608×3072

12M
4608×2592

12M
3456×3456

10M *
3648×2736

9M *
3648×2432

7.5M *
3648×2056

7.5M *
2736×2736

7M *
3072×2304

6M *
3072×2048

5.5M *
3072×1728

5.5M *
2304×2304

5M 
2560×1920

4.5M *
2560×1712

3.5M *
2560×1440

3.5M *
1920×1920

3M *
2048×1536

2.5M *
2048×1360

2M *
1920×1080

2.5M *
1536×1536

0.3M 
640×480

0.3M *
640×424

0.2M *
640×360

0.2M *
480×480

* Tätä asetusta ei voi käyttää [  ] ([Älykäs kuvaustila]-tilassa).

Asetusohje

Suuri kuvakoko Pieni kuvakoko
Terävämpi Vähemmän yksityiskohtia

Pienempi tallennustila Suurempi tallennustila

 ●Jos muutat kuvasuhdetta, aseta kuvakoko uudelleen.
 ●Kuva voi eräiden kohteiden ja kuvaustilojen yhteydessä muuttua mosaiikkimaiseksi.
 ●Ei voi asettaa seuraavassa tilanteessa:

 • [Suuri herkkyys] [3D-valokuvatila] ([Kuvaustilat])
 • Kun [Laatu]-asetus on [  ]
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Laatu]

Aseta kuvan laatu.
 ■Asetukset

[Tarkka] Asettaa kuvanlaadun etusijalle ja tallentaa kuvat 
JPEG-tiedostomuodossa.

[Normaali] Tallentaa kuvat JPEG-tiedostomuodossa käyttäen 
vakiokuvanlaatua.

[RAW+tarkka] Tallentaa kuvat RAW-tiedostomuodon lisäksi JPEG-
tiedostomuodossa.*1[RAW+norm.]

[RAW] Tallentaa kuvat RAW-tiedostomuodossa.*2

[3D+tarkka] Tallentaa kolmiulotteiset kuvatiedot (MPO) ja kuvat 
JPEG-tiedostomuodossa samanaikaisesti. (Vain kun 
[3D-valokuvatila]-kuvaustila on valittu.)[3D+norm.]

*1  Jos poistat kamerasta RAW-tiedoston, myös vastaava JPEG-tiedosto tuhoutuu.
*2  Et voi muuttaa kuvakokoa. (Kuvat tallentuvat käyttäen suurinta mahdollista 

tallentuvien pikseleiden määrää kutakin kuvasuhdetta käytettäessä.)

 ■Tietoja RAW-tiedostosta
Voit Ichikawa Soft Laboratoryn ”SILKYPIX Developer Studiolla” tallentaa RAW-kuvia 
JPEG- tai muina tiedostoina, joita on mahdollista näyttää esimerkiksi tietokoneella 
lisäkäsittelyä varten.
Lataa ”SILKYPIX Developer Studio” sivustosta ja asenna se tietokoneeseen käyttöä 
varten. Lisätietoja ohjelman lataamisesta ym. on sivulla (→192).

 ●[Laatu]-asetus on aina [  ], kun [Suuri herkkyys] -kuvaustila on valittu.
 ●Seuraavissa tilanteissa ei voi valita [  ], [  ] tai [  ].

 • [Panoraamakuvaus]-tila
 • [Panorointi] [Yökuvaus kasivar.] [HDR] ([Kuvaustilat])
 • Kun [Sarjakuvaus]-asetukseksi valitaan [  ]
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Herk. raja]

Voit asettaa ISO-herkkyyden ylärajan, kun [Herkkyys]-asetus on [AUTO] tai [  ].
 ■Asetukset: [AUTO] / [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200]

 ●Tätä toimintoa ei voi käyttää videota kuvattaessa. (Paitsi [Luova videotila]-tila)
 ●Alla olevien kohtien asetus on valittavissa luovassa elokuvatilassa.  
[AUTO] / [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200] / [6400]

[Herk. askel]

Voit säätää ISO-herkkyyden asetuksia askelvälein 1/3 EV.
 ■Asetukset

Asetukset Asetusten kuvaus

[1/3EV] [100], [125], [160], [200], [250], [320], [400], [500], [640], [800], [1000], [1250], 
[1600], [2000], [2500], [3200], [4000]*, [5000]*, [6400]*

[1EV] [100], [200], [400], [800], [1600], [3200], [6400]*
* Vain [Luova videotila]-tilassa

 ●Kun asetus muutetaan asennosta [1/3EV] asentoon [1EV], ISO-herkkyys asetetaan 
arvoon, joka on lähimpänä asennossa [1/3EV] asetettua arvoa. (Asetusarvo ei 
palaudu, kun asetus muutetaan takaisin asentoon [1/3EV]. Se pysyy asetuksena, joka 
valittiin asentoa [1EV] varten.)
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Kasvontunn.]

Lisätietoja (→136).

[Tarkennus]

Lisätietoja (→95).

[AF-tyyli]

Valitse kuinka tarkennusta säädetään, kun otetaan kuva. Voit valita, lukitaanko tarkennus 
liikkuvaan kohteeseen vai ei.

 ■Asetukset

Asetukset
Kohteen liike ja 

erikoiskuvaustila 
(suositeltu)

Asetusten kuvaus

[AFS]
Kohde pysyy paikallaan 
(Maisema, vuosijuhlakuva, 
jne.)

”AFS” on lyhenne sanoista ”Auto Focus Single”.
Tarkennus asetetaan automaattisesti, kun laukaisin 
painetaan puoliväliin. Tarkennus kiinnitetään samalla, 
kun se painetaan puoliväliin.

[AFF] Liikettä ei voida ennustaa 
(Lapset, kotieläimet, jne.)

”AFF” on lyhenne sanoista ”Auto Focus Flexible”. Tässä 
tilassa tarkennus suoritetaan automaattisesti, kun 
laukaisin painetaan puoliväliin. 
Jos kohde liikkuu samalla, kun laukaisin on puoliväliin 
painettuna, tarkennus korjataan liikkeeseen sopivaksi 
automaattisesti.

[AFC] Kohde liikkuu 
(Urheilu, junat, jne.)

”AFC” on lyhenne sanoista ”Auto Focus Continuous”. 
Tässä tilassa samalla kun laukaisin on puoliväliin 
painettuna, tarkennusta muutetaan jatkuvasti siten, 
että se sopii kohteen liikkeeseen. Kun kohde liikkuu, 
tarkennus suoritetaan ennustamalla kohteen sijainti 
tallennushetkellä.

 ●Kun tallennetaan käyttäen toimintoa [AFF], [AFC]
 • Paina laukaisin puoliväliin uudelleen, mikäli sinulla on vaikeuksia tarkentaa 
kohteeseen.

 • Silloin kun laukaisin on puoliväliin painettuna, saatetaan nähdä värinää näytöllä.
 • Akku kuluu nopeammin kuin tavallisesti.
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Pikatark.]

Niin kauan kuin kameraa pidetään paikallaan, kamera säätää automaattisesti 
tarkennuksen ja tarkennuksen säätö on siten nopeampi painettaessa laukaisin. Tämä on 
käytännöllistä, kun esimerkiksi et halua menettää hyvää kuvaustilannetta.

 ■Asetukset: [ON] / [OFF]

 ●Akku kuluu nopeammin kuin tavallisesti.
 ●Tarkentaminen voi kestää vähän aikaa, jos zoomaus säädetään nopeasti 
suurimmasta W-arvosta suurimpaan T-arvoon tai jos siirrytään äkkiä lähemmäksi 
kohdetta.
 ●Paina laukaisin puoliväliin, jos kuvaa on vaikea tarkentaa.
 ●[Pikatark.] ei toimi seurantatarkennusta käytettäessä.
 ●Ei voi asettaa seuraavassa tilanteessa:

 • [Panorointi] [Yömuotokuva] [Yömaisema] [Yökuvaus kasivar.] [Tähtitaivas] 
([Kuvaustilat])

 • [Pehmeä tarkennus] ([Luova kuvaus]-tila)

[Lukitukset]

Lisätietoja (→106).
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Valonmittaus]

Kirkkauden mittaamiseen käytettävän optisen mittaustoiminnon tyyppiä voidaan muuttaa.
 ■Asetukset

[Valonmittaus] Valon mittauskohta Käyttökohteita

[Monialuemittaus]
Koko kuva-ala Normaali käyttö (tuottaa 

tasapainoisesti valotetut kuvat)

[Keskustapainotteinen]
Keskusta ja ympäröivä alue Kohde keskellä kuva-alaa

[Piste]
Keskusta ja pieni ympäröivä alue

Suuri ero kohteen ja taustan 
kirkkauden välillä 
(esim. kohdevalon valaisema 
henkilö näyttämöllä, vastavalo)

[Äl. dynamiikka]

Tämä toiminto säätää kontrastin ja valotuksen automaattisesti niin, että kuvan värit 
vastaavat paremmin todellisia värejä, silloin kun taustan ja aiheen valoisuudessa on 
huomattava ero.

 ■Asetukset: [HIGH] / [STANDARD] / [LOW] / [OFF]

 ●Jos [Äl. dynamiikka] aktivoidaan ja [Herkkyys]-asetus on [100], kuvia voi tallentaa 
käyttäen suurempaa ISO-herkkyyttä kuin [100].
 ●Korjausvaikutusta ei mahdollisesti saavuteta olosuhteista riippuen.
 ●Ei voi asettaa seuraavassa tilanteessa:

 • Kun [Laatu]-asetus on [  ], [  ] tai [  ]
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Pisin sulj.aika]

Asettaa suljinajan pienimmän arvon. Pitkää suljinaikaa kannattaa käyttää kuvattaessa 
kirkkaita kohteita hämärässä. Voit myös asettaa sen lyhyemmäksi vähentääksesi kohteen 
epätarkkuutta.

 ■Asetukset: [AUTO]  [1/250]  [1/125]  [1/60]  [1/30]  [1/15]  [1/8]  [1/4]  [1/2]  [1]

 ●Pitkää suljinaikaa käytettäessä saadaan kirkkaampi kuva, mutta tärinän vaara 
suurenee. Siksi kannattaa käyttää jalustaa ja itselaukaisinta.
 ●Koska lyhyempiä aikoja käytettäessä kuvista voi tulla tummia, suosittelemme, että 
kuvat otetaan kirkkaassa valaistuksessa (jos kuvasta tulee tumma, [  ] vilkkuu 
punaisena painettaessa laukaisin puoliväliin).
 ●[  ] lukee näytössä, jos asetus on muu kuin [AUTO].

[Älykäs resol.]

Voit käyttää kameran älykästä resoluutiotekniikkaa tallentaaksesi kuvia, joissa on 
terävämmät ääriviivat ja parempi tarkkuus. 

 ■Asetukset: [i.ZOOM] / [ON] / [OFF]

 ●Tietoja [i.ZOOM]-asetuksesta (→76)

[Dig. zoomi]

Zoomaus 5 kertaa enemmän kuin optisella tai laajennetulla optisella zoomilla. Huomaa, 
että suurentaminen heikentää digitaalizoomilla otetun kuvan laatua. 
Lisätietoja (→77).

 ■Asetukset: [ON] / [OFF]
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Kuvanvakain]

Havaitsee ja korjaa tärinän automaattisesti. 
 ■Asetukset: [ON] / [OFF]

 ■Aktiivitilassa
Videota kuvattaessa ”Aktiivitilassa” (videon kuvanvakain) toimii automaattisesti. Tämä 
vähentää kuvan tärinää, kun kuvataan videota esim. käveltäessä.

 ●”Aktiivitilassa”-tilassa kuvanvakain toimii parhaiten objektiivin laajakulmapäässä.
 ●Seuraavassa tapauksessa ”Aktiivitilassa” ei toimi, vaikka kuvattaisiin videota.

 • Kun [MP4]-valikon [Kuvan laatu]-asetus on [VGA]
 • Kun [Lisäoptiikka] on asetettu
 • Kun [Luova videotila]-valikon [Kuvanvakain]-asetus on [OFF]

 ●Tilanteita, joissa kuvanvakaintoiminto ei ehkä auta:
 • Kun tärinä on voimakasta
 • Kun zoomaussuhde on suuri (myös digitaalizoomauksen alue)
 • Kun kuvattaessa seurataan liikkuvaa kohdetta
 • Kun suljinaika pitenee kuvattaessa sisällä tai hämärässä

 ●Asetus on [Yökuvaus kasivar.]-kuvaustilassa aina [ON].
 ●Asetus on seuraavissa kuvaustiloissa aina [OFF]:  
[Tähtitaivas], [3D-valokuvatila]
 ●Vaikka asetus olisi [ON], vain pystysuuntainen tärinä korjautuu [Panorointi]-
kuvaustilassa. 



Käyttäminen (kuvaus)

[Kuvaus]-valikon käyttäminen
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Tark. apuvalo]

Tämä toiminto sytyttää tarkentamista helpottavan valon.
 • Tarkennuksen apuvalon suurin toimintaetäisyys on 1,5 m.
 ■Asetukset

[ON] Valo syttyy, kun laukaisin painetaan puoliväliin ([  ] tulee näkyviin)

[OFF] Merkkivalo ei syty. (kuvataan eläimiä hämärässä tms.)

 ●Älä peitä apuvaloa sormella tai katso suoraan sitä kohti lähietäisyydeltä.
 ●Vinjetointivaikutus voi tulla näkyviin AT-apuvalon ympärille, koska linssi voi tummentaa 
AT-apuvalon. Tämä ei kuitenkaan aiheuta ongelmaa kameran toiminnassa.
 ●Asetus kiinnitetään asentoon [OFF] seuraavissa tapauksissa.

 • [Maisema] [Panorointi] [Yömaisema] [Yökuvaus kasivar.] [Auringonlasku] [Lasin läpi] 
([Kuvaustilat])

 • Kun [Lisäoptiikka] on asetettu

[Salama]

Lisätietoja (→79).



Käyttäminen (kuvaus)

[Kuvaus]-valikon käyttäminen
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Salamasynk.]

Voit valita salaman välähtämishetken sen mukaan, millaisen kuvan haluat saada aikaan.
 ■Asetukset: [1ST] / [2ND]
Salaman ajoituskaavio

[1ST] on valittu

Kulunut aika

[2ND] on valittu

Kuva otetaan (suljin on auki).

 ●Normaalisti valitaan [1ST].
 ●Jos valitset [2ND]-asetuksen, näytön salamakuvakkeessa näkyy [2nd]. 
 ●Kun on valittu lyhyt suljinaika, salamatäsmäystehoste ei ehkä näy selvästi.
 ●[Salamasynk.] voidaan ottaa käyttöön myös ulkoista salamalaitetta käytettäessä.



Käyttäminen (kuvaus)

[Kuvaus]-valikon käyttäminen
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Salaman säätö]

Voit säätää salaman tehoa, kun otat kuvan pienestä kohteesta tai kun salamavalon 
heijastus on erittäin voimakas tai heikko.

 ■Asetukset: -2 EV - +2 EV (yksikkö: 1/3 EV)
Kun et halua säätää salaman tehoa, valitse [0 EV].

 ●Kun salaman tehoa säädetään, salamakuvakkeessa näkyy [+] tai [-].
 ●Salaman säätöarvo säilyy muistissa, vaikka kamerasta katkaistaan virta.
 ●[Salaman säätö] voidaan ottaa käyttöön myös ulkoista salamalaitetta käytettäessä.

[Punas.poisto]

Havaitsee punasilmäisyyden automaattisesti ja korjaa kuvan, kun kuvattaessa käytetään 
salaman aiheuttaman punasilmäisyyden vähennystä ([ ] [ ]).

 ■Asetukset: [ON] / [OFF]

 ●Punasilmäisyyden vähentäminen ei ole mahdollista kaikissa olosuhteissa.
 ●Kun tämä toiminto on [ON], salamakuvakkeeksi vaihtuu [ ]/[ ].
 ●Tämä toiminto on mahdollinen vain silloin, kun kamera tunnistaa kohteen kasvoiksi.
 ●Se kiinnitetään asentoon [ON] älykkäässä automaattitilassa.
 ●[Punas.poisto] ei toimi muissa [Kuvaustilat]-tiloissa kuin [Muotokuva],  
[Ihon pehmennys], [Yömuotokuva] ja [Vauva].



Käyttäminen (kuvaus)

[Kuvaus]-valikon käyttäminen
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Väritila]

Lisätietoja (→39).

[Epäter. poisto]

Lisätietoja (→40).

[i-Yökuva käsivar.]

Lisätietoja (→40).

[iHDR]

Lisätietoja (→41).

[Lisäoptiikka]

Lisävarusteena saatavien objektiivilisäkkeiden kanssa voit tallentaa jopa vielä 
kaukaisempia kuvia sekä ottaa lähikuvia vielä pienemmistä kohteista.

 ■Asetukset

Kun et liitä teleobjektiivilisäkettä.

Kun et liitä lähikuvausobjektiivia.

[OFF] —

 ●Katso (→202), jos haluat lisätietoja objektiivien kiinnittämisestä.
 ●Varmista, että [Lisäoptiikka] on asetettu asentoon [OFF], kun et käytä 
objektiivilisäkettä.
 ●[Lisäoptiikka]-asetus on [OFF] [Yökuvaus kasivar.] [3D-valokuvatila]-kuvaustilassa.
 ●Lue objektiivilisäkkeen käyttöohjeet lisätietoja varten.



Käyttäminen (kuvaus)

[Kuvaus]-valikon käyttäminen
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Haarukointi]

Kamera ottaa 3 kuvaa nopeasti peräkkäin ja muuttaa valotusta automaattisesti. 
Valotuksen säätämisen jälkeen säätöarvo tallentuu vakioarvoksi.

Paina   asettaaksesi valotuksen korjausalue ja paina sitten 
[MENU/SET]

 • Kun asetetaan automaattihaarukointi, näytetään [  ] näytöllä.
 • Ensimmäinen kuva tallentuu korjaamattomana, toinen kuva tallentuu 
valotus säädettynä ”-”-suuntaan ja kolmas kuva tallentuu valotus säädettynä 
”+”-suuntaan.

 • Mikäli et halua käyttää automaattihaarukointia, valitse ”0”.

Arvo näkyy, kun valotuksen korjaus on asetettu

 ●Suljinprioriteetti AE:ssa ja manuaalisessa valotuksessa, jos suljinajaksi on asetettu 
enemmän kuin 1 sekunti, automaattihaarukointi peruutetaan.
 ●Ei voi käyttää salaman kanssa.
 ●Videon tallentamisen aikana [Haarukointi] ei ole valittavissa.
 ●Ei voi asettaa seuraavassa tilanteessa:

 • [Yökuvaus kasivar.] [HDR] [Tähtitaivas] [3D-valokuvatila] ([Kuvaustilat])
 • [Miniatyyritehoste] [Pehmeä tarkennus] [Tähtisuodatin] ([Luova kuvaus]-tila)



Käyttäminen (kuvaus)

[Kuvaus]-valikon käyttäminen
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Päiv.leima]

Voit ottaa kuvia, joihin lisätään kuvauspäivä ja -aika.
 ■Asetukset: [EI AIKAA] / [AJALLA] / [OFF]

 ●Älä määritä päivämäärän tulostusasetuksia tilatessasi kuvia tai käyttäessäsi tulostinta. 
(Päivämäärä voi tulostua kuvatekstin päälle.)
 ●Kuviin lisättyjä päivämääriä ei voi poistaa.
 ●Asetus kiinnitetään asentoon [OFF] seuraavissa tapauksissa.

 • [3D-valokuvatila] ([Kuvaustilat])
 • Kun tallennetaan videoita
 • Kun käytetään automaattihaarukointia
 • Kun käytetään toimintoa [Sarjakuvaus]

 ●Asetusta ei voi muuttaa [Älykäs kuvaustila]-tilassa. Muussa tallennustilassa valittu 
asetus on voimassa.
 ●Toimintoa [Kuvateksti], [Pienennä], [Rajaus] tai [Suoristus] ei voida asettaa kuville, 
jotka on tallennettu asetuksen [Päiv.leima] kanssa.
 ●Vaikka otat kuvan toiminto [Päiv.leima] asennossa [OFF], päivämäärät voidaan 
leimata tallennettuihin kuviin käyttäen toimintoa [Kuvateksti] (→171) tai asettamalla 
päiväyksen tulostus (→179, 199).

[Kellon asetus]

Tämä toiminto asettaa kellon aikaan. Se on sama kuin [Asetukset]-valikossa. (→27)



Käyttäminen (kuvaus)

[Video]-valikon käyttäminen
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Voit valita tallennustilan, kuvanlaadun ja muita asetuksia.

 ●Luovassa videotilassa asettavissa oleva valikko [Kuvaus] näytetään valikossa [Video].
 ●Valikkoa [Video] ei näytetä seuraavissa tapauksissa.

 • [3D-valokuvatila] ([Kuvaustilat])
 • [Panoraamakuvaus]-tila
 • [Pehmeä tarkennus]/[Tähtisuodatin] ([Luova kuvaus]-tila)

 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Tallennusformaatti]

Määrittää tallennettavan videon tiedostomuodon.
 ■Asetukset

[AVCHD] Tämä tiedostomuoto sopii teräväpiirtotelevisiolla toistettavaksi.

[MP4] Tämä tiedostomuoto sopii videoiden näyttämiseen tietokoneella tai vastaavalla 
laitteella.

 ●Lisätietoja (→46)



Käyttäminen (kuvaus)

[Video]-valikon käyttäminen

VQT5B88- 158 -

 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Kuvan laatu]

Määrittää tallennettavan videokuvan kuvanlaadun.
 ■Asetukset
[Tallennusformaatti]-valikon [AVCHD]

Vaihtoehto Kuvakoko Kuvaa/s* Bittinopeus
[FSH] 1920×1080 50i Noin 17 Mbps
[SH] 1280×720 50p Noin 17 Mbps

* Anturin taajuus on 25 kuvaa/s.

[Tallennusformaatti]-valikon [MP4]
Vaihtoehto Kuvakoko Kuvaa/s Bittinopeus

[FHD] 1920×1080 25p Noin 20 Mbps
[HD] 1280×720 25p Noin 10 Mbps

[VGA] 640×480 25p Noin 4 Mbps

 ■Tietoja videokuvakkeesta
[Tallennusformaatti]
Kuvakoko

 ●Mikä bittinopeus on  
Se kuvaa aikayksikössä siirtyvää tietomäärää; suurempi arvo tarkoittaa parempaa 
kuvanlaatua. Tämä laite käyttää ”VBR”-tallennusmenetelmää. ”VBR” on lyhenne 
sanoista ”Variable Bit Rate (vaihteleva bittinopeus)”. Bittinopeus (tietomäärä 
aikayksikköä kohti) muuttuu automaattisesti tallennettavan kuvan mukaan. Siksi 
tallennusaika lyhenee nopeasti liikkuvaa kohdetta kuvattaessa.



Käyttäminen (kuvaus)

[Video]-valikon käyttäminen
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Jatkuva tark.]

Valitse, säätääkö kamera tarkennusta koko ajan videokuvauksen aikana vai lukitaanko 
tarkennus kuvauksen alkaessa.

 ■Asetukset
[ON]
[OFF]: Lukitsee tarkennuksen videokuvauksen alkaessa.

 ●Asetus on seuraavassa tilanteessa aina [OFF].
 • [Tähtitaivas] ([Kuvaustilat])

[Tuulivaim.]

Havaitsee automaattisesti mikrofoniin osuvan tuulen äänet (kohinan) ja vaimentaa niitä, 
jos tuuli on liian voimakas.

 ■Asetukset
[AUTO]: Tuulen kohina vaimenee automaattisesti äänenvoimakkuuden mukaan
[OFF]

 ●Kun [Tuulivaim.]-asetus on [AUTO], äänenlaatu voi olla erilainen kuin normaalissa 
tallennuksessa.
 ●Se kiinnitetään asentoon [OFF] seuraavissa tapauksissa.

 • [Miniatyyritehoste] ([Luova kuvaus]-tila)
 • Kun [Zoom-mikrof.] on asetettu asentoon [ON]



Käyttäminen (kuvaus)

[Video]-valikon käyttäminen
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Zoom-mikrof.]

Zoomaustoimenpiteeseen kytkettynä se tallentaa selkeästi kaukaa tulevia ääniä 
teleasennossa ja ympäristön ääniä laajakulma-asennossa.

 ■Asetukset: [ON] / [OFF]

 ●Kun toiminto asetetaan asentoon [ON] ja suoritetaan zoomaus, toiminnan ääni 
saatetaan tallentaa korostettuna ympäristön äänien kanssa. Lisäksi äänen 
tallennustaso on alhaisempi asentoon [OFF] verrattuna.
 ●Äänen stereovaikutusta vähennetään, kun kuvaa laajennetaan.
 ●Asetus on seuraavassa tilanteessa aina [OFF].

 • [Miniatyyritehoste] ([Luova kuvaus]-tila)



Käyttäminen (katselu)

Kuvatietonäytön muuttaminen ym. 
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Käyttäminen (katselu)

Voit estää kuvatietojen (tiedostonumero ym.) ja kuvaustietojen (tallennusasetukset ym.) 
näyttämisen kuvaa toistettaessa.

Vaihda näyttöä painamalla [DISP.]-painiketta

Sisältää kuvatietoja
(kuvauspäivä ja -aika ym.)

Sisältää kuvaustietoja*1

([Salama], [Herkkyys] jne.) Ei tietoja*2

*1  Jos toiminto [Histogram.] valikossa [Asetukset] asetetaan arvoon [ON], näytetään histogrammi.
*2  Toiminnossa [Kasvontunn.] rekisteröidyn henkilön nimi näytetään, kun painetaan [DISP.].

 ●Toistozoomauksen, videotoiston, panoraamakuvien automaattisen vierityksen ja 
kuvaesityksen aikana:  
Voit vain valita, onko näyttö käytössä.
 ●Monitoistoa tai kalenterinäyttöä käytettäessä: Näyttöä ei voi muuttaa.



Käyttäminen (katselu)

Erilaiset toistomenetelmät  [Toistotila]
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Tallennettuja kuvia voi toistaa eri tavoin. 
Kun haluat vaihtaa toistotilaa, katso seuraavia vaiheita ja suorita ne.

Paina [MENU/SET]-painiketta toistotilassa

Paina 

Valitse toistotila painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]
[2D/3D-aset.] Valitsee tulostusmuodoksi kaksi- tai kolmiulotteiset kuvat. 

(Käytettävissä vain HDMI-liitännän kanssa.) (→187)
[Norm. toisto] Toistaa kaikki kuvat. (→49)
[Kuvaesitys] Toistaa tallennetut kuvat automaattisesti yksi kerrallaan. (→163)
[Valikoitu toisto] Toistaa kuvat, jotka on valittu erilaisten ehtojen perusteella. (→165)
[Kalenteri] Näyttää kuvat tallennuspäivän mukaisessa järjestyksessä. (→52, 166)

[2D/3D-aset.]

Kolmiulotteisten kuvien toistomenetelmää voi vaihtaa. Tämä valikko näkyy vain HDMI-
lähtöä käytettäessä. Kolmiulotteisen kuvan näyttäminen (→187). 



Käyttäminen (katselu)

Erilaiset toistomenetelmät  [Toistotila]
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Kuvaesitys]

Toistaa kuvat automaattisesti järjestyksessä. Sitä kannattaa käyttää katseltaessa kuvia 
televisiosta.

Valitse toistomenetelmä painamalla   ja paina sitten [MENU/
SET]
[Kaikki] Toista kaikki.

[Vain kuvat] Toistaa kuvia.

[Vain videot] Toistaa videoita.

[3D-toisto] Toistaa vain ne kolmiulotteiset kuvat, jotka on tallennettu 
[3D-valokuvatila]-kuvaustilassa.

[Luokan valinta] Valitse luokka ja toista videoita tai yksittäiskuvia.  
(Valitse luokka painamalla     ja paina sitten [MENU/SET].) 
(→165)

[Suosikit] Näyttää [Suosikit]-merkinnällisiä kuvia. (→178)

Valitse [Aloita] painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]

 ■Toiminnot kuvaesityksen aikana
Toimintaohje näkyy nestekidenäytön oikeassa alakulmassa.

Tauko/toista

Edellinen* Seuraava*

Pysäytä

Pienempi 
äänenvoimakkuus

Suurempi 
äänenvoimakkuus

* Käytettävissä ainoastaan seuraavissa tapauksissa.
 • taukotilassa
 • videotoiston aikana
 • panoraamakuvan toiston aikana

 ●Kun [URBAN] on valittu, vaihtotehoste voi muuttaa kuvan mustavalkoiseksi.
 ●Osaa [Vaihtotehoste]-toiminnoista ei voi käyttää katseltaessa kuvia HDMI-
minikaapelilla liitetystä televisiosta tai katseltaessa pystyasennossa tallennettuja 
kuvia.
 ●Näyttötehosteet eivät vaikuta [3D-toisto]-kuvaesitykseen.
 ●Musiikkitehosteita ei voi lisätä.



Käyttäminen (katselu)

Erilaiset toistomenetelmät  [Toistotila]
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 ■Diaesityksen asetusten muuttaminen
Voit muuttaa diaesityksen toistoasetuksia valitsemalla [Vaihtotehoste] tai [Asetukset] 
diaesityksen valikkonäytössä.

[Vaihtotehoste] (Valitse musiikki ja tehosteet kuvan sisällön mukaan)
[AUTO] (käytettävissä vain [Luokan valinta]-asetuksen kanssa) / [NATURAL] / [SLOW] / 
[SWING] / [URBAN] / [OFF]*1

[Asetukset]

[Kesto]*2 [1 SEC.] / [2 SEC.] / [3 SEC.] / [5 SEC.]

[Toista] [ON] / [OFF]

[Ääni]

[AUTO]:  Kuvia toistettaessa kuuluu musiikki ja videoita toistettaessa niiden 
ääni.

[Musiikki]: Tehostemusiikki kuuluu.
[Ääni]: Videoita toistettaessa kuuluu niiden ääni.
[OFF]: Musiikki ja ääni eivät kuulu.

*1  Kun [Vain videot] valitaan vaiheessa  (→163), kaikki toistotehosteet ovat [OFF].
*2  Tämä tehoste voidaan valita vain silloin, kun [Vaihtotehoste]-asetus on [OFF]. Huomaa kuitenkin, 

että [Kesto]-asetus ei vaikuta seuraavissa tapauksissa.
 • Videot
 • Panoraamakuvat



Käyttäminen (katselu)

Erilaiset toistomenetelmät  [Toistotila]
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Valikoitu toisto]

Voit valita ja näyttää kuvia, jotka haluat toistaa, esimerkiksi minkä tahansa luokan kuvat 
tai suosikkikuvasi.

Valitse toistomenetelmä painamalla   ja paina sitten 
[MENU/SET]
[Vain kuvat] Toistaa kuvia.
[Vain videot] Toistaa videoita.
[3D-toisto] Toistaa vain ne kuvat, jotka on tallennettu [3D-valokuvatila]-kuvaustilassa.
[Luokan 
valinta]

Paina     valitaksesi luokka ja paina sitten [MENU/SET] 
suorittaaksesi asetus.

[Kasvontunn.]
Valitse kasvontunnistukseen rekisteröity henkilö ja näytä 
kuvat

  Paina     valitaksesi toistettava henkilö ja paina 
sitten [MENU/SET].

[Muotokuva 
jne.]

Näytä vain kuvat, joita tallennettaessa on valittu 
kuvaustilasta [Muotokuva] [Ihon pehmennys] 
[Yömuotokuva] [Vauva]*

[Maisemakuva 
jne.]

Näytä vain kuvat, joita tallennettaessa on valittu 
kuvaustilasta [Maisema] [Auringonlasku] [Lasin läpi]*

[Yömaisema 
jne.]

Näytä vain kuvat, joita tallennettaessa on valittu 
kuvaustilasta [Yömuotokuva] [Yömaisema] [Yökuvaus 
kasivar.] [Tähtitaivas]*

[Tapahtumat] Näytä vain kuvat, joita tallennettaessa on valittu 
kuvaustilasta [Urheilu] [Panorointi]

[Vauva] Näytä vain kuvat, joita tallennettaessa on valittu 
kuvaustilasta [Vauva]*

[Lemmikki] Näytä vain kuvat, joita tallennettaessa on valittu 
kuvaustilasta [Lemmikki]

[Ruoka] Näytä vain kuvat, joita tallennettaessa on valittu 
kuvaustilasta [Ruoka]

[Matkatiedot] Näyttää vain ne kuvat, joita tallennettaessa [Matkatiedot] 
oli valittu

*  Kuvauspaikka luokitellaan samalla tavoin, vaikka se olisi tunnistettu 
automaattisesti [Älykäs kuvaustila]-tilassa.

[Suosikit] Näyttää [Suosikit]-merkinnällisiä kuvia.

 ●Kun kameran virta katkaistaan tai kun kamera siirretään tallennustilaan, se palaa 
normaaliin toistoon.



Käyttäminen (katselu)

Erilaiset toistomenetelmät  [Toistotila]
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Kalenteri]

Valitse kalenterinäytöstä päivä, jona otetut kuvat haluat nähdä. (→52)



Käyttäminen (katselu)

Kuvien retusoiminen
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[Automaattikorjaus]

Voit säätää kuvan värin ja kirkkauden tasapainoisemmiksi.
 • Kamera muodostaa uudet kuvat, kun kuvia on muokattu [Automaattikorjaus]-
toiminnolla. Varmista ennen muokkaamisen aloittamista, että sisäisessä muistissa tai 
muistikortilla on tarpeeksi vapaata tilaa.

 • Esimerkkikuva

Valitse retusoitava kuva toiston aikana ja paina 

Valitse [Automaattikorjaus] painamalla   ja paina sitten 
[MENU/SET]
Valitse [ON] painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]

 • Vahvistusnäyttö tulee esiin. Jos valitset [Kyllä], uusi, retusoitu kuva tallentuu.
 • Kun [OFF] valitaan, voit palauttaa kuvan alkutilaansa (ennen retusointia).

 ■Käyttäminen [Toisto]-valikosta
 Valitse [Toisto]-valikosta [Korjaa] ja paina sitten 
 Valitse [Automaattikorjaus] painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]
 Valitse kuva painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]
Lue yllä oleva vaihe , kun suoritat muita toimenpiteitä.

 ●Retusointi ei vaikuta eräisiin kuviin havaittavasti.
 ●Joissakin kuvissa kohina voi olla suurempi retusoimisen jälkeen.
 ●[Automaattikorjaus]-toimintoa ei ehkä voi käyttää kuvissa, joita on jo retusoitu. 
 ●[Automaattikorjaus]-toimintoa ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:

 • Videot
 • Panoraamakuvat
 • Kolmiulotteiset kuvat
 • Kuvat, joita tallennettaessa [Laatu]-asetus oli [  ], [  ] tai [  ]



Käyttäminen (katselu)

Kuvien retusoiminen

VQT5B88- 168 -

[Luova korjaus]

Voit retusoida tallennettuja kuvia valitsemalla käytettävän tehosteen.
 • Kamera muodostaa uudet kuvat, kun kuvia on muokattu [Luova korjaus]-toiminnolla. 
Varmista ennen muokkaamisen aloittamista, että sisäisessä muistissa tai muistikortilla 
on tarpeeksi vapaata tilaa.

Valitse retusoitava kuva toiston aikana ja paina  

Valitse [Luova korjaus] painamalla   ja paina sitten 
[MENU/SET]
Valitse tehoste painamalla  

 • Valitulla tehosteella retusoitu kuva tulee näyttöön.
 • Kun [Ei tehosteita] valitaan, voit palauttaa kuvan alkutilaansa (ennen retusointia).

Asetus Toiminta

[Värikäs] Tämä kuvatehoste luo poptaidetta muistuttavan kuvan, joka voimistaa 
värejä.

[Tunnelma] Tämä kuvatehoste tekee kuvasta haalistuneen ja suttuisen näköisen.

[Entisaika] Tämä tehoste lisää kirkkaan, pehmeän ja nostalgisen tunnun koko 
kuvaan.

[Vaalea] Tämä kuvatehoste muuttaa koko kuvan kirkkaammaksi ja sävyiltään 
vaaleammaksi.

[Tummasävy] Tämä kuvatehoste muuttaa koko kuvan tummemmaksi, jotta kirkkaat 
osat korostuvat.

[Seepia] Tämä kuvatehoste muuttaa kuvan seepiasävyiseksi.
[Dynaaminen 
mustavalko]

Tämä kuvatehoste tekee mustavalkoisen kuvan, jossa on suurempi 
kontrasti ja dramaattisempi vaikutelma.

[Upeaa taidetta] Kuvatehoste, jonka voimakas kontrasti luo surrealistisen ja dramaattisen 
tunnelman.

[Suuri dynam.] Tämä kuvatehoste muuttaa koko kuvan kirkkauden tasapainoisemmaksi 
(tummista alueista kirkkaisiin asti).

[Ristiinkehitys] Tämä kuvatehoste luo ainutlaatuisen tunnelman, jossa on yllättävät värit.

[Toy-kamerakuva] Tämä kuvatehoste tekee kuvan, joka muistuttaa lelukameralla heikossa 
valaistuksessa otettua kuvaa.

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
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Asetus Toiminta
[Miniatyyritehoste] Tämä tehoste sumentaa reuna-alueita, jotta syntyy dioraamavaikutelma.

[Pehmeä tarkennus] Tämä kuvatehoste tekee pehmeäpiirtokuvan sumentamalla koko kuva-
alan.

[Tähtisuodatin] Tämä kuvatehoste luo kuvan, jossa valonlähde näyttää ristin muotoiselta 
ja saa aikaan vaikuttavan tunnelman.

[Yhden pisteen väri] Tämä kuvatehoste tekee monokromaattisen kuvan eli säilyttää vain 
valitsemasi värin ja korostaa sitä hienolla tavalla.

 • Lisätietoja kuvatehosteista (→114 - 120)

Paina [MENU/SET]
 • Vahvistusnäyttö tulee esiin. Jos valitset [Kyllä], uusi, retusoitu kuva tallentuu.
 • Valitse tehoste seuraavissa tilanteissa.

[Ristiinkehitys]
Säädä värejä painamalla   ja paina sitten [MENU/SET].

[Toy-kamerakuva]

[Miniatyyritehoste]
 Siirrä tarkennusaluetta (kehystä) painamalla   tai  
  Valitse tarkennusalueen (kehyksen) koko kiertämällä 
takavalitsinta

  Paina [MENU/SET]

[Yhden pisteen väri] Valitse säilytettävä väri painamalla     ja paina sitten 
[MENU/SET].

 ■Käyttäminen [Toisto]-valikosta
 Valitse [Toisto]-valikosta [Korjaa] ja paina sitten 
 Valitse [Luova korjaus] painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]
 Valitse kuva painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]
Lue vaihe  (→168), kun suoritat muita toimenpiteitä.

 ●Retusointi ei vaikuta eräisiin kuviin havaittavasti.
 ●uvatehoste voi näyttää heikolta verrattuna [Luova kuvaus]-tilan tuottamaan 
tehosteeseen.
 ●[Luova korjaus]-toimintoa ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:

 • Videot
 • Panoraamakuvat
 • Kolmiulotteiset kuvat
 • Kuvat, joita tallennettaessa [Laatu]-asetus oli [  ], [  ] tai [  ]
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Voit määrittää ottamiasi kuvia varten suojaus-, koonmuuttamis-, tulostus- ja muita 
asetuksia.

 • Valikkojen käyttäminen. (→57)
 • Asetusten määritystapa vaihtelee valikkovaihtoehdon mukaan.

 ●Seuraavissa tilanteissa kamera luo uusia kuvia muokkaamisen jälkeen. Varmista 
ennen muokkaamisen aloittamista, että sisäisessä muistissa tai muistikortilla on 
tarpeeksi vapaata tilaa.

 • [Kuvateksti]
 • [Pienennä]
 • [Suoristus]

 • [Korjaa]
 • [Rajaus]

[Otsik.muok.]

Voit lisätä suosikkikuviisi otsikoita ym. tekstejä.
Paina   valitaksesi [Yksi] tai [Usea] ja paina sitten 
[MENU/SET]
Valitse kuva

 ●[Yksi]
Valitse kuva painamalla   ja 
paina sitten [MENU/SET]

 ●[Usea] (jopa 50 kuvaa, joissa on sama teksti) 
Valitse kuva painamalla     ja paina 
sitten [DISP.]-painiketta

 [Otsik.muok.]-asetus

  [Otsik.muok.] jo 
määritetty

 • Peruuttaminen  
→  Paina [DISP.]-painiketta 

uudelleen.
 • Suorittaminen  
→ Paina [MENU/SET].

Kirjoita merkit (Tekstin syöttäminen (→139))
 • Jos haluat poistaa otsikon, poista kaikki merkit tekstinsyöttönäytöstä.

 ●Ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
 • Videot 
 • Kolmiulotteiset kuvat
 • Kuvat, joita tallennettaessa [Laatu]-asetus oli [  ], [  ] tai [  ]

 ●Jos haluat tulostaa tekstiä, käytä [Kuvateksti]-toimintoa tai vakiovarusteisiin kuuluvalla 
CD-ROM-levyllä olevaa ”PHOTOfunSTUDIO”-ohjelmaa.
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Kuvateksti]

Voit leimata tallennuspäivän/ajan, nimen, paikan, matkapäivän tai otsikon tallennettuihin 
kuviin.

Paina   valitaksesi [Yksi] tai [Usea] ja paina sitten 
[MENU/SET]
Valitse kuva

 ●[Yksi]
Valitse kuva painamalla   ja 
paina sitten [MENU/SET]

 ●[Usea] (jopa 50 kuvaa) 
Valitse kuva painamalla     ja paina 
sitten [DISP.]-painiketta

  [Kuvateksti]-asetus

  [Kuvateksti] jo määritetty
 • Peruuttaminen  
→  Paina [DISP.]-painiketta 

uudelleen.
 • Suorittaminen  
→ Paina [MENU/SET].

Valitse vaihtoehtoja painamalla   ja paina sitten  (→172)

Valitse asetus painamalla   ja paina sitten [MENU/SET] (→172)

Paina [MENU/SET]
 • Vahvistusnäyttö tulee esiin. Jos valitset [Kyllä], toiminto suoritetaan.



Käyttäminen (katselu)

[Toisto]-valikon käyttäminen

VQT5B88- 172 -

 ■Lisättävissä olevat tiedot 
[Kuvauspäivä] [EI AIKAA]: Lisää kuvauspäivän 

[AJALLA]: Lisää kuvauspäivän ja -ajan
[Nimi] : Lisää kasvontunnistuksessa rekisteröidyn nimen

: Lisää [Vauva] - tai [Lemmikki]-toiminnolla rekisteröidyn nimen
[Matkakohde] Lisää [Asetukset]-valikon [Matkatiedot]-toiminnolla rekisteröidyn paikan
[Matkatiedot] Lisää [Asetukset]-valikon [Matkatiedot]-toiminnolla rekisteröidyn 

matkapäivämäärän 
[Otsikko] Lisää [Otsik.muok.]-toiminnolla rekisteröidyn tekstin

 • Tietoja, joiden asetus on [OFF], ei leimata.

 ●Älä määritä päivämäärän tulostusasetuksia tilatessasi kuvia tai käyttäessäsi 
tulostinta. (Päivämäärä voi tulostua kuvatekstin päälle.)
 ●Tekstejä ei voi lisätä seuraavanlaisiin kuviin.

 • Videot
 • Kolmiulotteiset kuvat
 • Panoraamakuvat
 • Kuvat, joihin on jo lisätty päivämäärä tai muita tekstejä
 • Kuvat, jotka on otettu asettamatta kelloa aikaan
 • Kuvat, joita tallennettaessa [Laatu]-asetus oli [  ], [  ] tai [  ]

 ●Eräitä tulostimia käytettäessä osa merkeistä voi jäädä pois.
 ●Tekstiä on vaikea lukea, jos se on lisätty kuvaan, jonka resoluutio on 0.3M tai 
vähemmän.

[Korjaa]

 ●[Automaattikorjaus]: Lisätietoja (→167)
 ●[Luova korjaus]: Lisätietoja (→168)
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Videon jako]

Video voidaan jakaa 2 osaan. Tästä mahdollisuudesta on hyötyä, jos haluat säilyttää 
vain videon tarpeelliset kohtaukset tai poistaa turhat kohtaukset muistikortin tilan 
vapauttamiseksi esimerkiksi matkalla.

Paina   valitaksesi jaettava elokuva ja paina sitten 
[MENU/SET]
Pysäytä video kohtaan, josta haluat jakaa sen, ja paina 

 • Voit hienosäätää jakokohtaa painamalla   videon taukotilan aikana.

Paina 
 • Vahvistusnäyttö tulee esiin.  
Se suoritetaan, kun valitaan [Kyllä]. 

 • Alkuperäinen, jakamaton video ei säily. 
(Jäljelle jää vain 2 videota, jotka luotiin jakamalla 
alkuperäinen.)

 ●Älä katkaise kamerasta virtaa tai poista muistikorttia tai akkua videon kahtia 
jakamisen aikana. Jos teet näin, video voi tuhoutua.
 ●Jos [MP4]-muodossa tallennettu video jaetaan kahtia, kuvien järjestys muuttuu. On 
suositeltavaa katsella [Vain videot]-toiminnolla [Valikoitu toisto]- tai [Kalenteri]-tilassa. 
 ●Elokuvia ei voida jakaa kohdasta, joka lähellä elokuvan alkua tai loppua.
 ●Hyvin lyhyitä videoita ei voi jakaa kahtia.
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Pienennä]

Kuvakokoa voidaan pienentää, jotta sitä on helpompi käyttää esimerkiksi sähköpostin 
liitteenä tai kotisivulla. (Kuvia, joita tallennettaessa on käytetty pienintä pikselimäärää, ei 
voi pienentää.)

 ■[Yksi]

Valitse [Yksi] painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]

Paina   valitaksesi kuva ja paina sitten [MENU/SET]

Paina   valitaksesi koko ja paina sitten [MENU/SET]

Nykyinen koko

Koko muutoksen jälkeen

 • Vahvistusnäyttö tulee esiin. Jos valitset [Kyllä], toiminto suoritetaan.

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
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 ■[Usea]

Valitse [Usea] painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]

Paina   valitaksesi koko ja paina sitten [MENU/SET]

Valitse kuva painamalla     ja paina sitten [DISP.]-
painiketta (enintään 50 kuvaa)

Pikselimäärä ennen/ 
jälkeen pienentämisen

Pienennysasetus

 • Peruuttaminen  
→  Paina [DISP.]-painiketta 

uudelleen.
 • Suorittaminen  
→ Paina [MENU/SET].

 • Vahvistusnäyttö tulee esiin. Jos valitset [Kyllä], toiminto suoritetaan.

 ●Pienentäminen heikentää kuvanlaatua.
 ●Seuraavanlaisia kuvia ei voi pienentää.

 • Videot
 • Kolmiulotteiset kuvat
 • Panoraamakuvat
 • Kuvat, joihin on jo lisätty päivämäärä tai muita tekstejä
 • Kuvat, joita tallennettaessa [Laatu]-asetus oli [  ], [  ] tai [  ]
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Rajaus]

Voit suurentaa kuvaa ja rajata turhat alueet pois.

Paina   valitaksesi kuva ja sitten paina [MENU/SET]

Valitse rajattava alue ja paina sitten [MENU/SET]

Laajenna Muuta sijaintia

 • Vahvistusnäyttö tulee esiin. Jos valitset [Kyllä], toiminto suoritetaan.

 ●Alkuperäiset kasvontunnistustiedot eivät kopioidu kuvia rajattaessa.
 ●Kuvanlaatu heikkenee rajauksen jälkeen.
 ●Seuraavanlaisia kuvia ei voi rajata.

 • Videot
 • Kolmiulotteiset kuvat
 • Panoraamakuvat
 • Kuvat, joihin on jo lisätty päivämäärä tai muita tekstejä
 • Kuvat, joita tallennettaessa [Laatu]-asetus oli [  ], [  ] tai [  ]
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Suoristus]

Kuvan lievä vinous on mahdollista korjata.

Paina   valitaksesi kuva ja sitten paina [MENU/SET]

Korjaa kuvan vinous painamalla   ja paina sitten 
[MENU/SET]

 • Vahvistusnäyttö tulee esiin. Jos valitset [Kyllä], toiminto suoritetaan.

 ●Alkuperäiseen kuvaan tallennetut, kasvontunnistukseen liittyvät henkilökohtaiset 
tiedot eivät kopioidu kuviin sen jälkeen, kun niiden vinous on korjattu.
 ●Suoristaminen heikentää kuvan laatua. 
 ●Seuraavanlaisten kuvien vinoutta ei voi korjata.

 • Videot
 • Kolmiulotteiset kuvat
 • Panoraamakuvat
 • Kuvat, joihin on jo lisätty päivämäärä tai muita tekstejä
 • Kuvat, joita tallennettaessa [Laatu]-asetus oli [  ], [  ] tai [  ]
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Suosikit]

Kun merkitset suosikkikuvasi tähdellä ( ), voit toistaa vain suosikkikuvat tai poistaa 
kaikki muut kuvat paitsi suosikit. Voit valita suosikeiksi jopa 999 kuvaa.

Paina   valitaksesi [Yksi] tai [Usea] ja paina sitten 
[MENU/SET]
Valitse kuva painamalla     ja paina sitten [MENU/SET]

 ●[Yksi]

Suosikkikuva-asetus

 ●[Usea]

Suosikkikuva-asetus

 • Peruuttaminen → Paina [MENU/SET] uudelleen.

 ■Kaikkien poistaminen
Valitse [Peru] vaiheessa  ja valitse sitten [Kyllä].

 ●Et voi valita [Suosikit]-asetusta kuville, joita tallennettaessa [Laatu]-asetus oli [  ].
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Tulostusas.]

Kuva-, kuvanumero- ja päivämäärätulostuksen asetuksia voidaan määrittää, kun 
käytetään DPOF-yhteensopivaa tulostuspalvelua tai tulostinta. (Tarkista yhteensopivuus 
tulostuspalvelusta.)
Kun haluat käyttää valokuvausliikettä sisäiseen muistiin tallennettujen kuvien 
tulostamiseen, kopioi ne kortille (→182) ja suorita tulostuksen asetus.

Paina   valitaksesi [Yksi] tai [Usea] ja paina sitten 
[MENU/SET]

Valitse kuva painamalla     ja paina sitten [MENU/SET]

Paina   asettaaksesi kopioiden määrä ja sitten paina 
[MENU/SET] suorittaaksesi asetus
(toista vaiheita  ja , kun käytät [Usea]-toimintoa (jopa 999 kuvaa))

 ●[Yksi]

Tulostuspäivän 
asetus

Tulostettava 
määrä

 ●[Usea]

Tulostuspäivän 
asetus

Tulostettava 
määrä

 • Tulostuspäivän asettaminen/peruuttaminen → Paina [DISP.]-painiketta

 ■Kaikkien poistaminen
Valitse [Peru] vaiheessa  ja valitse sitten [Kyllä].

 ●Päivämäärän tulostusasetusta ei voi määrittää kuville, joita otettaessa on käytetty 
[Päiv.leima]-toimintoa tai joihin liittyy [Kuvateksti].
 ●Eräitä tulostintyyppejä käytettäessä tulostimen asetukset voivat ohittaa kameran 
asetukset.
 ●Ei voi asettaa tiedostoissa, jotka eivät ole yhteensopivia DCF-standardin kanssa.
 ●Eräitä muilla laitteilla määritettyjä DPOF-tietoja ei voi käyttää. Tässä tilanteessa poista 
kaikki DPOF-tiedot ja määritä ne uudelleen tällä kameralla.
 ●Videoille ei voi määrittää tulostusasetusta.
 ●Et voi valita [Tulostusas.]-asetusta kuville, joita tallennettaessa [Laatu]-asetus oli  
[  ].
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Suojaa]

Voit asettaa kuvien suojauksen, jos et halua niiden tuhoutuvan vahingossa.
Paina   valitaksesi [Yksi] tai [Usea] ja paina sitten 
[MENU/SET]
Valitse kuva painamalla     ja paina sitten [MENU/SET]

 ●[Yksi]

Suojattu kuva

 ●[Usea]

Suojattu kuva

 • Peruuttaminen → Paina [MENU/SET] uudelleen.

 ■Kaikkien poistaminen
Valitse [Peru] vaiheessa  ja valitse sitten [Kyllä].

 ●Kuva katoaa alustuksen aikana, vaikka se olisi suojattu.
 ●Suojaus ei ehkä toimi muissa laitteissa.
 ●Kun siirrät muistikortin kirjoitussuojauskytkimen ”LOCK”-asentoon, kuva säilyy.
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Kasvot. muokk.]

Voit muokata tai poistaa tunnistustietoja kuvista, joissa kasvontunnistus on epäonnistunut.
Paina   valitaksesi [REPLACE] tai [DELETE] ja paina sitten 
[MENU/SET]

Paina   valitaksesi kuva ja paina sitten [MENU/SET]

Paina   valitaksesi henkilö ja paina sitten [MENU/SET]
 • Henkilöitä, joita varten ei ole rekisteröity kasvontunnistustietoja, ei voi valita.

(Kun valitaan [REPLACE])
Paina     valitaksesi korvattava henkilö ja paina sitten 
[MENU/SET]

 • Vahvistusnäyttö tulee esiin. Jos valitset [Kyllä], toiminto suoritetaan.

 ●Poistettuja kasvontunnistustietoja ei voi palauttaa.
 ●Kasvontunnistuksen [Luokan valinta]-toiminto ei luokittele kuvia, joista on poistettu 
kaikki kasvontunnistustiedot.
 ●Suojattujen kuvien tunnistustietoja ei voi muokata.
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 • Valikkojen käyttäminen. (→57)

[Kopioi]

Voit kopioida kuvia sisäisen muistin ja muistikortin välillä.
Paina   valitaksesi kopioinnin sijoituskohde ja sitten paina 
[MENU/SET]

:  Kopioi kaikki kuvat sisäisestä muistista kortille. 
:  Kopioi 1 kuva kerrallaan kortilta sisäiseen muistiin.

(Kun [ ] on valittu)
Paina   valitaksesi kuva ja paina sitten [MENU/SET]

 • Vahvistusnäyttö tulee esiin. Jos valitset [Kyllä], toiminto suoritetaan.

 ●Kuvien kopioiminen voi kestää useita minuutteja. Älä katkaise virtaa tai käytä muita 
toimintoja kopioimisen aikana.
 ●Jos sisäisestä muistista muistikortille kopioitaessa kortilla on samoja nimiä 
(kansioiden tai tiedostojen numeroita), kortille luodaan uusi kansio ( ). 
Samannimisiä tiedostoja ei kopioida muistikortilta sisäiseen muistiin ( ).
 ●Seuraavat asetukset eivät kopioidu. Määritä ne uudelleen kopioimisen jälkeen.
- [Tulostusas.]    - [Suojaa]    - [Suosikit]
 ●Vain Panasonic-digitaalikameralla (LUMIX) otetut kuvat kopioidaan.
 ●[AVCHD]-muodossa tallennettuja videoita ei voi kopioida.
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Kytkeminen muihin laitteisiin

Voit katsella kuvia televisiosta, kun liität kameran televisioon HDMI-minikaapelilla tai AV-
kaapelilla (lisävaruste).

 ●Katso myös television käyttöopasta.

Valmistelut:
 • Valitse [TV-kuvasuhde] liittäessäsi kameran televisioon AV-kaapelilla (lisävaruste) (→71).
 • Katkaise virta kamerasta ja televisiosta.

Kytke kamera televisioon (→184)

Kytke televisioon virta
 ●Valitse vaihtoehtoinen tuloliitäntä.

Kytke kameraan virta ja paina toistopainiketta
 • Television tulosignaali vaihtuu automaattisesti ja toistonäyttö tulee esiin, kun laite 
on liitetty VIERA Link -yhteensopivaan televisioon HDMI-minikaapelilla ja [VIERA 
Link]-asetus (→71) on [ON]. (→185)

 ●Toiminnon [Kuvasuhde] asennosta riippuen kuvien ylä- ja alapuolella sekä 
vasemmalla ja oikealla voi näkyä musta raita.
 ●Muuta television näytön tilaa, jos kuva näytetään ylä- tai alareuna pois leikkautuen.
 ●Ulostulo HDMI-minikaapelin kautta on etusijalla, kun sekä AV-kaapeli että HDMI-
minikaapeli on kytketty.
 ●Yhteys USB-kaapelin kautta on etusijalla, kun USB-kaapeli on kytketty 
samanaikaisesti HDMI-minikaapelin kanssa.
 ●Toistettaessa kuva pystysuorassa se voi olla epäselvä.
 ●Kun kuvia näytettäessä, niitä ei mahdollisesti näytetä kunnolla television tyypistä 
johtuen.
 ●Voit katsella kuvia televisiosta maassa tai alueella, jossa käytetään NTSC- tai PAL-
järjestelmää, jos määrität [Videojärj.]-asetuksen [Asetukset]-valikossa.
 ●Jos toistetaan videoita liittämällä tämä yksikkö NTSC-televisioon AV-kaapelilla tai 
HDMI-minikaapelilla, kuvanlaatu (resoluutio, pehmeys) huononevat, jos asetat kohdan 
[Videojärj.] valikossa [Asetukset] asentoon [NTSC].
 ●Ääntä ei lähetetä kameran kaiuttimista.

Tallennetut kuvat voidaan toistaa televisiossa, jossa on SD-muistikorttipaikka.
 • Kunnollinen toisto (kuvasuhde) riippuu katseluun käytettävästä televisiosta.
 • Toistettavissa oleva videoiden tiedostomuoto vaihtelee television mallin mukaan.
 • Et ehkä voi toistaa panoraamakuvia. Myöskään panoraamakuvien automaattinen 
vieritys toistettaessa ei ole mahdollista. 

 • Jos haluat tietoja toiston kanssa yhteensopivista korteista, katso television 
käyttöohjeita.
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 ■Liittäminen HDMI-minikaapelilla
HDMI-minikaapelin avulla voidaan katsella suuriresoluutioisia kuvia ja videoita.

Tarkista pistokkeen suunta ja työnnä 
pistoke suoraan liitäntään.
(Jos liitin kytketään väärässä 
asennossa, se voi vaurioitua ja aiheuttaa 
toimintahäiriöitä)

HDMI-minikaapeli

HDMI-video/audioliitäntä

 • Käytä ”nopeaa HDMI-minikaapelia”, jossa on HDMI-logo. Kaapeli ei toimi, ellei se ole 
HDMI-standardien mukainen. ”Nopea HDMI-minikaapeli” (C-tyyppinen-A-tyyppinen 
pistoke, enintään 3 m pitkä)

 • Ääni toistetaan stereofonisena (2-kanavaisena).
 • Kameran näytössä ei ole kuvaa.
 • Jos haluat lisätietoja toistomuodosta VIERA Link (HDMI), katso (→185).

 ■Liittäminen AV-kaapelilla (lisävaruste)
Tarkista pistokkeen suunta ja työnnä 
pistoke suoraan liitäntään.
(Jos liitin kytketään väärässä 
asennossa, se voi vaurioitua ja aiheuttaa 
toimintahäiriöitä)

AV-kaapeli (lisävaruste)

Keltainen: Videoliitäntään

Valkoinen: Ääniliitäntään

 • Käytä aina aitoa Panasonicin AV-kaapelia (DMW-AVC1: lisävaruste).
 • Tarkista [TV-kuvasuhde]. (→71)
 • Ääni toistetaan monauraalisena.



Kytkeminen muihin laitteisiin

Katseleminen televisiosta

VQT5B88- 185 -

VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)

Mikä on VIERA Link (HDMI)?
 ●VIERA Link on toiminto, jonka ansiosta kameraa ja siihen HDMI-minikaapelilla 
liitettyä VIERA Link -yhteensopivaa laitetta voi ohjata kätevästi VIERA-
kaukosäätimellä. (Eräät toiminnot eivät ole käytettävissä.)
 ●VIERA Link (HDMI) on Panasonicin oma lisäys teollisuusstandardin mukaisiin 
HDMI-ohjaustoimintoihin nimeltä HDMI CEC (Consumer Electronics Control). 
Toimintaa ei taata, jos kameraan kytketään muun valmistajan kuin Panasonicin 
HDMI CEC -yhteensopiva laite. Tarkista VIERA Link (HDMI) -yhteensopivuus 
laitteen käyttöoppaasta.
 ●Tämä kamera tukee VIERA Linkin (HDMI) versiota 5. Tämä on Panasonic-standardi, 
joka tukee myös vanhempia Panasonicin VIERA Link -laitteita.

Valmistelut: Valitse [VIERA Link]-asetukseksi [ON] (→71).

Liitä kamera VIERA Link (HDMI) -yhteensopivaan Panasonic-
televisioon (VIERA) HDMI-minikaapelilla (→184)

Kytke kameraan virta ja paina toistopainiketta

Käytä laitetta television kaukosäätimellä
 • Käytä näytöllä näytettävien toimenpidekuvakkeiden mukaisesti.

 ●Käytä ”nopeaa HDMI-minikaapelia”, jossa on HDMI-logo. Kaapeli ei toimi, ellei se ole 
HDMI-standardien mukainen. ”Nopea HDMI-minikaapeli” (C-tyyppinen-A-tyyppinen 
pistoke, enintään 3 m pitkä)
 ●Jos et tiedä, onko televisiosi VIERA Link (HDMI) -yhteensopiva, katso sen 
käyttöohjetta.
 ●Kaapeli ei toimi, ellei se ole HDMI-standardien mukainen.
 ●Elokuvien äänen toistamiseksi aseta [Ääni] diaesityksen asetusnäytössä asentoon 
[AUTO] tai [Ääni].
 ●Suositellaan liittämään tämä laite HDMI-liittimeen, joka ei ole HDMI1, jos televisiossa 
on olemassa 2 tai useampia HDMI-tuloliittimiä.
 ●Toiminta käyttäen tämän laitteen painiketta on rajoitettu.
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 ■Muita toimintoja
 ●Virran katkaiseminen laitteesta  
Myös kamerasta voidaan katkaista virta samalla, kun televisio sammutetaan 
kaukosäätimellä.
 ●Automaattinen tulosignaalin valinta 

 • Television tulosignaaliksi vaihtuu automaattisesti kameran näyttö, jos painat 
toistopainiketta, kun kamera on liitetty HDMI-minikaapelilla ja virta on kytketty. 
Televisioon voidaan kytkeä virta myös kameralla valmiustilasta (jos television 
”Power on link”(virta päälle-linkki) -asetus on ”käytössä”).

 • Television HDMI-liittimestä riippuen tulokanava ei mahdollisesti kytkeydy 
automaattisesti. Kyseisessä tapauksessa käytä television kaukosäädintä 
tulokanavan kytkemiseksi. (Jos haluat lisätietoja tulokanavan kytkemisestä, ole 
hyvä ja lue television käyttöohjeet.)

 • Jos VIERA Link (HDMI) ei toimi kunnolla (→218)
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Kolmiulotteisten kuvien katseleminen

Jos liität tämän kameran 3D-yhteensopivaan televisioon ja näytät kolmiulotteisina 
tallennettuja kuvia, voit katsella vaikuttavia kolmiulotteisia kuvia television kuvaruudusta. 
Jos 3D-yhteensopivassa televisiossa on SD-korttipaikka, voit asettaa muistikortin siihen 
ja näyttää tallennettuja kolmiulotteisia kuvia.

Valmistelut: Valitse [3D-toisto]-asetukseksi [3D] (→71).
Liitä kamera 3D-yhteensopivaan televisioon HDMI-
minikaapelilla, jotta pääset toistonäyttöön (→184)

Näytä kolmiulotteisina tallennettuja kuvia
 • Kun kameran [VIERA Link]-asetus on [ON] ja kamera on liitetty VIERA Link 
(HDMI)-yhteensopivaan Panasonic-televisioon (VIERA), televisio vaihtaa 
automaattisesti tuloliitäntää ja toistonäyttö tulee esiin.

 • Kolmiulotteisia kuvia edustavassa pikkukuvassa näkyy [3D].

 ■Vain kolmiulotteisina tallennettujen kuvien näyttäminen kuvaesityksenä
Valitse [Toistotila]-valikon [Kuvaesitys]-kohdasta [3D-toisto] (→163)

 ■Vain kolmiulotteisina tallennettujen kuvien valitseminen ja näyttäminen
Valitse [Toistotila]-valikon [Valikoitu toisto]-kohdasta [3D-toisto] (→165)

 ■Kolmiulotteisina tallennettujen kuvien toistomenetelmän vaihtaminen
 Valitse kolmiulotteisena tallennettu kuva
  Valitse [Toistotila]-valikosta [2D/3D-aset.] ja paina sitten [MENU/SET] (→162)
 • Toistomenetelmä vaihtuu kolmiulotteiseksi, jos toistettiin kaksiulotteisia 
(tavanomaisia) kuvia, tai kaksiulotteiseksi, jos toistettiin kolmiulotteisia kuvia.

 • Jos sinua väsyttää tai sinulle tulee epämukava tai muuten outo olo kolmiulotteisia 
kuvia katsellessasi, valitse kaksiulotteinen toisto.
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 ●Kolmiulotteisten kuvien katseleminen liian läheltä televisiota voi rasittaa silmiä.
 ●Kun kuva ei sovi kolmiulotteiseen katseluun (liiallisen parallaksin tms. syyn takia).

 • Kuvaesitystä toistettaessa: Kuva näkyy kaksiulotteisena.
 • Kun on valittu [Valikoitu toisto]:  Näyttöön tulee kysymys, näytetäänkö kuva 

kolmiulotteisena vai ei.
 ●Kun kolmiulotteinen kuva näytetään televisiossa, joka ei ole 3D-yhteensopiva, 
kuvaruutuun voi tulla 2 kuvaa rinnakkain.
 ●Tämän kameran nestekidenäyttö näyttää kolmiulotteiset kuvat kaksiulotteisina 
(perinteisinä kuvina).
 ●Jos siirryt kuvien katselun aikana kolmiulotteisten kuvien näyttämisestä normaalien 
kuvien näyttämiseen tai takaisin, näyttö pimenee muutamaksi sekunniksi.
 ●Jos valitset kolmiulotteisia kuvia edustavan pikkukuvan tai näytät pikkukuvan 
kolmiulotteisten kuvien katselemisen jälkeen, toiston alkaminen tai kuvien 
näyttäminen alkaa ehkä vasta muutaman sekunnin kuluttua.
 ●Ellei televisiota ole muunnettu kolmiulotteisten kuvien katselua varten, tee televisioon 
tarvittavat muutokset. (Lisätietoja television vaatimista valmisteluista on television 
käyttöoppaassa.)
 ●Kolmiulotteisen toiston aikana [Asetukset]-valikko, [Toisto]-valikko, toistozoomaus ja 
poistotoiminto eivät ole käytettävissä.
 ●Voit tallentaa kolmiulotteisia kuvia käyttämällä tietokonetta tai Panasonic-tallenninta. 
(→189, 196)
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Kuvia ja videoita voi kopioida kamerasta tietokoneeseen, jos ne on kytketty toisiinsa.
 • Jotkin tietokoneet pystyvät suoraan lukemaan kameran muistikortteja.  
Lisätietoja on tietokoneen käyttöoppaassa.

 • Jos tietokone ei tue SDXC-muistikortteja, näyttöön tulee kehotus alustaa kortti. (Älä 
alusta korttia. Alustaminen poistaa tallennetut kuvat.) Jos tietokone ei tunnista korttia, 
tutustu seuraavaan tukisivustoon.  
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

 ■Tietokoneen ominaisuudet
Voit liittää kameran tietokoneeseen, joka tunnistaa massamuistilaitteen (suuria 
tietomääriä tallentavan laitteen).

 • Windows: Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP
 • Mac: OS X (10.1 - 10.8)

Eräät [AVCHD]-tilassa tallennettuja videoita ei ehkä voi kopioida virheettömästi 
kopioimalla tiedosto tai kansio.

 • Jos käytät Windowsia, kopioi [AVCHD]-tilassa tallennetut videot 
”PHOTOfunSTUDIO”-ohjelmistolla, joka on oheisella CD-ROM-levyllä.

 • Kun käyttöjärjestelmä on Mac, voit kopioida [AVCHD]-muotoisia videoita 
”iMovie ’11”-ohjelmalla. (Lisätietoja iMovie ’11:stä on Apple Inc:n sivustossa.)
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Tietoja vakiovarusteisiin kuuluvista ohjelmista

Vakiovarusteisiin kuuluvalla CD-ROM-levyllä on seuraavat ohjelmat.
Asenna ohjelma tietokoneeseen ennen käyttöä.

 ■PHOTOfunSTUDIO 9.2 AE
Voit siepata yksittäiskuvia tai videoita tietokoneeseen tai järjestää siepattuja kuvia 
luokittelemalla niitä kuvauspäivän, käytetyn digitaalikameran mallinimen ym. tietojen 
mukaan. Voit myös korjailla yksittäiskuvia, editoida videoita tai tallentaa DVD-levylle.

 • Käyttöympäristö

Tuettu 
käyttöjärjestelmä

Windows® 8 (32-bittinen/64-bittinen)
Windows® 7 (32-bittinen/64-bittinen) ja SP1
Windows Vista® (32-bittinen) SP2
Windows® XP (32-bittinen) SP3

Keskusyksikkö

Windows® 8
Pentium® III 1 GHz tai tehokkaampi

Windows® 7
Windows Vista® Pentium® III 800 MHz tai tehokkaampi
Windows® XP Pentium® III 500 MHz tai tehokkaampi

Näyttö Vähintään 1024×768 pikseliä (ainakin 1920×1080 on suositeltava)

Käyttömuisti

Windows® 8 1 Gt tai enemmän (32-bittinen) / 2 Gt tai enemmän 
(64-bittinen)Windows® 7

Windows Vista®
512 Mt tai enemmän

Windows® XP
Vapaa 
kiintolevytila 450 Mt tai enemmän ohjelmiston asentamiseen

Lisätietoja käyttöympäristöstä on ”PHOTOfunSTUDIO”-ohjelman käyttöoppaassa 
(PDF-muotoinen).
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 ■LoiLoScopen 30 päivää toimiva täydellinen kokeiluversio  
(Windows 8 / 7 / Vista / XP)
LoiLoScope on videoeditointiohjelma, joka hyödyntää tietokoneen kaikki 
mahdollisuudet. Videoiden tekeminen on yhtä helppoa kuin paperiarkkien 
järjesteleminen pöydällä. Kokoa musiikki-, kuva- ja videotiedostoista videoita, joita voit 
tallentaa DVD-levylle ystäville ja sukulaisille jaettavaksi, kopioida Web-sivustoihin tai 
lähettää ystäville sähköpostina.

 • Asennusohjelma vain lisää pikakuvakkeen, joka johtaa kokeiluversion 
lataussivustoon.

Lisätietoja LoiLoScopen käyttämisestä on LoiLoScopen käyttöoppaassa, 
jonka voi ladata seuraavan linkin kautta.
Käyttöoppaan URL: http://loilo.tv/product/20

Vakiovarusteisiin kuuluvien ohjelmien asentaminen

Tietokoneesi kanssa yhteensopiva ohjelmisto asennetaan.

Valmistelut:
 • Katso, millaisen tietokoneen ja käyttöympäristön kukin ohjelma vaatii.
 • Lopeta kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen kuin asetat CD-ROM-levyn 
(vakiovaruste).

Aseta vakiovarusteisiin kuuluvan ohjelmiston CD-ROM-levy
 • Asennusvalikko avautuu.

Napsauta [Sovellukset]

Napsauta [Recommended Installation]
 • Jatka asentamista näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

 ●PHOTOfunSTUDIO / LoiLoScope eivät ole yhteensopivia Macin kanssa.
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SILKYPIX Developer Studion vastaanottaminen

Tämä ohjelma kehittää ja muokkaa RAW-muotoisia kuvia. Muokattuja kuvia voi tallentaa 
esimerkiksi JPEG- tai TIFF-tiedostomuodossa, näyttää tietokoneella jne.

 ■  Latausmenetelmä
Lataa SILKYPIX Developer Studio seuraavasta sivustosta ja asenna se tietokoneeseesi 
käyttöä varten. (Tätä ohjelmaa ei ole vakiovarusteisiin kuuluvalla CD-ROM-levyllä.)
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/

 • Käyttöympäristö
Tuettu 
käyttöjärjestelmä 

Windows® 8
Windows® 7
Windows Vista®

Windows® XP
Mac® OS X (10.4 - 10.8)

 • Jos tarvitset lisätietoja SILKYPIX Developer Studion käyttämisestä, katso ”Ohje” tai 
tutustu Ichikawa Soft Laboratoryn tukisivustoon. 

 ●Laitteella on oltava Internet-yhteys ohjelman lataamista varten.
 ●Tietoliikenneyhteys voi olla sellainen, että ohjelman lataaminen kestää kauan.
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Kytke kamera tietokoneeseen
 • Älä käytä muita kuin vakiovarusteisiin kuuluvaa USB-kaapelia tai aitoa 
Panasonicin USB-kaapelia (DMW-USBC1: lisävaruste).  
Muiden kaapelien käyttäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Valitse [PC] painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]

Kopioi kuvia tietokoneeseen ”PHOTOfunSTUDIO”-
ohjelmistolla

 • Yksityiskohtaiset tiedot ”PHOTOfunSTUDIO”-ohjelmiston käyttämisestä ovat 
”PHOTOfunSTUDIO”-käyttöoppaassa (PDF). 

 ●Kopioituja AVCHD-videoita sisältäviä tiedostoja ja kansioita ei voi toistaa 
eikä muokata, jos ne on poistettu tai niitä on muokattu tai siirretty Windows 
Explorerilla tai vastaavalla menetelmällä. Käytä AVCHD-videoiden käsittelyyn aina 
”PHOTOfunSTUDIO”-ohjelmaa.

Valmistelut:
 • Kun aiot tuoda kuvia 
sisäisestä muistista, poista 
muistikortti.

 • Asenna ”PHOTOfunSTUDIO”-
ohjelma tietokoneeseen 
ennen kopioimisen 
aloittamista. (→191)

 • Kytke virta kameraan ja 
tietokoneeseen.

Älä irrota USB-kaapelia 
(vakiovaruste), kun näytössä 
lukee [Yhteys].

USB-kaapeli (vakiovaruste)

Kuvien ja videoiden kopioiminen

Yhteyden katkaiseminen
 • Windows: Valitse tehtäväpalkista ”Poista laite turvallisesti”
 • Mac: Avaa Finder ja osoita sivupalkissa näkyvää poistosymbolia

Tarkista pistokkeen suunta ja työnnä pistoke suoraan 
liitäntään.
(Jos liitin kytketään väärässä asennossa, se voi vaurioitua 
ja aiheuttaa toimintahäiriöitä)
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 ■Kopioiminen tietokoneeseen käyttämättä ”PHOTOfunSTUDIO”-ohjelmaa 
(paitsi AVCHD-videoiden)
Voit tallentaa kuvia tietokoneeseen vetämällä ja pudottamalla kansioita ja tiedostoja 
tietokoneen kansioihin.
Tämän yksikön sisäisen muistin/kortin hakemistorakenne

DCIM (Kuvat/videot)
100_PANA (Enintään 999 kuvaa/kansio)
P1000001.JPG
  :
P1000999.JPG
101_PANA
  :
999_PANA

MISC (DPOF-tiedostot, Suosikki)

PRIVATE*2

AVCHD (AVCHD-muotoiset videot)

*1

 ●Windows
Asemat näkyvät 
”Oma tietokone”- tai 
”Tietokone”-kansiossa.

 ●Mac
Levyasemat näkyvät 
työpöydällä. 
(Nimi on ”LUMIX”, 
”NO NAME” tai 
”Untitled”.)

.JPG:  Kuvat

.RW2:   RAW-tiedostoon 
tallennetut kuvat

.MP4:   [MP4] Videot

.MPO: Kolmiulotteiset kuvat

*1 Uusia kansioita luodaan seuraavissa tilanteissa:
 • Kun kansiossa havaitaan kuva, jonka tiedostonumero on 999
 • Kun käytetään muistikorttia, jolla on samannumeroinen kansio (kuvat on ehkä otettu toisella 
kameralla tms.).

 • Kun kuvia tallennetaan [Kuvanumerot]-toiminnon jälkeen.
*2  Tätä kansiota ei luoda sisäiseen muistiin. 

 ●Sammuta kamera ja irrota USB-liitäntäkaapeli ennen kortin laittamista tai poistamista. 
Muuten tiedot saattavat tuhoutua.
 ●Käytä alustettaessa riittävästi varattua akkua tai vaihtovirtasovitinta (lisävaruste). 
 ●Jos akku alkaa tyhjentyä tiedonsiirron aikana, kamera antaa äänimerkin. (→193) Muuten 
tietoja voi hävitä.
 ●Ennen vaihtovirtasovittimen (lisävaruste) liittämistä tai irrottamista sammuta kamera.
 ●Kun [USB-tila]-asetus on [PC], asetusta ei tarvitse valita joka kerta liitettäessä kamera 
tietokoneeseen.
 ●Lisätietoja on tietokoneen käyttöoppaassa.
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 ■PTP-tila
Kamera voidaan liittää tietokoneeseen, vaikka [USB-tila]-asetus (→70) olisi 
[PictBridge(PTP)].

 • Vain kuvan tulostus on mahdollinen.
 • Jos et saa tietokoneeseen yhteyttä PTP-tilassa, valitse [USB-tila]-tilaksi [PC] ja yritä 
uudelleen.

 • Kuvia ei ehkä voi tuoda, jos kortilla on yli 1000 kuvaa.
 • Videoita, kolmiulotteisia kuvia tai RAW-kuvia ei voi lukea.
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Valitse kohdelaitteelle sopiva menetelmä. 

Kopioiminen asettamalla SD-kortti tallentimeen

Voit kopioida kuvia käyttäen Panasonic-laitetta (esimerkiksi Blu-ray-tallenninta), 
joka tukee niiden tiedostomuotoa.

 • Katso tallentimen käyttöoppaasta lisätietoja kopioimisesta ja 
toistamisesta.

323232

Kuvien kopioiminen AV-kaapelin (lisävaruste) kautta

Voit jälkiäänittää toistettavan sisällön käyttäen tätä yksikköä yhteensopimattoman laitteen 
kanssa kuten tallentimet tai videosoittimet. Liitä tämä yksikkö yhteensopimattomaan 
laitteistoon AV-kaapelin (lisävaruste) avulla. Yhteensopimaton laitteisto kykenee 
toistamaan sisällön. Tämä on kätevää, jos haluat siirtää muille jälkikoostettua sisältöä. 
Kyseisessä tapauksessa sisältö toistetaan peruslaatuisena eikä teräväpiirtoisella 
kuvanlaadulla.

Kytke kamera tallentimeen

Tarkista pistokkeen suunta ja työnnä pistoke 
suoraan liitäntään.
(Jos liitin kytketään väärässä asennossa, se voi 
vaurioitua ja aiheuttaa toimintahäiriöitä)

Tallentimen 
tuloliitäntään

AV-kaapeli 
(lisävaruste)

Käynnistä toisto kameralla

Käynnistä tallennus 
tallentimella

 • Kun haluat lopettaa kopioimisen, 
pysäytä ensin tallennin ja sitten 
kameran toisto.

 ●Käytä aina alkuperäistä Panasonic-AV-kaapelia (lisävaruste).
 ●Jos television kuvasuhde on 4:3, muista vaihtaa kameran [TV-kuvasuhde]-asetukseksi 
(→71) [4:3] ennen kopioimista. [16:9]-asetusta käyttäen kopioidut videot näyttävät 
pystysuunnassa venyneiltä, kun niitä katsellaan 4:3-kuvasuhteen televisiosta.
 ●Lisätietoja kopiointi- ja toistomenetelmistä on tallentimen käyttöoppaassa.
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Valmistelut:
 • Kun aiot tulostaa kuvia sisäisestä 
muistista, poista muistikortti.

 • Säädä tulostuslaatu ja muut 
tulostimen asetukset tarvittaessa.

 • Kytke virta kameraan ja tulostimeen.

Kytke kamera tulostimeen 
 • Älä käytä muita kuin vakiovarusteisiin kuuluvaa USB-kaapelia tai aitoa 
Panasonicin USB-kaapelia (DMW-USBC1: lisävaruste).  
Muiden kaapelien käyttäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Valitse [PictBridge(PTP)] painamalla   ja paina sitten 
[MENU/SET]

 ●Irrota USB-kaapeli (vakiovaruste) tulostuksen jälkeen.
 ●Käytä alustettaessa riittävästi varattua akkua tai vaihtovirtasovitinta (lisävaruste). 
Jos akku alkaa tyhjentyä tiedonsiirron aikana, kamera antaa äänimerkin. Keskeytä 
tulostus ja irrota USB-kaapeli (vakiovaruste).
 ●Ennen vaihtovirtasovittimen (lisävaruste) liittämistä tai irrottamista sammuta kamera.
 ●Sammuta kamera ja irrota USB-liitäntäkaapeli ennen kortin laittamista tai poistamista. 
 ●RAW-tiedostoon tallennettuja kuvia ei voi tulostaa. (Kuvia, jotka on tallennettu JPEG-
tiedostoon samalla kertaa kuin RAW-tiedostoon, on mahdollista tulostaa.) 
 ●Videoita ei voi tulostaa.

 • Älä irrota USB-kaapelia 
(vakiovaruste), kun irrotuskuvake 
[  ] näkyy (ei ehkä näy tiettyjä 
tulostimia käytettäessä).

USB-kaapeli 
(vakiovaruste)

Voit kytkeä kameran suoraan PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen kuvien tulostamista 
varten.

 • Jotkin tulostimet pystyvät tulostamaan suoraan kameran muistikortilta.  
Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.

Tarkista pistokkeen suunta ja työnnä pistoke 
suoraan liitäntään.
(Jos liitin kytketään väärässä asennossa, se voi 
vaurioitua ja aiheuttaa toimintahäiriöitä)
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Yksittäisen kuvan valinta ja tulostus

Paina   valitaksesi kuva ja sitten paina [MENU/SET]

Paina  valitaksesi [Aloita tulostus] ja paina sitten 
[MENU/SET]
(Tulostusasetukset (→199))

Useiden kuvien valinta ja niiden tulostus

Valitse [Usean tul.] painamalla 

Paina   valitaksesi kohta ja paina sitten [MENU/SET]
Kohta Asetusten kuvaus

[Useita kuvia]   Selaa kuvia painamalla     ja valitse tulostettavat kuvat 
[DISP.] -painikkeella. (Voit kumota valinnan painamalla [DISP.]-
painiketta uudelleen.)
  Paina [MENU/SET] tehtyäsi kaikki valinnat.

[Valitse kaikki] Tulosta kaikki kuvat.
[Tulostusas.(DPOF)] Tulostaa [Tulostusas.]-toiminnolla valitut kuvat. (→179)
[Suosikit] Tulostaa [Suosikit]-toiminnolla valitut kuvat. (→178)

Paina  valitaksesi [Aloita tulostus] ja paina sitten 
[MENU/SET]
(Tulostusasetukset (→199))

 • Valitse [Kyllä], jos tulostuksen vahvistusnäyttö avautuu.

 ●Jos näyttöön tulee tulostuksen aikana oranssi ”●”, on tapahtunut virhe. 
 ●Jos tulostetaan monta kuvaa, ne voivat jakautua eri arkeille.
(Jäljellä olevien arkkien näyttö voi poiketa tulostettaviksi määritettyjen kuvien 
määrästä.)
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Tulostusasetukset

Asetukset koskevat esimerkiksi tulostettavien kuvien määrää ja kokoa. Määritä asetukset 
ennen kuin valitset [Aloita tulostus].

Valitse vaihtoehto painamalla   ja paina sitten 

Valitse asetus painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]

 ●Jos haluat tulostaa käyttäen arkkia tai asettelua, jota kamera ei tue, valitse [  ] ja 
määritä asetukset tulostimessa. (Katso tulostimen käyttöopasta.)
 ●Tulostimelle sopimattomat vaihtoehdot eivät näy.
 ●Mikäli [Tulostusas.(DPOF)] on valittu, kohtia [Tulosta pvm] ja [Tul. määrä] ei näytetä.

 ■ [Tulosta pvm]
[ON] Päiväys tulostetaan.
[OFF] Päiväystä ei tulosteta.

 ●Jos tulostin ei tue päiväyksen tulostusta, päiväystä ei voida tulostaa kuvaan.
 ●Kun valitset [Tulosta pvm]-asetukseksi [ON], tarkista tulostimen 
päivämäärätulostuksen asetukset (ne voivat olla etusijalla).
 ●Jos haluat tulostaa kuvan, johon on lisätty tekstiä tai päivämäärä, valitse [Tulosta 
pvm]-asetukseksi [OFF]. (Kuva ja päivämäärä tulostuvat päällekkäin.)

 ■ [Tul. määrä]
Voit asettaa kopioiden määräksi jopa 999.
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 ■ [Paperikoko]
Tulostimen asetukset 
asetetaan etusijalle.

[L/3.5″×5″] 89 mm×127 mm
[2L/5″×7″] 127 mm×178 mm

[POSTCARD] 100 mm×148 mm
[16:9] 101,6 mm×180,6 mm
[A4] 210 mm×297 mm

[A3] 297 mm×420 mm
[10×15cm] 100 mm×150 mm

[4″×6″] 101,6 mm×152,4 mm
[8″×10″] 203,2 mm×254 mm

[LETTER] 216 mm×279,4 mm
[CARD SIZE] 54 mm×85,6 mm

 ■ [Asettelu] (Tulostuksen asettelut, jotka voidaan asettaa tällä laitteella)
Tulostimen asetukset asetetaan 
etusijalle.
1 kuva ilman reunoja 1 sivulla
1 kuva reunojen kanssa 1 sivulla

2 kuvaa 1 sivulla
4 kuvaa 1 sivulla

 ●Jos haluat järjestää [  ] ”2 kuvaa” tai [  ] ”4 kuvaa” samalle arkille, valitse kuvien 
määräksi 2 tai 4.
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Päivämäärän ja tekstin tulostaminen

 ■Päivämäärän tulostaminen ilman [Kuvateksti]-toimintoa

 ●Kuvien tilaaminen: Vain kuvauspäivä voidaan tulostaa. Lisää päivämäärä kuvia 
tilatessasi.

 • Jos määrität [Tulostusas.]-asetukset (→179) etukäteen kamerassa, voit valita 
kopioiden määrän ja päivämäärätulostuksen ennen kuin viet muistikortin 
tulostuspalveluun.

 • Jos tulostettavien kuvien kuvasuhde on 16:9, tarkista, että tulostuspalvelu 
hyväksyy sen.

 • Et voi pyytää palvelua tulostamaan merkkejä, jotka on kirjoitettu kohtaan [Ikä] 
tai [Nimi] toiminnoissa [Vauva] ja [Lemmikki] käyttäen tilaa [Kuvaustilat] tai 
[Kasvontunn.], [Matkatiedot], [Matkakohde], ja [Otsik.muok.].

 ●Tietokonetta käyttäen:  Kuvauspäivää ja tekstitietoja koskevat tulostusasetukset 
voidaan määrittää käyttäen vakiovarusteisiin kuuluvalla CD-
ROM-levyllä olevaa ”PHOTOfunSTUDIO”-ohjelmaa.

 ●Tulostinta käyttäen:      Kuvauspäivä voidaan tulostaa valitsemalla kamerassa 
[Tulostusas.] tai valitsemalla [Tulosta pvm]-asetukseksi (→199) 
[ON], kun kamera liitetään päivämäärien tulostusta tukevaan 
tulostimeen.

 • Ajan ja päivämäärän tulostaminen voidaan valita kuvaa otettaessa valitsemalla 
[Kuvaus]-valikosta [Päiv.leima]-toiminto. (→156)
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Muita tietoja

Objektiivilisäke (lisävaruste)

Lisävarusteena saatavien objektiivilisäkkeiden kanssa voit tallentaa jopa vielä 
kaukaisempia kuvia sekä ottaa lähikuvia vielä pienemmistä kohteista.

Valmistelut: Irrota linssinsuojus.
Kiinnitä objektiivin sovitin

 • Kierrä objektiivin sovitinta hitaasti ja varovasti.

Objektiivin sovitinkappale  
(DMW-LA8: lisävaruste)

Teleobjektiivilisäke (DMW-LT55: lisävaruste)

Kiinnitä teleobjektiivilisäke
 • Lähikuvausobjektiivi (DMW-LC55: lisävaruste) voidaan kiinnittää samalla tavalla.

Teleobjektiivilisäke Lähikuvalisäke
Zoomauksen suurennus
(Enint. pikselien määrä) 35x - 60x* 7x - 60x

Käytettävissä 
oleva 
kuvausalue

Laajakulma
5,5 m - 

18 cm - 50 cm

Teleasento 37 cm - 50 cm

* Todellinen suurennus zoomauksen kanssa on 1,7 kertaa näyttö.

Valitse kohta [Lisäoptiikka] valikossa [Kuvaus] (→57)
 • Katso (→154), jos haluat lisätietoja toiminnosta [Lisäoptiikka].

Valitse [  ] painamalla   ja paina sitten [MENU/SET]
 • Aseta samalla tavalla valitaksesi myös [  ].
 • Aseta aina asentoon [OFF], kun irrotat lisäkkeen.
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 ●Objektiivin sovitinta (lisävaruste) tarvitaan, jotta voidaan käyttää 
objektiivilisäkettä.
 ●Monikalvosuojaa (lisävaruste) tai harmaasuotimia (lisävaruste) ei voida käyttää 
yhdessä objektiivilisäkkeen kanssa. Poista ne ennen objektiivilisäkkeen kiinnittämistä.
 ●Älä käytä minkään muiden varusteiden kanssa kuin DMW-LC55 tai DMW-LT55.
 ●Kun objektiivin pinnalla on likaa (vettä, öljyä, sormenjälkiä, jne.), se voi näkyä 
kuvassa. Pyyhi objektiivin pinta kevyesti pehmeällä, kuivalla kankaalla ennen 
kuvaamista ja sen jälkeen.
 ●Kun käytetään teleobjektiivilisäkettä:

 • Suosittelemme käyttämään kolmijalkaa.
 • Vakaustoiminto ei mahdollisesti toimi riittävästi.
 • Tarkennuksen osoitin voi syttyä huojunnan vuoksi vaikka kohdetta ei ole 
tarkennettu.

 • Tarkennukseen tarvittava aika voi pidentyä normaaliin verrattuna.
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Suojus/Suodin (lisävaruste)

Monikalvosuoja (DMW-LMCH55: lisävaruste) on läpinäkyvä suodatin, joka ei vaikuta 
väreihin eikä valon määrään, siten sitä voidaan käyttää aina kameran objektiivin 
suojaamiseksi.
Harmaasuodin (DMW-LNDH55: lisävaruste) vähentää valon määrää noin 1/8 osaan 
(vastaa säädettäessä aukkoarvoa 3 askelväliä) ilman, että vaikutetaan väritasapainoon.
Polarisaatiosuodin (DMW-LPL55: lisävaruste) vähentää valoa, joka heijastuu 
metallisilta tai muilta ei-pallomaisilta pinnoilta (tasaiset ei-metalliset pinnat, vesihöyry 
tai näkymättömät hiukkaset ilmassa) mahdollistaen kuvien ottamisen voimakkaalla 
kontrastilla.

 ●Älä kiinnitä useita suotimia samanaikaisesti.
 ●Jos suodinta kiinnitetään liikaa, et mahdollisesti saa poistettua sitä. Älä kiristä sitä 
liikaa.
 ●Jos suodin putoaa, se voi vahingoittua. Ole varovainen, että et pudota sitä, kun 
kiinnität sen kameraan.
 ●Varo jättämästä sormenjälkiä, likaa, jne. suotimeen, kun se kiinnitetään, koska siinä 
tapauksessa tarkennus voidaan säätää objektiiviin aiheuttaen kohteen tarkennuksen 
epäonnistuminen.
 ●Katso kunkin suotimen ohjeita lisätietoja varten.
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Ulkoinen salama (lisävaruste)

Ulkoisen salaman (DMW-FL220, DMW-FL360, DMW-FL360L, DMW-FL500: lisävaruste), 
kiinnittämisen jälkeen tehollinen alue lisääntyy kameran sisäiseen salamaan verrattuna.

Valmistelut: Sammuta kamera ja sulje sisäinen salama.
Kiinnitä erillinen salama varustekenkään ja kytke sitten 
kamera ja erillinen salama päälle

 • Varmista, että olet kiinnittänyt erillisen salaman kunnolla lukkorenkaan avulla.

Valitse kohta [Salama] valikossa [Kuvaus] (→57)

Paina   valitaksesi tila ja paina sitten [MENU/SET]

Paina [MENU/SET] sulkeaksesi valikko
 • Kun ulkoinen salamalaite on kytketty, näytössä on seuraavat kuvakkeet.

AUTOM.

AUTOM./Punasilmäisyyden vähennys

Salama pakotettu päälle

Hidas synkr./Punasilmäisyyden vähennys

Salaman pakkosammutus

 ■Kun käytetään muita kaupallisesti saatavilla olevia ulkoisia 
salamalaitteita, jotka eivät sisällä tietoliikenneyhteyksiä kameraan

 • Tulee ehdottomasti asettaa valotus ulkoiseen salamaan. Jos haluat käyttää ulkoista 
salamaa automaattitilassa, käytä ulkoista salamaa, jonka avulla voit asettaa aukon 
arvon ja ISO-herkkyyden yhteensopiviksi kameran asetusten kanssa.

 • Aseta kameraan aukkoprioriteetti AE-tila tai manuaalinen valotustila ja aseta sitten 
sama aukon arvo ja ISO-herkkyys ulkoiseen salamaan. (Valotusta ei voida korjata 
riittävästi johtuen aukon muutoksesta sulkimen esivalintatilassa ja ulkoinen salama ei 
voi säätää valoa riittävästi automaattivalotustilassa, koska aukkoa ei voida kiinnittää.)
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 ●Voit asettaa aukon arvon, suljinajan ja ISO-herkkyyden kamerasta vaikka liität 
ulkoisen salaman.
 ●Joissain kaupallisissa ulkoisissa salamoissa on synkronisointiliitin suurjännitteellä tai 
käännetyllä napaisuudella. Sellaisten ulkoisten salamojen käyttö saattaa aiheuttaa 
vikoja tai kamera ei toimi normaalisti.
 ●Jos käytät kaupallisesti saatavilla olevia ulkoisia salamalaitteita, jotka sisältävät 
muunlaisen tietoliikenneyhteyden, ne eivät mahdollisesti toimi normaalisti tai ne voivat 
vahingoittua. Älä käytä niitä.
 ●Vaikka ulkoinen salama kytketään pois päältä, kamera voi siirtyä ulkoiseen 
salamatilaan, kun salama on liitetty. Kun et käytä ulkoista salamaa, irrota se.
 ●Kun kiinnitetään ulkoinen salama, sisäistä salamaa ei voida kytkeä päälle.
 ●Älä aukaise sisäistä salamaa, kun ulkoinen salama on kiinnitetty.
 ●Kamera muuttuu epävakaaksi, kun kiinnitetään ulkoinen salama. Suositellaan 
käyttämään kolmijalkaa kuvia otettaessa.
 ●Kytke kamera pois päältä, kun poistat ulkoisen salaman.
 ●Irrota ulkoinen salama, kun kuljetat kameraa.
 ●Kun kiinnität ulkoisen salaman, älä pidä kiinni ainoastaan ulkoisesta salamasta, koska 
se voi irrota kamerasta.
 ●Jos käytät ulkoista salamaa, kun valkotasapaino on asetettu asentoon [  ], 
hienosäädä valkotasapaino kuvanlaadun mukaan. (→92)
 ●Jos otat kuvia lähellä olevista kohteista laajakulma-asennossa, vinjetointivaikutus voi 
tulla näkyviin tallennettujen kuvien alareunassa.
 ●Tämä laite ei tue langatonta yhteyttä eikä pysty tallentamaan kuvia, joita otettaessa 
on ollut käytössä langaton ulkoinen salama DMW-FL360L.
 ●Lue ulkoisen salaman käyttöohjeet lisätietoja varten.
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Vaihtovirtasovitin (lisävaruste)/tasavirtakytkin (lisävaruste)

Vaihtovirtasovitinta (lisävaruste) voidaan käyttää ainoastaan erityisen Panasonicin 
tasavirtakytkimen (lisävaruste) kanssa. Vaihtovirtasovitinta (lisävaruste) ei voida 
käyttää yksinään.

Valmistelut: Sammuta tämä yksikkö ja varmista, että objektiivi on sisäänvedetty.

Vedä auki kortin/akun luukku ja tasavirtakytkimen suojus

Laita tasavirtakytkin tähän laitteeseen
 • Laita työntämällä tasavirtakytkimen keskiosaa.
 • Paina tasavirtakytkintä, kunnes se lukkiutuu vivulla.

Vedä johto ulos aukon kautta kuvan osoituksen mukaisesti ja 
sulje sitten kortin/akun luukku

 • Ole varovainen, ettei johto jää puristuksiin, kun suljet kortin/akun luukun.

Työnnä vaihtovirtasovitin sähköpistorasiaan

Liitä vaihtovirtasovitin tasavirtakytkimen [DC IN]-pistukkaan

Tasavirtakytkimen 
suojus

Kortin/akun luukku

Tasavirtakytkin

Verkkojohto
Vipu

Vaihtovirtasovitin

 ●Käytä aina aitoja Panasonicin vaihtovirtasovittimia (lisävaruste).
 ●Kun käytetään vaihtovirtasovitinta, käytä sen mukana toimitettua verkkojohtoa.
 ●Jos vaihtovirtasovitinta ja tasavirtakytkintä ei tarvita, poista ne digitaalikamerasta. 
Muista myös pitää tasavirtakytkimen suojus suljettuna.
 ●Lue aina myös vaihtovirtasovittimen ja tasavirtakytkimen käyttöohjeet.
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Kuvissa esitetyt näytöt ovat vain esimerkkejä. Todellinen näyttö voi olla erilainen.

Kuvaus

1 Omavalintaiset asetukset (→134)
2 Valokuvatyyli (→142)

Väritil (→39)
 :  Luovan säätötilan tarkistusnäyttö (→113)

3 Zoom-mikrofoni (→160)
4 Salamatila (→79)

Salaman valotustason säätö (→153)
5 Tallennusmuoto (→157)

Tallennuksen laatu (→158)
6 Kuvakoko (→143)
7 Kuvanvakain pois päältä (→150)

 : Huojuntahälytys (→28)
8 Laatu (→144)
9 AT-lähikuvaus (→100)

 : Lähikuvaustila (Makro) (→102)
10 AF-tyyli (→146)

 : MT (→103)
: AF-lukko (→105)

11 AF-tila (→95)
12 Sarjakuvaus (→83)

 : Automaattihaarukointi (→155)
13 Akun osoitin (→18)
14 AT-apuvalo (→151)

Tarkennus (→35)
15 Epäterävyyden poisto (→40)
16 Histogrammi (→65)

17 Pistemittauksen kohde (→148)
18 AT-alue (→35)
19 Itselaukaisin (→86)
20 Tallennettavissa olevien kuvien määrä (→24)

Käytettävissä oleva tallennusaika (→45): 
RXXmXXs*

21 Valkotasapaino (→90)
Valkotasapainon hienosäätö (→92, 93)

 : Valkotasapainon haarukointi (→93)
22 ISO-herkkyys (→88)

ISO rajan asetus (→145)
23 Valotuksen korjausarvo (→82)

Manuaalivalotuksen avustustoiminto (→111)
Zoomaus (→75): 

24 Suljinaika (→32, 109, 110)
 : Vähimmäissuljinaika (→149)

25 Aukko (→32, 108, 110)
26 Valotussiirto (→33)
27 Mittaustila (→148)
28 AE-lukitus (→105)
29 Tämänhetkinen päivämäärä ja aika/ 

 : Maailman aika (→141)
Päivien lukumäärä, joka on kulunut 
lähtöpäivästä lukien (→140)
Sijaintipaikka (→140)
Nimi (→129, 137)
Ikä (→129, 137)
Valotusmittaus (→33, 67)

30 Päivämäärän leima (→156)
31 Kulunut tallennusaika (→45): XXmXXs*
32 Sisäinen muisti (→23)

 :  Kortti (→23) 
(näytetään ainoastaan tallennuksen 
aikana)

33 Vastavalon korjaus (→37, 41)
34 Tallennustila (→29)

*  ”m” on lyhenne minuutille ja ”s” sekunnille.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14
15
16
17
18
19

2021222324252627

28

30

31
32

29

33
34
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Kuvissa esitetyt näytöt ovat vain esimerkkejä. Todellinen näyttö voi olla erilainen.

Toisto

1 Toistotila (→162)
2 Suojattu kuva (→180)
3 Suosikit (→178)
4 Päiväys/tekstileiman näyttö (→156, 171)
5 Valokuvatyyli (→142)

Väritila (→39)
6 Automaattiretusoinnin jälkeen (→167)

Luovan retusoinnin jälkeen (→168)
7 Kuvakoko (→143)
8 Laatu (→144)
9 Akun osoitin (→18)

10  : Sisäinen muisti (→23)
Kulunut toistoaika (→53): XXmXXs*

11 Kuvan numero/Kuvien kokonaismäärä
12 Kansio-/tiedostonumero (→49, 194)
13 Histogrammi (→65)
14 Sijaintipaikka (→140)

Tallennustiedot (→161)
Nimi (→129, 137)
Ikä (→129, 137)
Otsikko (→170)
Päivien lukumäärä, joka on kulunut 
lähtöpäivästä lukien (→140)
Tallennettu päivämäärä ja aika

 : Maailman aika (→141)
15 Videon tallennusaika (→53): XXmXXs*

16 Automaattiretusointi (→167)
Luova retusointi (→168)
Videotoisto (→53)
Toista panoraama (→123)

17 Kopioiden lukumäärä (→179)
18 Tallennusmuoto (→157)

Tallennuksen laatu (→158)
 :  Kaapelin irrotuksen varoituskuvake (→197)

*  ”m” on lyhenne minuutille ja ”s” sekunnille.

1

10

14

17
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Seuraavassa kuvataan tärkeimpiä nestekidenäyttöön tai etsimeen tulevia ilmoituksia ja 
niiden mukaan toimimista.

[Joitakin kuvia ei voi poistaa]     [Kuvaa ei voi poistaa]
 ●Muita kuin DCF-kuvia (→49) ei voi poistaa.

 →  Tallenna tärkeät tiedot tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen ja valitse sitten kameran [Alusta]-
toiminto. (→73)

[Ei voida asettaa tähän kuvaan]
 ●[Tulostusas.], [Otsik.muok.] ja [Kuvateksti] ovat mahdollisia vain DCF-kuvissa (→49).

[Sammuta ja käynnistä kamera]     [Järjestelmävirhe]
 ●Tämä näytetään, kun objektiivi ei toimi enää normaalisti, koska sitä on painettu kädellä, ym.

 →  Kytke kameran virta takaisin.  
(Ota yhteys myyjään tai lähimpään huoltoon, jos ilmoitus toistuu.)

[Joitakin kuvia  ei voi kopioida]     [Kopiointia ei voitu suorittaa loppuun]
 ●Kuvia ei voi kopioida seuraavissa tilanteissa.

 -  Kun kuvaa kopioidaan muistikortilta, sisäisessä muistissa on jo samanniminen kuva.
 - Tiedosto ei ole DCF-standardin mukainen (→49).
 -  Kuva on otettu tai sitä on muokattu toisella laitteella.

[Sisäinen muisti on täynnä]     [Muistikortti on täynnä]     [Ei riittävästi muistitilaa 
sisäisessä muistissa]     [Ei riittävästi muistitilaa kortilla]
 ●Sisäinen muisti tai kortti on täynnä. Kun kopioit kuvia sisäisestä muistista kortille (sarjakopiointi), 
kopiointi jatkuu, kunnes kortti tulee täyteen.

[Sisäisen muistin virhe]     [Alusta sisäinen muisti?]
 ●Sisäinen muisti on alustettu käyttäen tietokonetta tms.

 → Alusta muisti uudelleen kameran avulla. Tiedot poistetaan. (→73)

[Muistikortin virhe. Korttia ei voi käyttää tässä kamerassa. Alustetaanko kortti?]
 ●Muistikortti on alustettu muotoon, joka ei sovi tälle kameralle.

 →  Kokeile toista korttia.
 →  Tallenna tärkeät tiedot tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen ja valitse sitten kameran [Alusta]-

toiminto. (→73)

[Aseta SD-kortti uudelleen]     [Kokeile toista korttia]
 ●Kortin käyttäminen epäonnistui.

 →  Aseta kortti uudelleen.
 ●Kokeile toista korttia.
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[Muistikortin virhe]     [Muistikortin yhteensopivuusvirhe]      
[Tätä muistikorttia ei voi käyttää.]
 ●Käytä tämän laitteen kanssa yhteensopivaa korttia. 

 -  SD-muistikortti (8 Mt - 2 Gt)
 -  SDHC-muistikortti (4 Gt - 32 Gt)
 -  SDXC-muistikortti (48 Gt, 64 Gt)

[Lukuvirhe] / [Kirjoitusvirhe]     [Tarkista kortin tila]
 ●On tapahtunut tietojen luku- tai kirjoitusvirhe. Poista kortti laitteen sammuttamisen jälkeen. Aseta 
kortti uudelleen, kytke laite päälle ja yritä lukea tai kirjoittaa tiedot uudelleen.
 ●Kortti on ehkä vahingoittunut.
 ●Kokeile toista korttia.

[Ei voi tallentaa kortin tietojen sopimattoman muodon (NTSC/PAL) takia.]
 ●Alusta kortti tallennettuasi tärkeät tiedot tietokoneeseen tms. (→73)

 →  Aseta toinen muistikortti.

[Videon tallennus keskeytettiin kortin hitauden vuoksi]
 ●Videotallennus voi keskeytyä tiettyjä muistikortteja käytettäessä.

 →  Jos tallennus pysähtyy, vaikka muistikortti on suositeltua nopeusluokkaa (→23), tietojen 
tallennusnopeus on pienentynyt. Jos näin tapahtuu, sinun kannattaa tehdä kopio muistikortin 
sisällöstä ja alustaa kortti (→73).

[Kansiota ei voi luoda]
 ●Viimeksi luodun kansion numero on 999.

 →  Tallenna tärkeät tiedot tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen ja valitse sitten kameran [Alusta]-
toiminto. (→73) Kansion numeroksi tulee 100, kun valitaan [Kuvanumerot] (→69).

[Kuvan näyttösuhde on 16:9]     [Kuvan näyttösuhde on 4:3]
 ●Valitse toiminto [TV-kuvasuhde] valikosta [Asetukset], jos haluat muuttaa television kuvasuhdetta. 
(→71)
 ●Vain USB-kaapeli (vakiovaruste) on kytketty kameraan.

 →  Ilmoitus katoaa, kun kaapeli kytketään myös toiseen laitteeseen.

[Tätä akkua ei voi käyttää]
 ●Käytä aitoa Panasonicin akkua. Jos tämä viesti tulee näkyviin myös aidon Panasonicin akun 
kanssa, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopalveluun.
 ●Kamera ei tunnista akkua, koska sen liittimet ovat likaiset.

 →  Puhdista akun liittimet.

[Tallennus epäonnistui.]
 ●Kuvaaminen ei ehkä ole mahdollista, jos paikka, jossa kolmiulotteinen kuva tallennetaan, on liian 
hämärä tai kirkas tai jos kohteesta puuttuu kontrasti.
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Tarkista nämä kohdat (→212 - 220) ensin.
Jos ongelma toistuu, se voidaan ehkä ratkaista valitsemalla [Asetukset]-valikosta 
[Asetusnollaus] (→70). (Huomaa, että eräitä poikkeuksia, kuten [Kellon asetus], lukuun 
ottamatta kaikki asetukset palautuvat arvoihin, jotka olivat voimassa ostohetkellä.)

Akku, virta
Kamera ei toimi, vaikka virta on kytketty.
Kameran virta katkeaa heti kytkemisen jälkeen.

 ●Akkua ei ole asetettu oikein (→17), tai se pitää ladata.
 ●Jos jätät kameran päälle, akku tyhjenee.

 →  Sammuta kamera usein käyttäen toimintoa [Säästötila] ym. (→68)
Kameran virta katkeaa automaattisesti.

 ●Jos muodostat yhteyden VIERA Link (HDMI) -yhteensopivaan televisioon HDMI-minikaapelilla ja 
katkaiset televisiosta virran television kaukosäätimellä, myös tämän laitteen virta katkeaa.

 →  Jos et käytä VIERA Linkiä (HDMI), valitse [VIERA Link]-asetukseksi [OFF]. (→71)
Kortin/akun luukku ei sulkeudu.

 ●Työnnä akku kunnolla pohjaan saakka.
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Tallennus
Kuvaaminen ei onnistu.

 ●Sisäinen muisti tai muistikortti on täynnä.
 →  Vapauta tilaa poistamalla turhia kuvia (→55).

 ●Et mahdollisesti voi tallentaa hetkeen laitteen päälle kytkemisen jälkeen, kun käytetään 
muistitilaltaan suurta korttia.

Tallennetuissa kuvissa on valkoisia alueita.
 ●Etulinssi on likainen (sormenjälkiä tms.).

 →  Katkaise kamerasta virta, paina objektiivi sisään ja pyyhi etulinssin pinta varovasti pehmeällä, 
kuivalla liinalla.

 ●Objektiivi on huurtunut (→7).
Kuvat ovat liian vaaleita tai tummia.
 →  Säädä valotus (→82).

 ● [Pisin sulj.aika]-asetus vastaa suurta nopeutta. Tarkista asetus (→149).
Kamera ottaa useita kuvia, vaikka painan laukaisinta vain kerran.

 ●Kamerassa on valittu toiminto [Valkotp. haaruk.], [Haarukointi] tai [Sarjakuvaus].
 ●Onko itselaukaisin (→86) asetettu asentoon [10 s / 3 kuvaa]?

Tarkennus ei ole oikea.
 ●Valittu tila ei vastaa kohteen etäisyyttä kamerasta. (Tarkennusalue vaihtelee tallennustilan mukaan.)
 ●Kohde on tarkennusalueen ulkopuolella. (→101)
 ●Syynä on tärinä tai kohteen liikkuminen. (→28)

Kuvat ovat epäteräviä. Vakaintoiminto ei tehoa.
 ●Hämärässä suljinaika on pitkä eikä kuvanvakain ole yhtä tehokas.

 →  Pitele kameraa lujasti molemmin käsin ja tue käsivarret vartaloon.
 ●Kun kuvaat pitkällä suljinajalla, käytä jalustaa ja itselaukaisinta (→86). 
 ●Kun kuvaat käyttäen zoomia, tärinää esiintyy usein. Kuvaa seuraavilla tavoilla tärinän 
vähentämiseksi.

 →  Käytä jalustaa ja itselaukaisinta.
 →  Pitele laitetta tukevasti ja käytä etsintä.
 →  Suurenna ISO-herkkyyttä tai käytä [Sulk. esivalinta]-tilaa, jotta kuvat tallentuvat käyttäen 

lyhyempää suljinaikaa.
[Haarukointi]-tilaa ei voi valita.

 ●Muistiin mahtuu enintään 2 kuvaa.
Kuvat näyttävät rosoisilta, tai niissä on kohinaa.

 ●ISO-herkkyys on suuri tai suljinaika pitkä.
 ([Herkkyys]-asetuksen oletusarvo on [AUTO] – sisällä otetuissa kuvissa voi näkyä kohinaa.)
 →  Pienennä [Herkkyys]-asetusta (→88).
 →  Lisää asetuksen arvoa toiminnolle [Kohinanvaimenn.] kohdassa [Kuvatyyli] tai vähennä 

asetuksen arvoa kaikille muille kohdille paitsi [Kohinanvaimenn.] (→142). 
 →  Ota kuvia paremmassa valaistuksessa.

 ●Onko [Suuri herkkyys] erikoiskuvaustilassa asetettu? Jos on näin, tallennettujen kuvien resoluutio 
vähenee hieman korkean herkkyyskäsittelyn vuoksi, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Kuvassa voi näkyä raitoja tai värinää, kun lähellä on loiste- tai LED-
lamppuja.

 ●Tämä on kameran kuvakennoissa käytettyjen MOS-piirien ominaisuus. Tämä ei ole 
toimintahäiriö.
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Tallennus (jatkoa)
Kuvan kirkkaus tai värit eivät vastaa todellisuutta.

 ●Kun kuvataan loistelamppujen, LED-lamppujen tms. valossa, suljinajan lyhentäminen voi aiheuttaa 
kuvissa lieviä kirkkaus- ja värimuutoksia. Tällaiset muutokset johtuvat valonlähteen ominaisuuksista 
eivätkä ole toimintahäiriö.
 ●Kun kuvataan erittäin kirkkaassa valaistuksessa tai loiste-, LED-, elohopea- tai natriumlamppujen 
valossa, näytön värit ja kirkkaus voivat muuttua tai näytössä voi olla vaakaraitoja.

Nestekidenäytössä on vaakasuoria raitoja tallennuksen aikana.
 ●Tämä on kameran kuvakennoissa käytettyjen MOS-piirien ominaisuus. Se näkyy, kun kohteessa on 
kirkas osa. Ympäröivät alueet voivat näyttää epätasaisilta, mutta tämä ei ole vika. Se tallennetaan 
kuvina tai videoina.
 ●Sinun kannattaa kuvatessasi suojata näyttö auringonvalolta ja muilta voimakkailta valonlähteiltä.

Videokuvaus keskeytyy.
 ●Kortin tyypistä riippuen tallennus voi pysähtyä kesken kaiken.
 ●Jos tallennus pysähtyy, vaikka muistikortti on suositeltua nopeusluokkaa (→23), tietojen 
tallennusnopeus on pienentynyt. Jos näin tapahtuu, sinun kannattaa tehdä kopio muistikortin 
sisällöstä ja alustaa kortti (→73).

Panoraamakuvan tallennus keskeytyy.
 ●Jos kameran liike on liian hidas, kamera olettaa, että kuvaaminen on lopetettu, ja lakkaa 
tallentamasta. 
 ●Jos kameran liike on kuvaussuunnassa liian epätasainen, kamera lakkaa tallentamasta. 

 →  Kun tallennat panoraamakuvia, käännä kameraa pientä ympyrämäistä rataa kuvaussuuntaan 
nopeudella, joka vastaa kokonaista kierrosta noin 8 sekunnissa (ohjeellinen arvo).

Kohde näyttää vääristyneeltä.
 ●Kohde näyttää hieman vääristyneeltä, kun kohde liikkuu kuvan poikki erittäin nopeasti, mutta tämä 
johtuu siitä, että laite käyttää MOS-kennoa kuva-anturia varten. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Kohde näyttää tärisevän.
 ●Kohde voi näyttää tärisevän tallennettaessa videota käyttäen suurta zoomauskerrointa, koska 
laitteessa on MOS-kuvakenno. Tämä ei ole toimintahäiriö. Suosittelemme jalustan ja itselaukaisimen 
käyttöä, kun tallennetaan videota käyttäen suurta zoomauskerrointa.

Zoomaus ei toimi kunnolla.
 ●Onko [Lisäoptiikka] (→154) asetettu asentoon [  ] tai [  ]?

Kohdetta ei voida lukita. (AT-seuranta ei mahdollista)
 ●Aseta AT-alue kohteen sellaiseen erityiseen väriin, joka eroaa ympäristön väreistä. 
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Objektiivi
Tallennettu kuva voi olla vääntynyt tai kohteen ympärillä voi näkyä outoa väriä.

 ●On mahdollista, että kohde vääristyy hieman tai laidat värjäytyvät, zoomauskertoimen ja linssin 
ominaisuuksien vuoksi. Myös kuvan äärialueet saattavat näyttää vääristyneiltä, koska perspektiiviä 
on levennetty laajakulmaa käytettäessä. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Nestekidenäyttö/Etsin
Kuvat eivät näy nestekidenäytössä.

 ●Kamera on asetettu käyttämään etsintä.
 →  Paina [LVF]-painiketta ja valitse nestekidenäyttö.
Kirkkaus vaihtelee.

 ●Kamera säätää aukkoarvon, kun laukaisin painetaan puoliväliin. (Ei vaikuta tallentuvaan kuvaan.) 
Näin voi tapahtua myös silloin, kun kirkkaus muuttuu zoomin käyttämisen tai kameran siirtämisen 
takia. Tämä ei ole toimintahäiriö, vaan syynä on kameran automaattinen aukon säätö.

Näyttö vilkkuu sisällä kuvattaessa.
 ●Nestekidenäyttö voi välkkyä muutaman sekunnin virran kytkemisen jälkeen. Tämä johtuu siitä, 
että kamera korjaa valaistuksesta, kuten loiste- tai LED-lampuista johtuvan värinän, eikä ole 
toimintahäiriö.

Näyttö on liian kirkas tai tumma.
 ●[Näytön kirkkaus] on valittu. (→63)
 ●Säädä nestekidenäytön kirkkaus [Näyttö] / [Etsin]-toiminnolla. (→63)

Nestekidenäytöllä voidaan havaita mustia, punaisia, sinisiä ja vihreitä pisteitä.
 ●Tämä ei ole vika eikä vaikuta tallennettaviin kuviin.

Nestekidenäytöllä on kohinaa.
 ●Hämärissä paikoissa voi tulla näkyviin kohinaa nestekidenäytön kirkkauden säilyttämiseksi. Tämä ei 
vaikuta tallennettaviin kuviin.

[LVF]-painiketta painettaessa ei voi siirtyä näytöstä etsimeen tai päinvastoin.
 ●Kun kamera on liitetty tietokoneeseen tai tulostimeen, se näyttää kuvia vain nestekidenäytössä.
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Salama
Salama ei välähdä.

 ●Onko salama suljettu? (→78)
 ●Salama ei toimi seuraavissa tilanteissa:

 • [Haarukointi]
 • [Sarjakuvaus] (Paitsi [  ] [Salamasarjakuvaus])
 • Kuvaustilat ([Maisema], [Yömaisema], [Yökuvaus kasivar.], [HDR], [Auringonlasku], [Tähtitaivas], 
[Lasin läpi], [3D-valokuvatila])

 • [Luova kuvaus]-tila
 • [Panoraamakuvaus]-tila

Salama välähtää useita kertoja.
 ●Punasilmäisyyden vähennys on käytössä (→79). (Kaksi välähdystä estävät sen, että pupillit näyttävät 
kuvissa punaisilta.)
 ●[Sarjakuvaus]-asetus on [  ] [Salamasarjakuvaus].

Toisto
Kuvat ovat kääntyneet eri kulmaan.

 ●[Aut.kääntö] (→72) on asetettu asentoon [  ] tai [  ].
Kuvia ei voi näyttää. Tallennettuja kuvia ei ole.

 ●Sisäisessä muistissa tai muistikortilla ei ole kuvia (jos muistikortti on asetettu, kamera näyttää sen 
kuvat, muuten sisäisen muistin kuvat).
 ●Onko kuvatiedoston nimi vaihdettu tietokoneella? Jos on, kuvaa ei voi enää näyttää kameralla.
 ●Kun [Valikoitu toisto] on käytössä, vain valittujen suotimien mukaiset kuvat tulevat näkyviin.

 →  Lopeta suodatus (→165).
Kansion tai tiedoston numerona näkyy [-]. Kuva on musta.

 ●Onko tämä standardista poikkeava kuva, onko kuvaa käsitelty tietokoneessa tai onko kuva otettu 
toisella laitteella?
 ●Akku on irrotettu heti kuvan ottamisen jälkeen tai akku on ollut kuvattaessa melkein tyhjä.

 →  Tallenna tärkeät tiedot tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen ja valitse sitten kameran [Alusta]-
toiminto. (→73)

Monitoistoa käytettäessä kuvan näyttäminen kestää kauan.
 ●Kun sinulla on monta [Pienennä]- tai [Korjaa]-toiminnolla tms. muokattua kuvaa, kaikkien kuvien 
näyttäminen monitoistossa voi kestää useita minuutteja.

Kalenterihaussa näkyy väärä päivämäärä.
 ●Kuvaa on muokattu tietokoneella, tai se on otettu toisella laitteella.
 ●[Kellon asetus]-asetus on virheellinen (→27).
(Kalenterihaussa voi näkyä väärä päivämäärä, jos kuvat on kopioitu tietokoneeseen ja sitten takaisin 
tähän laitteeseen ja tietokoneen ja kameran päivämäärät ovat erilaiset.)

Tallennetussa kuvassa näkyy saippuakuplan kaltaisia pyöreitä täpliä.
 ●Jos kuvaat salamalla hämärässä tai sisällä, kuvassa voi näkyä valkoisia pyöreitä 
täpliä. Ne syntyvät, kun salama heijastuu ilmassa leijuvista pölyhiukkasista. Tämä ei 
ole virhetoiminto. Tästä johtuvien täplien määrä ja sijainti ovat jokaisessa kuvassa 
erilaiset.
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Toisto (jatkoa)
[Esikatselukuva näytetään] näkyy näytössä.

 ●Kuvat on ehkä tallennettu toisella laitteella. Jos näin on, niiden kuvanlaatu voi olla heikko.
Punaiset alueet ovat muuttuneet kuvissa mustiksi.

 ●Kun digitaalinen punasilmäisyyden vähennys ([ ], [ ]) on käytössä ja kohteessa on punaisia 
alueita ihonväristen alueiden sisällä, vähennystoiminto voi värjätä punaiset alueet mustiksi.

 →  Suosittelemme, että valitset ennen tallentamista salama-asetukseksi [  ], [  ] tai [  ] tai 
[Punas.poisto]-asetukseksi [OFF].

Napsahtava ääni tallentuu elokuviin.
 ●Kameran toimintaäänet voivat tallentua, koska kamera säätää objektiivin aukkoa videokuvauksen 
aikana. Tämä ei ole vika.

Tällä kameralla kuvattuja videoita ei voi toistaa muilla kameroilla.
 ●Vaikka laite olisi AVCHD- ja MP4-yhteensopiva, tällä laitteella tallennettujen videoiden kuvan- 
tai äänenlaatu voi olla heikko tai niitä ei voi toistaa lainkaan. Joissakin tilanteissa myöskään 
kuvaustiedot eivät näy oikein.

Televisio, tietokone, tulostin
Televisiossa ei näy kuvaa. Kuva on epäterävä tai värit puuttuvat.

 ●Ei ole kytketty oikein (→183).
 ●Televisiossa ei ole valittu ylimääräistä tuloliitäntää. 
 ●Tarkista kameran [Videojärj.]-asetus (NTSC/PAL) (→71).

Television kuva on erilainen kuin nestekidenäytössä oleva kuva.
 ●Kuvasuhde voi olla virheellinen tai reunat voivat rajautua pois tietyissä televisioissa.

Videoita ei voi katsella televisiosta.
 ●Muistikortti on asetettu televisioon.

 →  Liitä AV-kaapelilla (lisävaruste) tai HDMI-minikaapelilla ja toista kameralla (→183).
Kuva ei näy television kuvaruudun täyttävänä.
 →  Tarkista [TV-kuvasuhde]-asetukset (→71).
Kameran kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

 ●Kun AV-kaapeli (lisävaruste) tai HDMI-minikaapeli on kytketty kameraan, kamerasta ei kuulu ääntä.
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Televisio, tietokone, tulostin (jatkoa)
VIERA Link (HDMI) ei toimi.

 ●Onko HDMI-minikaapeli kytketty oikein? (→184)
 →  Tarkista että HDMI-minikaapelin pistoke on kunnolla kiinni.
 →  Paina kameran toistopainiketta.

 ●Onko kameran [VIERA Link] -asetus [ON]? (→71)
 →  Tulosignaalin automaattinen valinta ei toimi eräitä television HDMI-liitäntöjä käytettäessä. Tässä 

tapauksessa vaihda tulosignaali television kaukosäätimellä (katso television käyttöopasta).
 →  Tarkista kytkettävän laitteen VIERA Link (HDMI)-asetukset.
 →  Katkaise kamerasta virta ja kytke se takaisin.
 →  Kytke television (VIERA) ”VIERA Link control (HDMI device control)” -asetus pois ja takaisin 

päälle. (Katso lisätietoja VIERA-järjestelmän käyttöohjeista.)
Yhteyttä tietokoneeseen ei saatu.

 ●Ei ole kytketty oikein (→193).
 ●Tarkista, onko tietokone tunnistanut kameran.

 →  Valitse [USB-tila]-asetukseksi [PC] (→70).
 →  Katkaise laitteesta virta ja kytke se takaisin.
Tietokone ei tunnista muistikorttia (vaan lukee vain sisäistä muistia).
 →  Irrota ja kiinnitä USB-kaapeli (vakiovaruste), kun muistikortti on paikallaan.
 →  Jos tietokoneessa on kaksi tai useampia USB-liitäntöjä, yritä liittää USB-liitäntäkaapeli toiseen 

USB-liitäntään.
Tietokone ei tunnista muistikorttia. (Kun käytetään SDXC-muistikorttia)
 →  Tarkista, että tietokone on yhteensopiva SDXC-muistikorttien kanssa.  

http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
 →  Kun muistikortti on asetettu, näyttöön voi tulla kehotus alustaa se. Älä alusta muistikorttia.
 →  Jos nestekidenäytöllä näytettävä [Yhteys] ei häviä, irrota USB-liitäntäkaapeli laitteen pois päältä 

kytkemisen jälkeen.
Tulostaminen ei onnistu, vaikka tulostin on kytketty.

 ●Tulostin ei ole PictBridge-yhteensopiva.
 ●Valitse [USB-tila]-asetukseksi [PictBridge(PTP)] (→70). 

Kuvien reunat rajautuvat pois tulostettaessa.
 →  Poista tulostimen rajaus tai reunaton tulostus käytöstä ennen tulostusta. (Katso tulostimen 

käyttöopasta.)
 ●Kuvat on tallennettu käyttäen kuvasuhdetta [  ].

 → Jos käytät tulostuspalvelua, tarkista, onko mahdollista tilata 16:9-kuvia.
Panoraamakuvien tulostaminen ei onnistu.

 ●Panoraamakuvissa kuvasuhde on erilainen kuin tavallisissa yksittäiskuvissa, ja eräät 
panoraamakuvat eivät ehkä tulostu oikein.

 →  Käytä panoraamakuvia tukevaa tulostinta. (Katso tulostimen käyttöohjetta.)
 →  Suosittelemme kuvan koon muuttamista tulostuspaperin mukaiseksi käyttämällä CD-ROM-levyllä 

(vakiovaruste) olevaa ”PHOTOfunSTUDIO”-ohjelmaa.
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Muita tietoja
Valikon kieli ei ole oikea.

 ●Muuta [Kieli]-asetusta (→73).
Kamerasta kuuluu kolinaa, jos sitä ravistelee.

 ●Seuraavissa tapauksissa kamerassa ei ole vikaa, ole rauhassa.
 →  Voit kuulla rämisevän äänen, kun kameraa ravistetaan, kun tämä yksikkö on sammutettu tai 

toistotilan aikana. (Liikkuvan objektiivin ääni)
 →  Tämä yksikkö päästää rämisevän äänen jne., kun se kytketään päälle tai pois päältä tai kun 

siirrytään tallennustilasta toistotilaan. (Aukon säätymisääni)
 →  Tunnetaan tärinää zoomattaessa. (Objektiivin moottorin liike)
 →  Kun kuulet kilahtavan tai napsahtavan äänen objektiivista kuvia otettaessa. (Aukon eri 

valoisuustasoille säätymisen ääni) 
Kun tämä tapahtuu, kuva nestekidenäytöllä saattaa muuttua huomattavasti. Kuitenkaan 
tallennettavat kuvat eivät muutu.

Punainen lamppu syttyy, kun laukaisin painetaan puoliväliin ja valaistus on heikko.
 ●[Tark. apuvalo]-asetus on [ON] (→151).

Osa kuvasta vilkkuu mustana ja valkoisena.
 ●Tämä on korostustoiminto, joka osoittaa valkoisen saturoituneen alueen. (→66) (Onko [Ylival.varot.] 
asetettu asentoon [ON]?)

Tarkennuksen apuvalo ei pala.
 ●[Tark. apuvalo]-asetus on [OFF] (→151).
 ●Se ei syty kirkkaassa valaistuksessa.

Kamera on kuuma.
 ●Kamera voi lämmetä hieman käytön aikana, mutta tämä ei vaikuta suorituskykyyn tai kuvanlaatuun.

Objektiivista kuuluu naksahduksia.
 ●Kun valaistus muuttuu, objektiivista voi kuulua naksahduksia ja näytön tai etsimen kirkkaus voi 
muuttua, mutta tämä johtuu aukon muuttumisesta.

 (Ei vaikuta tallennukseen.)
Kello ei ole oikeassa ajassa.

 ●Kameraa ei ole käytetty pitkään aikaan.
 → Aseta kello aikaan (→27).
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Muita tietoja (jatkoa)
Zoomaus pysähtyy välittömästi.

 ●Kun käytetään optista lisäzoomausta, zoomaustoiminto pysähtyy väliaikaisesti. Tämä ei ole 
toimintahäiriö.

Zoomaussuhde ei saavuta suurinta arvoaan.
 ●Jos zoomaussuhde pysähtyy arvoon 3 x, [Makrozoomi] on käytössä. (→102)

Tiedostonumerot eivät ole peräkkäisiä.
 ●Tiedostojen numerointi nollautuu, kun uusi kansio luodaan (→194).

Tiedostojen numerointi on siirtynyt taaksepäin.
 ●Akku irrotettiin tai asetettiin, kun kameran virta oli kytketty.

 (Numerointi voi siirtyä taaksepäin, jos kansioiden tai tiedostojen numeroita ei ole tallennettu oikein.)
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Kameran käyttäminen

 ●Kamera voi lämmetä, jos sitä käytetään pitkään yhtäjaksoisesti, mutta tämä ei ole vika.
 ●Pidä tämä laite mahdollisimman kaukana sähkömagneettisista laitteista (esimerkiksi 
mikrouuneista, televisioista ja videopeleistä).

 • Jos käytät tätä laitetta television päällä tai lähellä, sähkömagneettinen säteily voi häiritä laitteen 
kuvaa ja/tai ääntä.

 • Älä käytä tätä laitetta matkapuhelimen lähellä, koska silloin sähköinen kohina voi vaikuttaa 
kuvaan ja/tai ääneen.

 • Kaiuttimien ja suurten sähkömoottoreiden vahva magneettikenttä voi vaurioittaa tallennettuja 
tietoja tai vääristää kuvaa. 

 • Mikroprosessoreiden sähkömagneettinen säteily voi häiritä tämän laitteen toimintaa ja vääristää 
kuvaa ja/tai ääntä.

 • Jos sähkömagneettinen säteily häiritsee tätä laitetta ja se lakkaa toimimasta oikein, katkaise virta 
ja poista akku tai irrota verkkolaite (lisävaruste). Aseta akku tai kytke verkkolaite takaisin ja kytke 
tähän laitteeseen virta.

Älä käytä tätä laitetta radiolähettimen tai suurjännitelinjan lähellä.
 • Jos kuvaat radiolähettimen tai suurjännitelinjan lähellä, tallentuneissa kuvissa ja/tai äänissä voi 
olla häiriöitä.

 ●Älä jatka vakiovarusteisiin kuuluvaa virtajohtoa tai kaapelia.
 ●Suojaa kamera hyönteismyrkyiltä ja nopeasti haihtuvilta nesteiltä (ne voivat vahingoittaa pintaa tai 
aiheuttaa maalin irtoamisen).
 ●Älä koskaan jätä kameraa tai akkua autoon kesäkuumalla. 
Akun nesteet voivat vuotaa ulos, akku voi kuumentua ja syttyä tuleen tai haljeta korkean lämpötilan 
takia.

Kameran hoito
Ennen kameran puhdistusta poista akku tai tasavirtakytkin tai irrota pistoke pistorasiasta. Pyyhi sitten 
kamera pehmeällä ja kuivalla kankaalla.

 ●Jos tahrat eivät lähde, käytä huolellisesti väännettyä märkää liinaa ja pyyhi sitten kuivalla liinalla.
 ●Älä käytä bensiiniä, liuottimia, alkoholia tai pesuaineita, koska ne voivat vahingoittaa kameran 
koteloa ja viimeistelyä.
 ●Jos käytät kemiallisesti käsiteltyä liinaa, lue vakiovarusteisiin kuuluva käyttöohje huolellisesti.
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Kun et käytä kameraa pitkään aikaan

 ●Poista aina akku ja kortti kamerasta.
 ●Jos akku jätetään kameran sisälle, se tyhjenee vaikka kamera ei ole päällä. Jos akku jätetään 
edelleen kameraan, se voi tyhjentyä liiallisesti ja se voi tulla käyttökelvottomaksi vaikka se 
ladattaisiin.
 ●Älä säilytä kameraa kumikotelossa tai muovipussissa.
 ●Jos jätät kameran laatikkoon tms., aseta sen viereen kuivausainepussi (silikageeliä). Säilytä akut 
paikassa, joka on melko viileä (15 °C - 25 °C) ja kuiva (suhteellinen kosteus 40%RH - 60%RH) ja 
jossa lämpötila ei vaihtele suuresti.
 ●Lataa akku kerran vuodessa ja tyhjennä se kertaalleen ennen kuin panet sen takaisin varastoon.

Muistikortit/Data

 ●Tietoja kuvatiedoista
 • Tallennetut tiedot voivat vahingoittua tai hävitä, jos kamera rikkoutuu sopimattoman käsittelyn 
vuoksi. Panasonic ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tallennettujen tietojen 
häviämisestä.

 • Kuvia, joita on otettu tai käsitelty tällä laitteella, ei ehkä voi toistaa kunnolla tai valittu tehoste ei 
ehkä näy kuvissa, kun käytetään muuta laitetta. Vastaavasti kuvia, jotka on tallennettu muulla 
laitteella, ei ehkä voi toistaa tällä laitteella tai sen toimintoja ei voi käyttää.

 ●Muistikorttien ja tietojen vahingoittumisen estäminen
 • Vältä korkeita lämpötiloja, suoraa auringonvaloa, sähkömagneettista säteilyä ja staattista sähköä.
 • Älä taivuta, pudota tai kolhi muistikortteja.
 • Älä koske muistikortin kääntöpuolella oleviin liitäntöihin ja suojaa ne lialta ja kosteudelta.

 ●Muistikorttien hävittäminen tai luovuttaminen muille
 • Kameran ”alustus” - tai ”poisto”-toiminto muuttaa vain tiedostonhallinnan asetuksia eikä 
poista muistikortin tietoja täydellisesti. Kun hävität muistikortin, sinun kannattaa fyysisesti 
rikkoa se. Kun luovutat muistikortin toiselle, tyhjennä se käyttämällä tietokoneeseen saatavaa 
tyhjennysohjelmaa. Kiinnitä huomiota tietoturvaan, kun käsittelet muistikorteille tallennettuja 
tietoja.

Nestekidenäyttö/Etsin

 ●Älä paina nestekidenäyttöä voimakkaasti. Kuva voi vääristyä, ja näyttö voi rikkoutua. 
 ●Jos on pakkasta tai kamera on muusta syystä kylmä, nestekidenäyttö tai etsin voi näyttää tavallista 
tummemmalta heti kameran virran kytkemisen jälkeen. Normaali kirkkaus palautuu, kun sisäiset 
komponentit ovat lämmenneet.

Nestekidenäyttö ja etsin on tehty erittäin tarkalla tekniikalla. Näytössä voi kuitenkin olla tummia 
tai kirkkaita (punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä. Tämä ei ole toimintahäiriö. Nestekidenäyttöä 
ja etsintä ohjataan erittäin tarkasti (yli 99,99%:n tarkkuudella), mutta osa pikseleistä (alle 0,01%) 
ei ehkä syty. Virheelliset pikselit eivät tallennu sisäiseen muistiin tai muistikortille tallennettaviin 
kuviin.
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Tietoja akun lataamisesta

 ●Lataamiseen tarvittava aika vaihtelee akun käytön mukaan. Lataaminen kestää kauemmin 
kuumassa tai kylmässä tai kun akkua ei ole käytetty pitkään aikaan.
 ●Akku on lämmin lataamisen aikana ja jonkin aikaa sen jälkeen.
 ●Ladattukin akku tyhjenee hiljalleen, ellei sitä käytetä pitkään aikaan.
 ●Älä jätä mitään metalliesinettä (kuten paperiliitintä) virtapistokkeen liitäntöjen lähelle.  
Muuten voit saada sähköiskun, tai oikosulku ja sen aiheuttama lämpö voivat aiheuttaa tulipalon.
 ●Akun lataaminen lyhyin väliajoin ei ole suositeltavaa.  
(Usein toistuva lataaminen pienentää akun kapasiteettia ja vaurioittaa akkua.)
 ●Jos akun kapasiteetti on huomattavasti pienentynyt, akun käyttöikä alkaa olla lopussa. Hanki uusi 
akku.
 ●Ladattaessa:

 • Pyyhi akun liitännät puhtaiksi kuivalla liinalla.
 • Pidä laturi vähintään 1 metrin päässä radiosta (se voi aiheuttaa radiohäiriöitä).

 ●Älä käytä akkua, joka on vahingoittunut tai lommoutunut (varsinkaan liittimien kohdalta) esimerkiksi 
putoamisen takia, sillä muuten voi syntyä toimintahäiriöitä.

Laturi

 ●Akkua ladattaessa latauksen merkkivalo voi välkkyä staattisen sähkön, sähkömagneettisen säteilyn 
tms. syyn takia. Tämä ei vaikuta lataukseen.
 ●Pidä laturi vähintään 1 m päässä AM-radiosta (se voi aiheuttaa radiohäiriöitä).
 ●Laturista voi kuulua surinaa käytön aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 ●Muista käytön jälkeen irrottaa virtajohto pistorasiasta. (Laite kuluttaa hiukan sähköä, jos virtajohto 
on kytketty.)

Etulinssi

 ●Älä paina objektiivia liian voimakkaasti.
 ●Älä jätä kameraa objektiivi aurinkoa kohden, koska auringon valonsäteet voivat aiheuttaa sen 
toimintahäiriöitä. Ole myös varovainen, kun jätät kameran ulos tai lähelle ikkunaa.
 ●Suojaa etulinssi suoralta auringonvalolta.
 ●Kun objektiivin pinnalla on likaa (vettä, öljyä, sormenjälkiä, jne.), se voi näkyä kuvassa. Pyyhi 
objektiivin pinta kevyesti pehmeällä, kuivalla kankaalla ennen kuvaamista ja sen jälkeen.
 ●Vedä objektiivi sisään, kun kuljetat kameraa.

Jalustaa tai yksijalkaa käytettäessä

 ●Älä käytä voimaa äläkä kiristä ruuvia, jos se ei ole oikeilla kierteillä. (Kamera, jalustakierre tai pinta 
voi vahingoittua.)
 ●Varmista, että jalusta on tukeva. (Katso jalustan käyttöohjetta.)
 ●Et ehkä pysty poistamaan muistikorttia tai akkua, jos kamera on kiinnitetty jalustaan tai yksijalkaan.
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Tietoja 3D-katselusta

 ●Kaikkien niiden, jotka ovat erityisen herkkiä valolle, kärsivät sydänsairauksista tai voivat muuten 
huonosti, tulisi välttää 3D-kuvien katselua.

 • Kolmiulotteisten kuvien katselemisella voi olla haitallisia vaikutuksia.
 ●Jos olet väsynyt, sinulla on huono tai muuten outo olo, kun katselet 3D-kuvia, lopeta katselu 
välittömästi.

 • Katselun jatkaminen saattaa aiheuttaa sairastumisen.
 • Pidä kunnon lepotauko lopetettuasi katselemisen.

 ●Kun katsellaan 3D-kuvia, suosittelemme, että pidät tauon joka 30 - 60 minuutin kuluttua.
 • Pitkäaikainen katselu saattaa aiheuttaa silmien väsymistä.

 ●Likinäköisille tai kaukonäköisille henkilöille ja kaikille, joiden oikean ja vasemman silmän näössä on 
eroa sekä astigmatismista kärsiville suosittelemme, että he korjaavat näön silmälaseja käyttämällä 
jne. 
Lopeta katselu, jos näet selvästi kaksinkertaisen kuvan, kun katselet 3D-kuvia.

 • On olemassa selkeitä eroja siinä, miten eri henkilöt kokevat 3D-kuvat. Muista korjata näkösi 
asianmukaisesti ennen 3D-kuvien katselua.

 • Voit muuttaa televisiosi 3D-asetuksen tai laitteesi 3D-lähetyksen 2D-muotoon.

Henkilökohtaiset tiedot
Jos nimiä tai syntymäpäiviä on tallennettu [Vauva]-tilassa tai [Kasvontunn.]-toiminnolla, muista, että 
kamera ja sillä otetut kuvat sisältävät henkilökohtaisia tietoja.

 ●Vastuurajoitus
 • Henkilökohtaiset tiedot voivat muuttua tai kadota toimintahäiriön, staattisen sähkön, 
onnettomuuden, rikkoutumisen, korjaustyön tai muun syyn takia.  
Panasonic ei ole vastuussa mistään suorista eikä epäsuorista vahingoista, joita voi aiheutua 
henkilökohtaisten tietojen muuttumisen tai katoamisen takia.

 ●Kun lähetät kameran huoltoon, luovutat sen toiselle tai hävität sen
 • Palauta kaikki asetukset, jotta muut eivät voi lukea henkilökohtaisia tietojasi. (→70)
 • Jos sisäisessä muistissa on kuvia, kopioi (→182) ne tarvittaessa muistikortille ja alusta (→73) sisäinen 
muisti.

 • Poista muistikortti kamerasta.
 • Kameran sisäinen muisti ja muut asetukset voidaan huollossa palauttaa ostohetkellä 
vallinneeseen tilaan.

 • Jos edellä mainitut toimet eivät ole mahdollisia kameran toimintahäiriön takia, ota yhteys myyjään 
tai lähimpään huoltoon.

 ●Kun aiot hävittää muistikortin tai antaa sen jollekulle, katso edellistä kohtaa ”Muistikorttien 
hävittäminen tai luovuttaminen muille” (→222).
 ●Kuvien lähettäminen Web-palveluihin

 • Kuvat saattavat sisältää otsikoita, kuvauspäiviä ja -aikoja, sijaintitietoja tai muita henkilökohtaisia 
tietoja, joiden perusteella käyttäjä voidaan tunnistaa. Ennen kuin lähetät kuvia Web-palveluihin, 
tarkista huolellisesti, etteivät ne sisällä salassa pidettäviä tietoja.
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 • SDXC-logo on tavaramerkki, jonka omistaa SD-3C, LLC.

 • HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa 
HDMI Licensing LLC Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

 • HDAVI Control™ on Panasonic Corporationin tavaramerkki.

 • “AVCHD” ja “AVCHD”-logo ovat Panasonic Corporationin ja 
Sony Corporationin tavaramerkkejä.

 • Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä. Dolby 
ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories rekisteröimiä 
tavaramerkkejä.

 • Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa 
ja/tai muissa maissa.

 • iMovie, Mac ja Mac OS ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka 
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

 • QuickTime ja QuickTime-logo ovat Apple, Inc.:n tavaramerkkejä 
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä on käytetty lisenssillä.

 • Tämä tuote käyttää ohjelmaa “DynaFont”, jonka omistaa 
DynaComware Corporation. DynaFont on rekisteröity 
tavaramerkki, jonka omistaa DynaComware Taiwan Inc.

 • Muut tässä käyttöohjeessa mainitut nimet, yritysten nimet ja 
tuotteiden nimet ovat kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä tuote on lisensoitu AVC-patenttisalkun mukaisesti kuluttajan henkilökohtaiseen ja ei-
kaupalliseen käyttöön, jonka tarkoituksena on (i) koodata videoita AVC-standardin (”AVCvideo”) 
mukaisesti ja/tai (ii) purkaa sellaisten AVC-videoiden koodaus, jotka kuluttaja on koodannut 
henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten ja/tai on hankittu videotuottajalta, jolla on oikeus 
tehdä AVC-videoita. Käyttöoikeus ei koske mitään muuta käyttöä. Lisätietoja antaa MPEG LA, LLC.
Katso sivustoa http://www.mpegla.com.
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Tämä tuote sisältää seuraavat ohjelmat:

(1)  ohjelma, jonka Panasonic Corporation on kehittänyt itsenäisesti tai joka on kehitetty 
sen tilauksesta,

(2)  ohjelma, jonka omistaa kolmas osapuoli ja joka on lisensoitu Panasonic 
Corporationille ja/tai

(3)  avoimen lähdekoodin ohjelma

Luokkaan (3) kuuluvaa ohjelmaa jaetaan siinä toivossa, että siitä on hyötyä,  
mutta sillä EI OLE MITÄÄN TAKUUTA, ei edes epäsuoraa takuuta, joka koskisi 
KAUPATTAVUUTTA tai SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Lue yksityiskohtaiset ehdot, jotka saat näkyviin valitsemalla  
[MENU/SET] → [Asetukset] → [Versionäyttö] → [Ohjelmistotiedot].

Vanhojen laitteistojen ja akkujen hävittäminen
Vain Euroopan unionissa ja muissa maissa, joissa käytetään 
kierrätysjärjestelmiä

Nämä tuotteessa, pakkauksessa ja/tai sen mukana toimitettavissa 
asiakirjoissa olevat tunnukset tarkoittavat sitä, ettei käytettyjä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita sekä akkuja saa laittaa tavallisen kotitalousjätteen 
sekaan.
Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen akkujen asianmukaista käsittelyä, 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten toimita ne soveltuviin keräyspisteisiin 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Kun hävität ne moitteettomasti, autat arvokkaiden resurssien 
säästämisessä ja ehkäiset ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia.
Jos haluat lisätietoja keräämisestä ja kierrätyksestä, ota yhteyttä paikallisiin 
viranomaisiin.
Tämän romun virheellinen hävittäminen voi johtaa rangaistustuomioon 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Huomautus akun tunnusta varten (alempi tunnus):
Tätä tunnusta saatetaan käyttää yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Siten 
se on yhdenmukainen sisältyviä kemikaaleja koskevan direktiivin kanssa.
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