Cz Aktualizace firmwaru fotoaparátu D800/D800E
Věnujte pozornost následujícím změnám příručky Návod k obsluze, ke kterým dochází v souvislosti se zveřejněním nejnovějších verzí ﬁrmwaru fotoaparátu (verze
A 1.10/B 1.10).

Menu uživatelských funkcí

Menu nastavení

Do menu uživatelských funkcí byly přidány následující položky.

V menu nastavení byly provedeny následující změny:

❚❚ Uživatelská funkce f13: Funkce tl. záznamu videos.

❚❚ Bezdrát. síť. rozhraní (WT-4)/Síť (UT-1)

Tato položka určuje funkci tlačítka záznamu videosekvence a příkazových
voličů při výběru možnosti C voličem živého náhledu. S přidáním této
položky do menu uživatelských funkcí došlo k přečíslování původní
uživatelské funkce f13 (Funkce tl. AF-ON na MB-D12) na f14.

Položka Bezdrátové síťové rozhraní v menu nastavení byla přejmenována na
Bezdrát. síť. rozhraní (WT-4) a byla přidána položka Síť (UT-1) (pro získání
dalších informací o položce Síť (UT-1) si stáhněte nejnovější verzi návodu pro
komunikační jednotku UT-1).
Nezapomeňte na nejnovější verzi aktualizovat ﬁrmware a software
dodávaný s bezdrátovým síťovým rozhraním nebo komunikační jednotkou.
Aktualizujte ﬁrmware jednotky UT-1 na verzi 2.0 nebo novější a software
Wireless Transmitter Utility na verzi 1.5.0 nebo novější.

Možnost

Popis

Citlivost ISO

Stisknutím tlačítka a otáčením příkazového voliče se nastavuje
citlivost ISO.

i Volba
obrazového
pole

Stisknutím tlačítka a otáčením příkazového voliče se
nastavují předvolená obrazová pole. Výběrem položky Volba
obrazového pole se zobrazí seznam obrazových polí; vyberte
požadované možnosti a stisknutím tlačítka 2 potvrďte/zrušte
výběr, potom vyberte možnost Hotovo a stiskněte tlačítko J.

$ Aretace času
závěrky
a clony

Stisknutím tlačítka a otáčením hlavního příkazového voliče se
v expozičních režimech f a h zaaretuje nastavení času závěrky;
stisknutím tlačítka a otáčením pomocného příkazového voliče
se v expozičních režimech g a h zaaretuje nastavení clony.

9

Žádná

Otáčení příkazových voličů za současného stisknutí tlačítka
nemá žádnou funkci.

❚❚ Uživatelská funkce f15: Funkce tlač. Fn na dálk. ovl.
Tato položka určuje funkci tlačítka Fn na volitelných bezdrátových dálkových
ovládáních WR-1 a WR-T10.
Možnost
q

Kontrola
hloubky
ostrosti

r Blokování
zábleskové
expozice

Popis
Stisknutím tlačítka lze zkontrolovat hloubku ostrosti.

Stisknutím tlačítka se aktivuje blokování zábleskové expozice
(pouze u kompatibilních blesků). Blokování zábleskové expozice
se zruší opětovným stisknutím tlačítka.

B

Exp. paměť/
Stisknutím tlačítka dojde k aktivaci blokování zaostření
blok. zaostření a expoziční paměti.

C

Pouze
expoziční
paměť

D Expoziční
paměť (do
expozice)
F

Pouze
blokování
zaostření

A Aktivace
automat.
zaostřování

Stisknutím tlačítka dojde k aktivaci expoziční paměti.

Stisknutím tlačítka dojde k aktivaci expoziční paměti; expoziční
paměť zůstává aktivní až do druhého stisknutí tlačítka, spuštění
závěrky nebo doběhnutí časovače pohotovostního režimu.
Stisknutím tlačítka se aktivuje blokování zaostření.

Stisknutím tlačítka se aktivuje automatické zaostřování.

Vypnutí
blesku

Při expozici snímků pořízených během stisknutí tlačítka nedojde
k odpálení záblesku.

4 + NEF (RAW)

Je-li nastavena kvalita obrazu JPEG Jemný, JPEG Normální
nebo JPEG Základní, zobrazí se na kontrolním panelu nápis
„RAW“ a při expozici dalšího snímku pořízeného po stisknutí
tlačítka se zaznamená kopie snímku ve formátu NEF (RAW)
(chcete-li zaznamenat kopie ve formátu NEF/RAW u více snímků
za sebou, udržujte mezi expozicí jednotlivých snímků tlačítko
spouště namáčknuté do poloviny). Chcete-li se vrátit zpět bez
zaznamenání kopie snímku ve formátu NEF (RAW), stiskněte
tlačítko znovu.

s

a

Živý náhled

Stisknutím tlačítka se spustí a ukončí živý náhled.

Žádná

Tlačítko nemá žádnou funkci.

A Bezdrátová dálková ovládání
Závěrku fotoaparátu lze spouštět dálkově pomocí volitelných dálkových ovládání
WR-R10, WR-T10 a WR-1 (dálkové ovládání WR-R10 vyžaduje adaptér WR-A10;
podrobnosti viz návod dodávaný s dálkovým ovládáním). Pokud je vybrána možnost
Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g4 (Funkce tlačítka spouště), lze použít
tlačítko spouště na bezdrátovém dálkovém ovládání ke spuštění živého náhledu pro
videosekvence a k záznamu videosekvencí: namáčknutím tlačítka do poloviny se spustí
živý náhled pro videosekvence a stisknutím tlačítka až na doraz se spustí nebo ukončí
záznam videosekvence.

Zaostřování a blokování zaostření pomocí tlačítka
B
Při fotografování s použitím hledáčku lze zablokovat zaostření pomocí tlačítka
B namísto tlačítka spouště. Pokud je použita možnost Tlačítko AF-ON
v uživatelské funkci a4 (Aktivace zaostřování), fotoaparát nezaostří při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny; namísto toho fotoaparát zaostří
při stisknutí tlačítka B a současně zablokuje zaostřenou vzdálenost,
která zůstává blokována až do opětovného stisknutí tlačítka B. Indikace
zaostření v hledáčku se nezobrazuje. Aktualizace mění funkci tlačítka B
následovně:
• Před aktualizací: Závěrku lze spustit kdykoli, bez ohledu na možnosti vybrané
v uživatelských funkcích a1 (Volba priority v režimu AF-C) a a2 (Volba
priority v režimu AF-S).
• Po provedení aktualizace: Pokud je vybrána možnost Zaostření v uživatelské
funkci a2 (Volba priority v režimu AF-S), nelze v případě, že fotoaparát
není schopen zaostřit v režimu jednorázového zaostření, spustit závěrku při
použití režimu činnosti zaostřovacích polí Jednotlivá zaostřovací pole.

