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NÁVOD K OBSLUZE

Cz

Úvod
• Zhotovujte zkuçební snímky
OBRÁZEK

• Dêkujeme Vám za zakoupení p†ístroje Nikon F55/F55D - fotoaparátu, kterë
zcela jistê pom¥ñe tomu, aby se fotografování stalo Vaçí hlavní zálibou.
Seznamte se s p†ístrojem a pe¢livê si p†ed jeho pouñitím p†e¢tête tento
návod k obsluze. Doporu¢ujeme také, abyste tento návod mêli vñdy po
ruce.

P†ed fotografováním d¥leñité události - jako je svatba nebo promoce trénujte práci s p†ístrojem zhotovováním zkuçebních snímk¥.
• Nechte si p†ístroj pravidelnê zkontrolovat
Nikon doporu¢uje nechat si p†ístroj minimálnê jednu za dva roky
prohlédnout v autorizovaném servisu.
• Dbejte na správné zásady práce s p†ístrojem
Funk¢nost p†ístroje Nikon F55/F55D byla optimalizována p†i práci
s p†ísluçenstvím Nikon. P†ísluçenství jinëch vërobc¥ nemusí splßovat
technické specifikace Nikon, a jeho pouñití tak m¥ñe zp¥sobit poçkození
fotoaparátu. Nikon rovnêñ p†i pouñití p†ísluçenství jinëch vërobc¥ nezaru¢uje
standardní chování p†ístroje.

Dodávané p†ísluçenství

Krytka têla fotoaparátu
(str. 19)
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Krytka sánêk pro
p†ísluçenství
*P†ed nasazením
externího blesku tuto
krytku sejmête.

Krytka okuláru hledá¢ku DK-5
(str. 73)
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Voli¢e zaost†ovacích reñim¥ (str. 46 - 47)
Tla¢ítko aretace
objektivu (str. 19)

Tla¢ítko automatické
expozi¢ní †ady (str. 66)/
vícenásobné expozice
(str. 69)/zpêtného
p†evíjení filmu (str. 72)
Tla¢ítko vyklopení
blesku (str. 80)/tla¢ítko
volby reñim¥
synchronizace blesku
(str. 78)

O¢ko pro
upevnêní
†emínku

Vestavênë blesk (str. 40/76)
Kontrolka samospouçtê (str. 42)/
pomocnë AF reflektor (str. 50)/
reflektor p†edblesku proti
¢ervenëm o¢ím (str. 79)

Okulár hledá¢ku

Pá¢ka nastavení dioptrické korekce (str. 73)

Gumová o¢nice (str. 73)

P†íkazovë voli¢

Hlavní vypína¢ (str. 16)
Aretace zadní stêny
(str. 20)
Tla¢ítko spouçtê
(str. 17/24)

O¢ko pro
upevnêní
†emínku

Kontrolní okénko
zaloñeného filmu (str. 21)

Areta¢ní pá¢ka
krytky prostoru
pro baterie
(str. 16)

Datovací zadní stêna
(pouze F55D) (str. 22/44)
Stativovë závit

* Ilustrace zobrazuje model F55D. Zadní stêna p†ístroje F55 je od tohoto modelu odliçná.
Voli¢ expozi¢ních reñim¥
(str. 10)
Sáßky pro upevnêní p†ísluçenství
(str. 91)

Tla¢ítko
samospouçtê
(str. 42)

LCD panel (str. 8)
Tla¢ítko volby zaost†ovacích polí (str. 48)

Tla¢ítko nastavení clony
(str. 61)/korekce expozice
(str. 64)/zpêtného p†evíjení
(str. 72)

• Pouze F55: LCD displej/tla¢ítka datovací stêny

1
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1. LCD displej zobrazující datum a ¢as
2. : indikace roku
3. Tla¢ítko MODE: Stiskem tla¢ítka volíte jedno
z pêti moñnëch zobrazení
4. Tla¢ítko SELECT: Stiskem tla¢ítka volíte
údaj pro zmênu nastavení.
5. M: indikace mêsíce
: Indikace kopírování dat: bliká cca 2s
6.
po vkopírování dat do snímku.
7. Tla¢ítko ADJUST: Stiskem tla¢ítka
nastavujete hodnotu data resp. ¢asu.

’

–
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Popis ¢ástí p†ístroje

LCD panel/displej v hledá¢ku
• Displej v hledá¢ku
Automatická expozi¢ní †ada (str. 66)
Ãas závêrky

Zna¢ky zaost†ovacích polí (závorky)
(str. 30/48)

Mê†ící plocha integrálního mê†ení se
zd¥raznênëm st†edem (str. 60)

Clona

Vícenásobná
expozice (str. 69)

Samospouçt’ (str. 42)

Kontrola stavu
baterie (str. 17)

Zábleskovë reñim (str. 78/80)
Aktivní zaost†ovací pole (str. 48)

Po¢itadlo snímk¥
(str. 21/hodnota korekce
expozice (str. 64)
Korekce expozice (str. 64)
Indikace p†ipravenosti k
záblesku (str. 41/77)/
indikace doporu¢ující
pouñití blesku (str. 80)

* Ilustrace zobrazuje pro lepçí informaci vçechny údaje sou¢asnê.

POZNÁMKA: ohlednê LCD displej¥
LCD panel a displej v hledá¢ku p†ístroje mají p†i vysokëch teplotách tendenci
tmavnout, p†i nízkëch teplotách mají delçí odezvu. V obou p†ípadech dojde po
návratu teploty do normálních hodnot rovnêñ k návratu displej¥ do p¥vodního stavu.

Indikace zaost†ení (str. 31/46)
Zobrazení aktivního zaost†ovacího
pole (str. 48)
Ãas závêrky
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Korekce expozice (str. 64)
Electronic analogue exposure
(P. 61)/Exposure Compensation
value display (P. 64)
Clona
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OBRÁZEK

• LCD panel

Dostupné expozi¢ní reñimy
• Expozi¢ní reñimy pro fotografování stylem ”zamê† a stiskni”
OBRÁZEK

Voli¢ expozi¢ních reñim¥ p†ístroje Nikon F55/F55D lze schematicky rozdêlit do
dvou ¢ástí. Jedna ¢ást se pouñívá pro uñivatelsky orientované expozi¢ní
reñimy zahrnující flexibilní programovou automatiku, clonovou automatiku,
¢asovou automatiku a manuální expozi¢ní reñim, ve kterëch má fotograf
moñnost ovlivßovat nejr¥znêjçí expozi¢ní faktory. Druhá ¢ást obsahuje
expozi¢ní reñimy vhodné pro fotografování metodou ”zamê† a stiskni”,
v têchto reñimech je vêtçina nastavení automaticky provádêna fotoaparátem.
Detailní popis jednotlivëch expozi¢ních reñim¥ viz str. 28, 37 - 39, 54 - 62.

a: Plnê automatickë expozi¢ní reñim (str. 28)
Fotoaparát automaticky †ídí vçechna pot†ebná
nastavení. Tento reñim je nejvhodnêjçí pro ñivé
momentky.

s: Portrét (str. 37)
• Uñivatelsky orientované expozi¢ní reñimy

Speciální reñim pro portréty. Zd¥razßuje hlavní
objekt rozost†ením pozadí.

P: Flexibilní programová automatika (str. 54)
Fotoaparát zde automaticky nastavuje
kombinaci ¢asu závêrky a clony. V tomto
reñimu jsou rovnêñ moñná dalçí nastavení jako
je nap†. korekce expozice (str. 64) nebo
flexibilní program (str. 55).

d: Krajina (str. 37)
Nastavení vhodné pro snímky vzdálenëch krajin
nebo no¢ních scenérií. Zajistí rovnomêrné
rozloñení ostrosti v celém obrazu.

S: Clonová automatika (str. 56)
Fotograf p†edvolí poñadovanë ¢as závêrky
a p†ístroj k nêmu nastaví správnou hodnotu
clony. Tento reñim se pouñívá pro zmrazení
rychle se pohybujících objekt¥, nebo naopak
rozmazání objektu pohybem)

f: Makro (str. 38)
Program pro snímky blízkëch p†edmêt¥ jako jsou
kvêtiny nebo hmyz.

A: Ãasová automatika (str. 58)
Ru¢nê je t†eba p†edvolit hodnotu clony,
a fotoaparát k ní nastaví pot†ebnë ¢as závêrky.
Tento reñim dovoluje pohodlnou práci
s hloubkou ostrosti.

M: Manuální expozi¢ní reñim (str. 60)
Ãas závêrky i clonu je t†eba nastavit manuálnê.
To je d¥leñité p†edevçím p†i tvorbê zvláçtních
efekt¥.

10

g: Sport + sériové snímání (str. 38)
Reñim pro zmrazení rychle se pohybujících
objekt¥. Umoñßuje rovnêñ pouñití sériového
snímání.

h: No¢ní portrét (str. 39)
Reñim pro objekty s pozadím v çeru nebo tmê.
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Okamñitá práce s p†ístrojem

5

Uchopte fotoaparát správnëm zp¥sobem, ur¢ete vë†ez snímku a lehkëm
namá¢knutím tla¢ítka spouçtê aktivujte zaost†ení na hlavní objekt (str. 30).

Okamñitá práce s p†ístrojem

kryt prostoru pro baterie a p†i vypnutém
1 Otev†ete
fotoaparátu vloñte baterie (str. 16).

objektiv a zapnête fotoaparát hlavním vypína¢em
2 Nasaìte
(str. 18).
jestli trvale svítí indikace zaost†ení /, a plynule
6 Zkontrolujte,
stisknête tla¢ítko spouçtê na doraz pro expozici snímku (str. 32).

3 Otev†ete zadní stênu p†ístroje a zaloñte film (str. 20).

• Po zav†ení zadní stêny fotoaparátu dojde k automatickému p†edto¢ení filmu na
poslední snímek v kazetê, a po¢itadlo na LCD panelu zobrazuje po¢et zbëvajících
snímk¥.

expozici posledního snímku dojde k p†eto¢ení filmu do
7 Po
kazety (str. 33).

• P†ed otev†ením zadní stêny zkontrolujte, jestli na po¢itadle snímk¥ na LCD panelu
bliká symbol ”E”.

4
12

Voli¢ zaost†ovacích reñim¥ nastavte na AF (autofokus) (str. 26) a voli¢
expozi¢ních reñim¥ nastavte na a (plnê automatickë reñim) (str. 28).

13

PÇÍPRAVA
Tato ¢ást návodu popisuje ¢innosti, které
je nutné provést p†ed za¢átkem
fotografování.
•
•
•
•
•
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Vloñení a kontrola stavu baterií
Montáñ objektivu
Zaloñení filmu
Nastavení data a ¢asu (pouze F55)
Funkce tla¢ítka spouçtê
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Vloñení a kontrola stavu baterií

1

Vypnête fotoaparát hlavním vypína¢em a posunutím
pojistky ve smêru çipky otev†ete krytku prostoru pro
baterie.

Kontrolní body
• Doporu¢ujeme mít vñdy k dispozici náhradní baterie, zejména p†i cestování.
• Po¢et film¥, které lze exponovat s ¢erstvëmi bateriemi viz str. 114.

fotoaparát hlavním vypína¢em a zkontrolujte,
3 Zapnête
jestli je na LCD panelu zobrazen tento symbol baterie: N

• P†i vëmênê baterií dbejte na to, aby byl vypnutë hlavní vypína¢ p†ístroje,
a vymêßujte obê baterie sou¢asnê. Vñdy pouñívejte nové baterie stejného
vërobce.

Svítí symbol N:
Svítí symbol M:

POZNÁMKA: k uskladnêní baterií
Baterie drñte mimo dosah dêtí. Dojde-li k poz†ení baterie, ihned vyhledejte léka†skou
pomoc (viz "Manipulace s bateriemi", str. 102).

vloñte póly ´ a ‰ tak, jak vidíte na nákresu uvnit†
2 Baterie
prostoru pro baterie, poté pe¢livê uzav†ete krytku prostoru
pro baterie.

• Dbejte na správné zav†ení krytky prostoru pro baterie - musí slyçitelnê zacvaknout do
aretované polohy.
* Vloñení baterie nesprávnëm zp¥sobem (p†epólování) m¥ñe zp¥sobit poçkození
fotoaparátu. ´ ‰
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Bliká symbol

M:

Baterie mají dostate¢nou kapacitu.
Baterie jsou skoro vybité. P†ipravte si rezervní (Indikace v
hledá¢ku se v takovém p†ípadê vypíná po zhotovení snímku ihned
po uvolnêní tla¢ítka spouçtê).
Baterie jsou úplnê vybité. Ihned proved’te jejich vëmênu.
(Spuçtêní závêrky je blokováno).

Pro aktivaci mê†ení expozice lehce
namá¢knête tla¢ítko spouçtê.
Lehké namá¢knutí tla¢ítka spouçtê provede
aktivaci mê†ení expozice a indikace na LCD
panelu resp. v hledá¢ku p†ístroje. Indikace ¢asu
a clony (není-li nasazenë objektiv, je místo
hodnoty clony zobrazeno ”F--”) na LCD panelu
se automaticky vypne po 5s od uvolnêní spouçtê
(rovnêñ dojde k vypnutí vçech indikací v hledá¢ku
p†ístroje). Podrobnosti ohlednê ¢innosti tla¢ítka
spouçtê viz str. 24.
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PÇÍPRAVA

1

K napájení fotoaparátu pouñívejte dvê 3V lithiové baterie typu CR2.

Montáñ objektivu

Elektrické kontakty objektiv¥
s vestavênëm CPU

Å Objektiv Nikkor
typu G

Í Jinë typ objektivu Nikkor
s vestavênëm CPU

1 Zjistête typ objektivu.

ÅObjektivy typu G, bez clonového krouñku.
ÍOstatní objektivy Nikkor s vestavênëm CPU (ilustrace zobrazuje objektiv Nikkor
typu D), vybavené clonovëm krouñkem.

Objektivy Nikkor typu G
Objektivy AF Nikkor typu G nejsou vybaveny clonovëm krouñkem; nastavení clony
se provádí na têle fotoaparátu. Na rozdíl od ostatních objektiv¥ Nikkor s vestavênëm
CPU, zde není nutné provádêt nastavení clonového krouñku na nejvêtçí clonové ¢íslo.

Kontrolní body
• Pro vyuñití vçech funkcí fotoaparátu pouñívejte objektivy AF Nikkor typu G nebo D.
P†i pouñití objektiv¥ AF-S a AF-I nepracuje automatické zaost†ování, p†i pouñití
objektiv¥ VR nepracuje stabilizátor obrazu (str. 88).
• P†i nasazování/snímání objektivu dbejte na vypnutí fotoaparátu.
• P†i nasazování/snímání objektivu zabraßte vniknutí p†ímého slune¢ního svêtla do
têla p†ístroje.

2 Vypnête fotoaparát hlavním vypína¢em a nasaìte objektiv.

Objektivy typu G
Objektiv nasaìte do bajonetu v têle fotoaparátu tak, aby montáñní zna¢ky na
objektivu i fotoaparátu smê†ovaly proti sobê, poté objektiv oto¢te proti smêru
hodinovëch ru¢i¢ek añ na doraz, kde zasko¢í do aretované polohy. (Dejte pozor,
abyste p†itom netiskli tla¢ítko uvolßující aretaci objektivu!).
Objektivy Nikkor s vestavênëm CPU (mimo objektiv¥ typu G)
Objektiv nasaìte do bajonetu v têle fotoaparátu tak, aby montáñní zna¢ky na
objektivu i fotoaparátu smê†ovaly proti sobê, poté objektiv oto¢te proti smêru
hodinovëch ru¢i¢ek añ na doraz, kde zasko¢í do aretované polohy. (Dejte pozor,
abyste p†itom netiskli tla¢ítko uvolßující aretaci objektivu!). Pak nastavte clonovë
krouñek objektivu na nejvêtçí clonové ¢íslo, a zablokujte jej v této poloze.
• Není-li nastaven clonovë krouñek objektivu na nejvêtçí clonové ¢íslo, za¢ne po
zapnutí fotoaparátu blikat na LCD panelu a v hledá¢ku symbol FEE, a nelze
spustit závêrku.

3 Sejmête objektiv

• Stisknête a drñte tla¢ítko aretace objektivu,
poté oto¢te objektivem ve smêru hodinovëch
ru¢i¢ek añ na doraz, a objektiv vyjmête
z p†ístroje.

POZNÁMKA: Objektivy Nikkor bez CPU

Ponechání fotoaparátu bez objektivu

Je-li na fotoaparát nasazen objektiv Nikkor bez CPU, za¢ne na LCD panelu
a v hledá¢ku fotoaparátu blikat symbol ”F--” a je zablokováno spuçtêní závêrky
(s vëjimkou manuálního expozi¢ního reñimu). Pouñití objektiv¥ bez CPU viz str. 90.

Odkládáte-li samotné têlo fotoaparátu bez nasazeného objektivu, pouñijte dodávanou
krytku têla (str. 2), resp. volitelnou krytku têla BF-1A. (Krytku têla BF-1 nelze pouñít).

18

19

PÇÍPRAVA

2

Vypnête p†ístroj hlavním vypína¢em a nasad’te objektiv na fotoaparát.

3

Zaloñení filmu

Zapnête fotoaparát hlavním vypína¢em a vloñte kazetu s filmem vybavenou
DX-kódem. U film¥ vybavenëch DX-kódem dojde k automatickému nastavení
citlivosti (ISO 25 - 5000). Po zav†ení zadní stêny p†ístroje je film v celé délce
p†edto¢en z kazety añ k poslednímu snímku a na po¢itadle snímk¥ na LCD displeji
je zobrazen po¢et zbëvajících snímk¥, které je moñno exponovat.

p†itisknête zadní stênu añ zasko¢í do uzav†ené
3 Opatrnê
polohy.

• Kazetu s filmem lze do p†ístroje vloñit nejlépe, kdyñ se vkládá nejprve na spodní stranê.
• Dbejte na správné úplné vloñení kazety s filmem do p†ístroje.

2

Vysußte konec filmu k ¢ervené zavádêcí zna¢ce.

• Film se automaticky p†eto¢í na poslední polí¢ko v kazetê; p†etá¢ení je indikováno
blikajícími symboly o, o–, o––, o––– na LCD panelu.
• Po ukon¢ení p†evíjení filmu lze slyçet zvuk závêrky, ale nedojde k expozici snímku.
• LCD panel nyní indikuje po¢et zbëvajících snímk¥ na filmu.
• Po zhotovení kañdého snímku dojde k automatickému p†eto¢ení filmu o jeden
snímek zpêt do kazety.
• Zobrazí-li se na LCD panelu ”E”, nedoçlo ke správnému zavedení filmu.
V takovém p†ípadê otev†ete zadní stênu fotoaparátu a znovu proveìte zaloñení
filmu - film pe¢livê vyrovnejte tak, aby se jeho konec nacházel proti ¢ervené zna¢ce.
• Bliká-li na LCD panelu ”Err” a ”E”, a ”Err” v hledá¢ku, není film správnê
zaveden. Otev†ete zadní stênu fotoaparátu a proveìte zaloñení filmu znovu.
• Snímky zhotovené na polí¢ka filmu, která nejsou ¢íselnê indikována, mohou bët
p†i vyvolávání filmu znehodnocena.

Filmy s DX-kódem

• Konec filmu musí bët v rovinê ¢ervené zavádêcí zna¢ky; není-li film správnê
nastaven (vysunut ménê resp. více), nemusí dojít k jeho správnému p†evinutí.
• P†idrñujte kazetu s filmem a dbejte, aby film leñel rovnê ve filmové dráze.

P†i pouñití film¥ s DX-kódem dojde
k automatickému nastavení citlivosti v rozmezí
ISO 25 añ ISO 5000. U film¥ bez DX-kódu je
automaticky nastavena citlivost ISO 100.

Film s DX-kódem

ISO (citlivost
filmu)
Zna¢ka DX kódu

POZNÁMKA: P†evíjení/zpêtné p†evíjení
filmu
Lamely závêrky jsou velmi tenké. Nedotëkejte se
jich prsty ani zavádêcím koncem filmu.
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Kontrolní body
• P†i vëmênê filmu na volném prostranství zabraßte dopadu p†ímého slune¢ního svêtla na
film a vnit†ní ¢ásti fotoaparátu.
• Po¢et snímk¥ na filmu a citlivost pouñitého filmu lze zkontrolovat v okénku zaloñeného
filmu na zadní stênê fotoaparátu.
• Infra¢ervené filmy nelze pouñít, protoñe fotoaparát pouñívá pro detekci polí¢ek filmu
infra¢ervené senzory.
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PÇÍPRAVA

fotoaparát hlavním vypína¢em, otev†ete zadní stênu
1 Zapnête
posunutím pá¢ky zámku zadní stêny, a vloñte kazetu s filmem.

4

Nastavení data a ¢asu (pouze F55D)

Tento p†ístroj umoñßuje vkopírování mêsíce/roku/dne, dne/hodiny/minuty
(24 hodinovë reñim), mêsíce/dne/roku nebo dne/mêsíce/roku do Vaçich
snímk¥ v kterémkoli expozi¢ním reñimu. (Viz str. 44 ”Vkopírování data/¢asu”).

• Vëmêna baterie datovací stêny
zadní stênu p†ístroje, pomocí çroubováku
1 Otev†ete
uvolnête krytku baterie datovací stêny a vyjmête ji.

tla¢ítko MODE pro zobrazení ¢asu nebo data.
1 Stisknête
Opakovanëm stiskem tla¢ítka SELECT vyberte ¢íslovku,
u které chcete zmênit nastavení (za¢ne blikat).
pouñitou baterii a vloñte novou 3V lithiovou baterii
2 Vyjmête
typu CR2025 pólem ”´” nahoru. Opêt upevnête krytku
baterie do p¥vodní pozice.
• Zmênu data nelze provést bêhem zobrazení kombinace den/hodina/minuta. Pro zmênu
natavení dat vyberte kombinaci rok/mêsíc/den, mêsíc/den/rok nebo den/mêsíc/rok.
• Ãas nastavte bêhem zobrazení kombinace den/hodina/minuta.

hodnoty blikajících ¢ísel provedete stiskem tla¢ítka ADJUST;
2 Zmênu
blikání ¢ísel se zruçí opakovanëm stiskem tla¢ítka SELECT.

• K vyjmutí baterie pouñijte çpi¢atë p†edmêt.

POZNÁMKA: Vëdrñ baterie datovací stêny

• Nastavení roku se mêní kañdëm stiskem tla¢ítka ADJUST po jedné od hodnoty 98
do hodnoty 49 (po dosañení ¢ísla 49 se nastavení opêt vrátí na hodnotu 98).
• Pro rychlou zmênu ¢ísel drñte tla¢ítko ADJUST stisknuté déle neñ 1s.
• Tla¢ítko SELECT opakovanê tisknête, dokud zobrazené hodnoty data/¢asu
na LCD panelu je
nep†estanou blikat. Po zobrazení indikace vkopírování
nastavení kompletní.

—
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Za†ízení pro vkopírování data/¢asu na film je napájeno separátní 3V lithiovou baterií
typu CR2025. Îivotnost baterie je p†ibliñnê 3 roky. Za¢nou-li bët data vkopírovaná do
snímk¥ ménê z†etelná a /nebo je indikace na LCD panelu datovací stêny zobrazena
jen nez†etelnê p†ípadnê v¥bec, znamená to, ñe je baterie vybitá. V takovém p†ípadê
proveìte její vëmênu (po vëmênê baterie je t†eba znovu nastavit správnë ¢as a datum).

POZNÁMKA: Uchovávání baterií
Baterie drñte mimo dosah dêtí. Dojde-li k poz†ení baterie, ihned vyhledejte léka†skou
pomoc (viz ”Manipulace s bateriemi”, str. 102).
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PÇÍPRAVA

• Nastavení data a ¢asu (p†íklad: rok 2002, 15. ledna)

Funkce tla¢ítka spouçtê
Lehkëm namá¢knutím tla¢ítka do poloviny a jeho drñením dojde k aktivaci
mê†ení expozice, stiskem tla¢ítka spouçtê na doraz dojde k expozici snímku.

1 Lehce namá¢knête tla¢ítko spouçtê.

Tla¢ítko
uvolnêné

Tla¢ítko lehce
namá¢knuté

• Pokud je voli¢ zaost†ovacích reñim¥
nastaven do polohy AF (autofokus),
fotoaparát po lehkém namá¢knutí spouçtê
za¢ne zaost†ovat na zabíranë objekt
(str. 30).
• Lehké namá¢knutí spouçtê rovnêñ aktivuje
indikaci na LCD panelu a v hledá¢ku
fotoaparátu (na dobu cca 5s od uvolnêní
spouçtê). (Informace ohlednê mê†ení
expozice viz str. 17).

2 Stisknête tla¢ítko spouçtê añ na doraz.
• Plnëm stiskem tla¢ítka spouçtê dojde
k expozici snímku a p†eto¢ení filmu na dalçí
polí¢ko.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 1
Tato ¢ást je ur¢ena p†edevçím za¢áte¢ník¥m,
kterëm popisuje pot†ebná nastavení pro
snímky v bêñnëch situacích p†i pouñití plnê
automatického reñimu (a).
Snímací reñimy/funkce pouñité v této ¢ásti:
Objektiv
Reñim zaost†ování

Tla¢ítko lehce
namá¢knuté

Tla¢ítko plnê
stisknuté na
doraz

POZNÁMKA: Rozhëbání fotoaparátu
P†eruçované resp. prudké stisknutí tla¢ítka spouçtê m¥ñe vést k neostrëm snímk¥m.
Dbejte proto na pomalé a plynulé stisknutí tla¢ítka spouçtê.
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Zaost†ovací pole
Metoda mê†ení expozice
Expozi¢ní reñim
Zábleskovë reñim

AF Nikkor typu G (str. 18)
AF (autofokus) (str. 26)
Dynamickë autofokus s prioritou
zaost†ení nejbliñçího objektu* (str.26)
Pêtisegmentové zonální mê†ení
expozice 3D Matrix* (str. 28)
Reñim AUTO (a) (str. 28)
Synchronizace blesku na první
lamelu (fi)* (str. 78)

* Zvolen automaticky p†i nastavení reñimu a reñimu (plnê automatickë
reñim).
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Nastavení zaost†ovacího reñimu AF

Nastavte reñim zaost†ování na AF (autofokus) (podrobnosti viz str. 46)

Zapnête fotoaparát hlavním vypína¢em a nastavte voli¢ reñim¥
zaost†ování do polohy AF (autofokus).
• Voli¢ p†epnête tak daleko, añ zasko¢í do aretované
polohy.
• Pro zaost†ení na objekt lehce namá¢knête tla¢ítko
spouçtê (str. 24).

• Situace ve kterëch autofokus nemusí poskytovat o¢ekávané vësledky
Autofokus nemusí v následujících situacích poskytovat o¢ekávané
vësledky. Je-li tomu tak, zaost†ete manuálnê na matnici (str. 47), nebo
pouñijte k automatickému zaost†ení náhradní objekt ve stejné vzdálenosti zaost†enou vzdálenost poté zablokujte pomocí blokace ost†ení (str. 52)
a zmêßte vë†ez snímku na p¥vodnê zamëçlenë.
Scény s nízkëm kontrastem
K takovéto situaci m¥ñe dojít v p†ípadê, kdy má
fotografovaná osoba oble¢ení stejné barvy jako zeì
resp. jiné pozadí.

POZNÁMKA: Zaost†ovací reñim AF
Pokud je voli¢ zaost†ovacích reñim¥ v poloze AF, nesnañte se ru¢nê otá¢et krouñkem
manuálního ost†ení na objektivu.

Dynamickë autofokus s prioritou zaost†ení nejbliñçího objektu
Dynamickë autofokus s prioritou zaost†ení
nejbliñçího objektu automaticky zaost†uje na
objekt, kterë se v zónê zaost†ovacích polí nachází
nejblíñe k fotoaparátu (str. 48). Za¢ne-li se po
dokon¢ení zaost†ování objekt pohybovat mimo
zónu daného zaost†ovacího pole, pouñije
fotoaparát k zaost†ení data z ostatních
zaost†ovacích polí. P†i pouñití expozi¢ního reñimu
a (plnê automatickë reñim, str. 28) resp.
kteréhokoli z motivovëch program¥ (str. 36)
s vëjimkou programu makro f nastavuje
fotoaparát automaticky dynamickë autofokus
s prioritou zaost†ení nejbliñçího objektu pro
snadné fotografování bez nutnosti ru¢ních zásah¥
do volby zaost†ovacích polí.
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Scény, u kterëch se v zónách jednotlivëch
zaost†ovacích polí nacházejí objekty
v r¥znëch vzdálenostech od fotoaparátu
K tomu dochází nap†íklad p†i fotografování zví†at
v klecích nebo osob v lese mezi stromy.

Objekty resp. scény tvo†ící pravidelné
struktury
P†íkladem mohou bët okna budov.

Scény s velkëmi jasovëmi rozdíly v zónách
jednotlivëch zaost†ovacích polí
K tomuto jevu dochází nap†íklad p†i fotografování se
sluncem v pozadí a hlavním objektem ve stínu.
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ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 1

1

Nastavení expozi¢ního reñimu a

Nastavte voli¢ expozi¢ních reñim¥ do polohy a.

• Jednotlivé expozi¢ní reñimy
Kromê plnê automatického reñimu a pêti motivovëch program¥ jsou k dispozici
¢ty†i expozi¢ní reñimy. Vyuñitím charakteristickëch vlastností jednotlivëch
expozi¢ních reñim¥ lze dosáhnout efektivních vësledk¥ s r¥znëmi typy objekt¥ resp.
v r¥znëch snímacích podmínkách.
Pêt motivovëch program¥ umoñßuje jednoduchou volbu adekvátních expozi¢ních
parametr¥ pouhëm vëbêrem symbolu odpovídajícího dané snímací situaci.
Podrobnosti a pokyny k pouñití jednotlivëch reñim¥ viz strany návodu uvedené
v tabulce.
Symbol

Mê†ení expozice Matrix (str. 34)
Zonální mê†ení expozice Matrix, pouñité v p†ístroji
F55/F55D vyuñívá pêtizónovë senzor, dosahující
vynikajících vësledk¥ mê†ení i v extrémnê sloñitëch
svêtelnëch podmínkách. Mikropo¢íta¢ analyzuje data
v¢etnê jasu a kontrastu scény - a p†i pouñití objektiv¥
Nikkor D resp. G také vzdálenosti (mê†ení 3D Matrix)
- a provede vëpo¢ty pot†ebnëch expozi¢ních hodnot.
Mê†ení expozice Matrix fotoaparát automaticky
nastaví ve vçech expozi¢ních reñimech s vëjimkou manuálního expozi¢ního reñimu
(str. 60).

Kontrolní bod
V plnê automatickém reñimu a nelze pouñít flexibilní programovou automatiku
(str. 55), korekci expozice (str. 64), automatickou expozi¢ní †adu (str. 66), vícenásobnou
expozici (str. 69), synchronizaci blesku s dlouhëmi ¢asy závêrky (str. 78) ani redukci
¢ervenëch o¢í v kombinaci se synchronizací s dlouhëmi ¢asy závêrky (str. 79).
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Expozi¢ní reñim Charakteristika/snímací situace
Plnê automatickë
reñim, str. 28

Nejjednoduççí expozi¢ní reñim pro standardní snímací situace. Fotoaparát automaticky
nastavuje ¢as a clonu v závislosti na jasu objektu - vësledkem je moñnost plné
koncentrace pouze na tvorbu vë†ezu snímku a stisk spouçtê fotoaparátu.

s

Portrét, str. 37

Tento program je ur¢en pro fotografování portrét¥. P†i jeho pouñití dojde
k rozost†ení pozadí snímku pro zd¥raznêní fotografovaného objektu.

d

Krajina, str. 37

Tento program je vhodnë pro snímky vzdálenëch scenérií. Celá scéna obrazu bude
rovnomêrnê zaost†ena. Reñim je rovnêñ vhodnë pro snímky za çera nebo v noci.

f

Makro, str. 38

Program vhodnë pro snímky blízkëch objekt¥, jako jsou kvêtiny nebo hmyz.
Snímky zde zhotovené budou mít umêlecky rozost†ené pozadí.

Sport+sériové
snímání, str. 38

Speciální program pro sportovní snímky. Pro zhotovení ak¢ních snímk¥ vyuñívá
krátké ¢asy závêrky, které vedou ke zmrazení rychle se pohybujících objekt¥.
V tomto reñimu je navíc k dispozici sériové snímání.

h

No¢ní portrét,
str. 39

Program pro snímky s pozadím v çeru nebo tmê. K expozici snímku je vyuñito
vçechno osvêtlení - svêtlo záblesku, kterëm je osvêtleno pop†edí, i trvalé
osvêtlení pozadí

P

Flexibilní
programová
automatika, str. 54

S

Clonová
automatika, str. 56

V tomto reñimu p†edvolíte ¢as závêrky, a fotoaparát nastaví správnou clonu.
Pouñitím krátkého ¢asu zmrazíte pohyblivë objekt, pouñitím dlouhého ¢asu jej
pohybovê rozost†íte.

A

Ãasová
automatika, str. 58

V tomto reñimu p†edvolíte clonu a fotoaparát nastaví správnë ¢as závêrky. Tento reñim umoñßuje
pohodlnou práci s hloubkou ostrosti - zmênou nastavení clony rozhodnete, jestli budou blízké resp.
vzdálené objekty zobrazeny ost†e ¢i nikoli, nebo takto ovlivníte ostrost pozadí snímku.

M

Manuální
expozi¢ní reñim,
str. 60

Ãas závêrky i clonu je t†eba nastavit manuálnê. Reñim vhodnë pro vêtçinu situací,
ve kterëch je têñké dosáhnout poñadovaného efektu v jiném expozi¢ním reñimu.
Tento reñim rovnêñ umoñßuje pouñití velmi dlouhëch ¢as¥ závêrky.

a
Motivové programy

• P†i lehkém namá¢knutí spouçtê se na LCD panelu a v hledá¢ku p†ístroje zobrazí
hodnoty ¢asu závêrky a clony.
• P†i pouñití plnê automatického expozi¢ního reñimu a je automaticky nastaveno
mê†ení expozice Matrix.
• Zkontrolujte, jestli je nastaven reñim dynamického autofokusu s prioritou zaost†ení
nejbliñçího objektu. Podrobnosti viz str. 48.

g

Fotoaparát automaticky nastavuje ¢as závêrky i clonu, ale sou¢asnê umoñßuje
vyuñít flexibilní program (str. 55) a korekci expozice (str. 64).
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ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 1

2

P†i nastavení expozi¢ního reñimu a †ídí fotoaparát automaticky vçechna
expozi¢ní data.

Zaost†ení snímku a správné
drñení p†ístroje

Lehké namá¢knutí spouçtê aktivuje zaost†ení fotoaparátu na snímanë objekt.
Ukon¢ené zaost†ování objektu je indikováno rozsvícením symbolu /
v hledá¢ku.

• Po lehkém namá¢knutí tla¢ítka spouçtê fotoaparát aktivuje automatické
zaost†ování, které je indikováno v hledá¢ku následujícími symboly:
/ svítí:
Objekt je zaost†en.

1 Uchopte fotoaparát správnëm zp¥sobem

• U tmavëch objekt¥ dojde k automatické aktivaci pomocného AF reflektoru
fotoaparátu (str. 50) (d vëjimkou program¥ g). Podrobnosti k zaost†ování viz
str. 46.

/

bliká

Autofokus není schopen zaost†it na objekt.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 1

3

Kontrolní body

• P†i uchopení fotoaparátu drñte lokty u têla pro stabilní drñení.
• St¥jte s jednou nohou nakro¢enou o p¥l kroku dop†edu a znehybnête horní ¢ást têla.
• Pravou rukou uchopte fotoaparát za rukojet’ a levou rukou jej podep†ete (têlo
p†ístroje nebo objektiv).

• Pomocí dioptrické korekce (str. 73) m¥ñete dosáhnout ost†ejçího zobrazení obrazu
v hledá¢ku.
• Pro snímek objektu mimo zaost†ovací pole je nutné zmênit nastavení zaost†ovacích
polí (str. 48), nebo pouñít blokaci zaost†ení (str. 52).
• Situace, ve kterëch autofokus nemusí dávat poñadované vësledky viz str. 27.

POZNÁMKA: Rozhëbání fotoaparátu
K rozhëbání fotoaparátu m¥ñe dojít p†i jeho nestabilním drñení, nebo p†i pouñití
dlouhëch ¢as¥ závêrky. P†i çpatnëch svêtelnëch podmínkách (p†i nutnosti pouñití
dlouhëch ¢as¥ závêrky) dojde u tohoto fotoaparátu v programu a resp. motivovëch
programech (d vëjimkou g) k automatickému spuçtêní vestavêného blesku,
p†esto vçak vñdy drñte fotoaparát správnëm zp¥sobem.

2

Ur¢ete kompozici snímku, snímanë objekt umístête uvnit† zóny ost†ení vymezené jednotlivëch
zaost†ovacími polí¢ky, a lehkëm namá¢knutím spouçtê zaost†ete na snímanë objekt.

Vestavênë blesk
Je-li snímanë objekt tmavë, nebo se nachází
v protisvêtle, dojde po lehkém namá¢knutí
spouçtê v reñimu a resp. motivovëch
programech (d vëjimkou g) k automatickému
vyklopení vestavêného blesku. Podrobnosti viz
str. 40.

POZNÁMKA: Kompozice snímku
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• Kompozici obrazu proveìte tak, aby se objekt, kterë má na snímku vyjít ostrë, nacházel v zónê alespoß jednoho ost†ícího
pole (a zároveß çlo o objekt nejblíñe fotoaparátu) a lehce namá¢knête tla¢ítko spouçtê. Je-li nastaven reñim dynamického
autofokusu s prioritou zaost†ení nejbliñçího objektu (str. 26, 48), fotoaparát automaticky doost†uje objekt, kterë se nachází
v zónê alespoß jednoho ze t†í ost†ících polí, a zároveß jde o objekt, kterë je nejménê vzdálen od fotoaparátu

Hledá¢ek tohoto fotoaparátu zobrazuje p†ibliñnê 89% obrazu zaznamenaného na film.
Z toho d¥vodu je na exponovaném polí¢ku zaznamenána o nêco vêtçí ¢ást scény,
neñ lze vidêt v hledá¢ku. U negativních film¥ dojde p†i zhotovování fotografií ve
vêtçinê minilab¥ k od†íznutí têchto okrajovëch ¢ástí snímku ve zvêtçovacím ráme¢ku.
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Expozice snímku

Zkontrolujte, jestli je v hledá¢ku zobrazen symbol / (zaost†eno), a poté
pomalu a plynule stisknête tla¢ítko spouçtê añ na doraz. U snímk¥
pohyblivëch objekt¥ dojde k automatické aktivaci doost†ování objektu
(str. 46) a fotoaparát plynule doost†uje pohybující se objekt.

expozici posledního snímku se automaticky p†eto¢í
3 Po
zbytek filmu do kazety.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 1

4

namá¢knutí tla¢ítka spouçtê do poloviny
1 Bêhem
zkontrolujte indikaci v hledá¢ku.
• Bêhem zpêtného p†evíjení filmu je zobrazen symbol o–––.

4

Zkontrolujte, jestli je p†evíjení filmu u konce a vyjmête
kazetu s filmem z fotoaparátu.

• Je-li fotografovanë objekt tmavë, nebo se nachází v protisvêtle, vyklopí se po
namá¢knutí spouçtê vestavênë blesk p†ístroje, a za¢ne se nabíjet (str. 40, 76).

jestli v hledá¢ku svítí symbol /, a pomalu
2 Zkontrolujte,
stisknête tla¢ítko spouçtê añ na doraz.

• Film je plnê p†evinut do kazety, kdyñ na po¢itadle snímk¥ na LCD panelu bliká
symbol E (není-li aktivní expozimetr p†ístroje, zobrazí se symbol E bez blikání).
Nejprve se p†esvêd¢ete, jestli je film kompletnê p†evinut (na LCD panelu bliká
symbol E), pak otev†ete zadní stênu fotoaparátu a mimo dosah p†ímého
slune¢ního svêtla vyjmête kazetu s filmem.

Kontrolní body
• Zobrazí-li se jakákoli jiná varovná indikace, postupujte podle informací na str. 103.
• P†ed¢asné zpêtné p†evíjení viz str. 72.
• Po expozici snímku dojde k automatickému p†evinutí filmu na dalçí snímek,
a fotoaparát je p†ipraven k expozici.
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Expozice a metody jejího mê†ení
Mê†ící systémy a expozice jsou d¥leñitëmi faktory pro vznik snímku.
Znalost jejich charakteristiky Vám umoñní rozçí†it moñnosti Vaçeho
tv¥r¢ího vyjád†ení.

•Metody mê†ení expozice
Vzhledem k tomu, ñe kombinace ¢asu závêrky a clony pro dosañení správné
expozice objektu je ur¢ena podle jasu objektu a citlivosti filmu, je mê†ení jasu
objektu velmi d¥leñité.
Obecnê, jas objektu viditelného v hledá¢ku není uniformní. P†ístroj F55/F55D
k jeho mê†ení pouñívá dvê metody mê†ení: Zonální mê†ení expozice Matrix
(str. 28) a (modifikované) integrální mê†ení se zd¥raznênëm st†edem
(str. 60). Mê†ení Matrix provádí mê†ení jasu scény pomocí pêtizónového senzoru.
P†i pouñití objektiv¥ Nikkor G resp. D je toto mê†ení povëçeno na mê†ení 3D
Matrix, kde je brána p†i ur¢ování expozice brána v úvahu navíc jeçtê vzdálenost
objektu. Integrální mê†ení se zd¥raznênëm st†edem
(zde v ¢áste¢nê modifikované podobê) klade p†i ur¢ování jasu objektu nejvêtçí
d¥raz na st†ední ¢ást obrazu vymezenou p†ibliñnê plochou ohrani¢enou
zaost†ovacími poli p†ístroje. P†ístroj F55/F55D pouñívá ve vçech expozi¢ních
reñimech s vëjimkou manuálního expozi¢ního reñimu zonální mê†ení Matrix.
V manuálním expozi¢ním reñimu je pouñito integrální mê†ení se zd¥raznênëm
st†edem.

•Expozice
Svêtlo odrañené objektem prochází objektivem fotoaparátu a dopadá na film.
Mnoñství svêtla a doba, po kterou na film dopadá, jsou †ízeny pouñitím r¥znëch
hodnot clon a ¢as¥ závêrky. Správná expozice filmu je tedy dána pouñitím
správnëch hodnot ¢asu závêrky a clony pro danë jas objektu a citlivost filmu.
Automatické nastavení ¢asu závêrky a clony je u fotoaparátu F55/F55D
provádêno v plnê automatickém programu AUTO (str. 28), flexibilní programové
automatice (str. 54) a motivovëch programech (str. 36). Reñim motivovëch
program¥ Vám umoñßuje volit z nêkolika program¥ (portrét, krajina, makro, sport
a no¢ní portrét), vytvo†enëch pro specifické motivy a podmínky snímání.
Ve clonové automatice (str. 56) m¥ñete manuálnê nastavit as závêrky, a
fotoaparát automaticky nastaví správnou hodnotu clony. V ¢asové automatice
(str. 58) naopak p†edvolíte clonu a fotoaparát nastaví správnë ¢as závêrky.
V manuálním expozi¢ním reñimu (str. 60) je t†eba manuálnê nastavit ¢as závêrky
i clonu.
C
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ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 2
V této ¢ásti návodu jsou popsány
následující základní ¢innosti:
•
•
•
•

Práce s motivovëmi programy
Pouñití vestavêného blesku
Práce se samospouçtí
Vkopírování data/¢asu (pouze F55D)

N
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Práce s motivovëmi programy
Reñim motivovëch program¥ Vám umoñßuje volit z nêkolika program¥ (portrét,
krajina, makro, sport a no¢ní portrét), vytvo†enëch pro specifické motivy
a podmínky snímání.

s: Portrét

voli¢e expozi¢ních reñim¥ nastavte poñadovanë
1 Pomocí
motivovë program a lehce namá¢knête tla¢ítko spouçtê.

• Doporu¢ujeme pouñít svêtelné teleobjektivy s
ohniskovou vzdáleností v rozmezí 85 añ 200mm.
• Efekt je tím vëraznêjçí, ¢ím je vêtçí vzdálenost mezi
hlavním objektem a pozadím snímku.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 2

Tento reñim p†i fotografování osob. Vede
k neostrému pozadí a tím zd¥raznêní hlavního
objektu.

d: Krajina
• Snímanë objekt umístête v zónê automatického zaost†ování (alespoß jedna ze
”závorek” vyzna¢ujících na matnici jednotlivá zaost†ovací pole) a lehce
namá¢knête tla¢ítko spouçtê. Fotoaparát aktivuje automatické zaost†ování, které
je indikováno v hledá¢ku následujícími symboly:
/ svítí:
Objekt je zaost†en.
/ bliká:

Autofokus není schopen zaost†it na objekt.

jestli v hledá¢ku svítí symbol /, a pomalu
2 Zkontrolujte,
stisknête tla¢ítko spouçtê añ na doraz.

Tento reñim pouñijte u snímk¥ vzdálenëch scén. Celë
obraz - aÈ jiñ je hlavní objekt blízkë nebo vzdálenë je zobrazen ost†e. Tento reñim je rovnêñ vhodnë pro
snímky za soumraku a v noci.
• Vestavênë blesk fotoaparátu je odpojen i v p†ípadê
çpatnëch svêtelnëch podmínek resp. snímk¥
v protisvêtle.
• Za ur¢itëch svêtelnëch podmínek fotoaparát
nastavuje delçí ¢asy závêrky. Abyste zabránili
rozhëbání snímk¥, pouñijte stativ.
• Pro zachycení çí†e krajiny je vhodné pouñít
çirokoúhlë objektiv.

POZNÁMKA: Motivové programy
•Ãas závêrky a clona jsou automaticky ur¢eny podle zvoleného motivu a zobrazeny
na LCD panelu a v hledá¢ku.
• Je-li fotografovanë objekt tmavë resp. se nachází v protisvêtle, dojde k automatickému
vysunutí blesku a odpálení záblesku p†i expozici (s vëjimkou reñim¥ d a g).
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V reñimu motivovëch program¥ nelze pouñít flexibilní programovou automatiku
(str. 55), automatickou expozi¢ní †adu (str. 66) a vícenásobnou expozici
(str. 69). P†i pouñití blesku reñimu motivovëch program¥ jsou nastavitelné zábleskové
reñimy závislé na konkrétním zvoleném programu (str. 84).
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f: Makro

h: No¢ní portrét

Tento program je speciálnê ur¢en pro snímky
objekt¥ v blízkëch vzdálenostech. Zd¥razßuje hlavní
objekt rozost†ením pozadí snímku. Je vhodnë pro
blízké objekty jako jsou kvêtiny nebo hmyz.

Tento program pouñijte p†i fotografování objekt¥
s tmavëm resp. no¢ním pozadím. No¢ní portrét
zachovává p†irozenë dojem snímku vyuñitím
stávajícího osvêtlení pro expozici pop†edí i pozadí
snímku.

• Je automaticky nastaven dynamickë autofokus
a centrální ost†ící pole (str. 48).
• V nêkterëch snímacích situacích fotoaparát
nastavuje dlouhé ¢asy závêrky. Abyste zabránili
rozhëbání snímk¥, pouñijte stativ.
• Maximální ú¢innosti programu se dosáhne p†i
minimální zaost†ovací vzdálenosti pouñitého
objektivu. P†i pouñití zoomu nastavte nejdelçí
ohniskovou vzdálenost.
• Pro dosañení profesionálních vësledk¥
doporu¢ujeme pouñití objektiv¥ Micro-Nikkor.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 2

Práce s motivovëmi programy – pokra¢ování

• Pro fotografování vzdálenëch scén bez objektu
v pop†edí za soumraku nebo v noci pouñijte
reñim d.
• Vhodné je pouñití citlivêjçích film¥ - ISO 400 a více.
• Abyste zabránili rozhëbání snímk¥, pouñijte stativ.

g: Sport + sériové snímání
Tento program slouñí ke zmrazení rychle se
pohybujících objekt¥. Vyuñívá krátké ¢asy závêrky
vhodné pro ak¢ní fotografii. V tomto reñimu dojde
k automatické aktivaci kontinuálního zaost†ování
(str. 46), které provádí plynulé doost†ování
snímaného objektu bez pouñití blokace ost†ení
(str. 52). Po dobu trvání stisku tla¢ítka spouçtê
fotoaparát zhotovuje sérii po sobê jdoucích snímk¥.
• K odpálení vestavêného blesku nedojde ani p†i
çpatnëch svêtelnëch podmínkách ani u snímk¥
v protisvêtle.
• Doporu¢ujeme pouñít teleobjektivy s ohniskovëmi
vzdálenosti mezi 85 añ 300mm.
• Vhodné je rovnêñ pouñití citlivêjçích film¥ - ISO 400
a více.
• P†i pouñití telekobjektiv¥ se doporu¢uje pouñít
stativ pro zamezení rozhëbání snímk¥.
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Pouñití vestavêného blesku
symbol fi v hledá¢ku, proveìte kompozici
2 Zkontrolujte
snímku a plnëm stiskem tla¢ítka spouçtê na doraz
exponujte snímek s vyuñitím záblesku.

fotografovanë objekt tmavë resp. se nachází
1 Je-li
v protisvêtle, dojde po lehkém namá¢knutí spouçtê
k automatickému vyklopení a nabití vestavêného blesku.

• Po nabití vestavêného blesku se v hledá¢ku rozsvítí (p†estane blikat) indikace
p†ipravenosti k záblesku fi (p†i aktivním mê†ení expozice).
• Chcete-li exponovat snímek bez pouñití blesku, zaklopte blesk p†i namá¢knutém
tla¢ítku spouçtê zpêt do transportní polohy (p†i vypnutí blesku tímto zp¥sobem je
blesk po dobu namá¢knutí tla¢ítka spouçtê zruçen i p†i expozici dalçích snímk¥.
Po uvolnêní tla¢ítka spouçtê a jeho opêtném namá¢knutí dojde znovu k vyklopení
blesku do pracovní polohy a jeho p†ípravê k záblesku.)
• Standardní vypnutí blesku se provede nastavením reñimu ”Flash Cancel” (str. 79)
p†ed lehkëm namá¢knutím tla¢ítka spouçtê.

• Závêrka fotoaparátu je blokována do té doby, neñ se v hledá¢ku p†ístroje rozsvítí
symbol fi.
• Po expozici plnëm vëkonem záblesku bliká symbol po dobu cca 3s symbol fi jako
indikace p†ípadné podexpozice snímku. V takovém p†ípadê zkontrolujte pracovní
rozsah blesku (str. 83) a proveìte snímek znovu.
• U tmavëch objekt¥ dojde k automatické aktivaci pomocného AF reflektoru pro
moñnost správného zaost†ení pomocí autofokusu. Podrobnosti viz str. 50.

POZNÁMKA: Pouñití blesku pro více za sebou následujících záblesk¥.
Po odpálení vêtçího mnoñství záblesk¥ têsnê za sebou m¥ñe dojít k vypnutí blesku,
aby se zamezilo p†eh†átí vëbojky blesku. P†ed dalçím pouñitím vestavêného blesku je
t†eba nêjakou dobu po¢kat, aby mohlo dojí k dostate¢nému ochlazení vëbojky.

Vestavênë blesk a doplßkovë záblesk vyvañovanë mê†ením Matrix
• Vestavênë blesk vykryje úhel odpovídající objektivu s ohniskovou vzdáleností 28mm
p†i smêrném ¢ísle 12 (pro ISO100). P†i pouñití çirokoúhlejçích objektiv¥ v kombinaci
s vestavênëm bleskem m¥ñe dojít k podexpozici okrajovëch ¢ástí obrazu.
• Pouñití objektiv¥ s vestavênëm CPU (objektivy G nebo D) umoñßuje vyvañování
doplßkového záblesku mê†ením Matrix. Analëza jasu a kontrastu objektu
zprost†edkovaná mê†ením Matrix je pouñita pro dávkování zábleskového vëstupu tzv. doplßkovë záblesk vyvañovanë mê†ením Matrix - s vëslednëm p†irozenëm
jasovëm vyváñením mezi pop†edím a pozadím snímku. Podrobnosti viz str. 76.

40

Kontrolní body
• P†ed pouñitím blesku sejmête slune¢ní clonu z objektivu.
• Pouñití nêkterëch objektiv¥ v kombinaci s vestavênëm bleskem je limitováno - m¥ñe
dojít k vinêtaci snímk¥ (podexpozice okraj¥ snímk¥) (str.85).
• V této ¢ásti se p†edpokládá standardní synchronizace blesku na první lamelu
závêrky. K dispozici jsou k dispozici jeçtê dalçí zábleskové reñimy - podrobnosti viz
str. 78.
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Je-li fotografovanë objekt tmavë resp. se nachází v protisvêtle, dojde v plnê
automatickém reñimu a a jednotlivëch motivovëch programech (s vëjimkou
program¥ d a g) k automatickému vyklopení vestavêného blesku.

Práce se samospouçtí
Chcete-li bët rovnêñ p†ítomni na snímcích, m¥ñete k tomuto ú¢elu pouñít
samospouçt’.

Kontrolní body
• P†i práci se samospouçtí pouñijte stativ, nebo fotoaparát umístête na rovnou stabilní
plochu.
• P†ed expozicí snímku zakryjte ve vçech expozi¢ních reñimech s vëjimkou
manuálního expozi¢ního reñimu okulár hledá¢ku dodávanou krytkou DK-5 (str. 2)
nebo dlaní ruky, abyste odstínili parazitní svêtlo, které by jinak mohlo vniknout do
nechránêného hledá¢ku a ovlivnit mê†ení expozice.
• Aktivujete-li samospouçt’ p†i zapnutém autofokusu, nest¥jte p†itom p†ed fotoaparátem.
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• Bêh samospouçtê nem¥ñe bët odstartován, dokud nelze stisknout tla¢ítko
spouçtê (k tomu dojde v p†ípadê ñe fotoaparát není schopen pomocí autofokusu
zaost†it na objekt.
• Po odstartování samospouçtê dojde k expozici snímku po uplynutí 10s.
Bêh samospouçtê je indikován blikáním kontrolky po dobu 8s, poslední 2s p†ed
expozicí snímku svítí kontrolka trvale.
• Je-li nastavena funkce p†edblesku proti ¢ervenëm o¢ím (str. 79), pak p†i bêhu
samospouçtê svítí kontrolka samospouçtê/reflektoru p†edblesku proti ¢ervenëm
o¢ím 1s p†ed spuçtêním závêrky plnëm svitem jako p†i standardním pouñití
p†edblesku proti ¢ervenëm o¢ím.
• Zruçení samospouçtê resp. p†eruçení jejího bêhu lze provést vypnutím fotoaparátu
hlavním vypína¢em, nebo tisknutím tla¢ítka v do zmizení symbolu V z LCD
panelu fotoaparátu.
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1

kompozici snímku, lehkëm namá¢knutím tla¢ítka
2 Proveìte
spouçtê zaost†ete a plnê stisknête tla¢ítko spouçtê.

Stisknête tla¢ítko v (samospouçt’), a zkontrolujte, jestli se
na LCD panelu zobrazil symbol V.

Vkopírování data/¢asu (pouze F55)
Do snímk¥ lze vkopírovat následující informace o jejich po†ízení:
Rok/mêsíc/den, den/hodina/minuta, mêsíc/den/rok nebo den/mêsíc/rok.
Se†ízení data/¢asu viz str. 22.

po†adí vkopírovanëch dat proveìte stiskem tla¢ítka
1 Vëbêr
MODE (p†íklad: rok 2002, 15.ledna, 15:30)

Kañdëm stiskem tla¢ítka MODE dojde k následující zmênê po†adí zobrazenëch dat:
rok/mêsíc/den

den/hodina/minuta

den/mêsíc/rok

mêsíc/den/rok

• Data zobrazená na LCD panelu datovací stêny budou kopírována do snímk¥. Pro
zruçení vkopírování dat do snímk¥ nastavte na LCD panelu indikace -- -- -(ñádná data). Pro vkopírování dat lze pouñít filmy o citlivostech ISO 32 - ISO 3200.

kompozici snímku, zaost†ete a plnëm stiskem spouçtê
2 Proveìte
exponujte snímek, do kterého budou vkopírována zobrazená data.
QUARTZ DATE

ZAOSTÇOVÁNÍ

ñádná data

• Ihned po stisku spouçtê bliká na LCD panelu zadní stêny po
dobu cca 2 añ 3s symbol
(bêhem p†evíjení filmu).

—

Tato ¢ást návodu detailnê popisuje
vçechny vçechno vybavení a ¢innosti
p†ístroje, které se tëkají zaost†ování.
•
•
•
•

Zaost†ovací reñimy
Zaost†ovací pole
Pomocnë AF reflektor
Blokace zaost†ení

Vkopírování data/¢asu
Ilustrace vpravo zobrazuje pozici vkopírovanëch dat na
snímku. Znaky mohou bët çpatnê ¢itelné na plochách
s jasnëmi barvami (bílá, ¢ervená).
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Zaost†ovací reñimy

• Automatické zaost†ování (autofokus)
• Nachází-li se voli¢ zaost†ovacích reñim¥ v poloze
AF, zaost†í fotoaparát po lehkém namá¢knutí
tla¢ítka spouçtê na objekt v zónê ost†ení (str. 48)
a v hledá¢ku se zobrazí symbol zaost†ení /.

• Automatická volba reñimu autofokusu
Fotoaparát automaticky volí reñim Single Servo AF nebo Continuous Servo AF podle
typu snímaného objektu (statickë nebo pohyblivë objekt).
• Single Servo AF
Tento typ ost†ení se automaticky aktivuje p†i snímání statického objektu.
Expozici snímku lze provést po zobrazení symbolu / v hledá¢ku. Po dokon¢ení
zaost†ení objektu je p†i trvajícím lehkém namá¢knutí tla¢ítka spouçtê aktivována
blokace ost†ení (str. 52). Za¢ne-li se zaost†enë objekt pohybovat, je blokace zaost†ení
zruçena, a zaost†ování se automaticky p†epne na Continuous Servo AF.
• Continuous Servo AF
Reñim Continuous Servo AF je automaticky aktivován p†i snímání pohyblivëch objekt¥.
Expozici snímku lze provést po zobrazení symbolu / v hledá¢ku fotoaparátu; zaost†ená
vzdálenost není zablokována a fotoaparát pokra¢uje v doost†ování objektu añ do
stisku spouçtê. U pohyblivého objektu je aktivována funkce Focus Tracking (str. 108)
a fotoaparát za¢ne plynule doost†ovat snímanë objekt. Navíc je p†ístroj F55/F55D
vybaven pro spolehlivêjçí ost†ení v neprehlednëch situacích systémem Lock-On™.
• P†i pouñití motivového programu g je automaticky aktivován reñim Continuous
Servo AF.

• Manuální zaost†ování
• Voli¢ zaost†ovacích reñim¥ nastavte na M. Podívejte
se do hledá¢ku a otá¢ejte zaost†ovacím krouñkem
objektivu tak dlouho, dokud není obraz na matnici
v hledá¢ku zobrazen ost†e. Závêrku lze spustit
kdykoli, bez ohledu na to jestli je zaost†eno, a bez
ohledu na indikaci zaost†ení v hledá¢ku.
• Manuální zaost†ování pouñijte v p†ípadech, kdy
autofokus nedává správné vësledky (str. 27), nebo
u objektiv¥ , které ve spojení s fotoaparátem
F55/F55D neumoñßují automatické zaost†ení
(str. 88).
• P†i pouñití objektiv¥ s voli¢em zaost†ovacích reñim¥
A-M nastavte tento voli¢ do polohy M pro
manuální zaost†ování. Je-li objektiv vybaven
voli¢em s polohou A/M (autofokus s moñností
ru¢ního doost†ení), je manuální zaost†ování moñné
v poloze voli¢e M resp. M/A. Podrobnosti viz
návod k obsluze Vaçeho objektivu.

Manuální zaost†ování s vyuñitím elektronického dálkomêru
Nastavte voli¢ reñim¥ zaost†ování do polohy M. Kontrola správného zaost†ení objektu
m¥ñe bët provedena pomocí symbolu / v hledá¢ku. Elektronickë dálkomêr pracuje
v kombinaci s vêtçinou objektiv¥ Nikkor (v¢etnê objektiv¥ AF Nikkor zaost†ovanëch
manuálnê) se svêtelností f/5,6 nebo vyççí. Lehce namá¢knête tla¢ítko spouçtê a po
aktivaci expozimetru otá¢ejte zaost†ovacím krouñkem objektivu tak dlouho, añ se
v hledá¢ku objeví symbol správného zaost†ení /. Expozici snímku lze provést
kdykoli. Elektronickë dálkomêr lze pouñít v kombinaci s kterëmkoli ze t†í
zaost†ovacích polí vyzna¢enëch závorkami na matnici (str. 48).

Funkce Lock-On™
Funkce LockOn™ podrñí zaost†enou vzdálenost hlavního objektu na stejné hodnotê
i v p†ípadê chvilkového zakrytí tohoto objektu jinëm objektem.
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ZAOSTÇOVÁNÍ

Sou¢ástí vybavení tohoto fotoaparátu jsou dva zaost†ovací reñimy - automatické
zaost†ování (reñimy Single Servo AF a Continuous Servo AF) a manuální
zaost†ování.

Zaost†ovací pole
Fotoaparát vyuñívá k automatickému zaost†ování t†i ost†ící pole, která zabírají
çirokou plochu obrazu. Zaost†ení snímku lze provést pomocí kteréhokoli z têchto
polí - v závislosti na kompozici snímku resp. umístêní hlavního objektu.
Po nastavení voli¢e zaost†ovacích reñim¥ na AF lze nastavit bud’to dynamickë
autofokus s prioritou zaost†ení nejbliñçího objektu, kde fotoaparát vybírá
jednotlivá ost†ící pole automaticky, nebo dynamickë autofokus, ve kterém lze
jednotlivá zaost†ovací pole vybírat ru¢nê. Po nastavení voli¢e do polohy
M (manuální zaost†ování, str. 47) je automaticky nastaven reñim jednotlivëch
ost†ících polí. V tomto reñimu lze zaost†ovat manuálnê, s pomocí indikace
elektronického dálkomêru pro poñadované ost†ící pole.

Tip
Dynamickë autofokus s prioritou zaost†ení nejbliñçího objektu se pouñívá p†i
fotografování pohyblivëch objekt¥, nebo v p†ípadê, kdy chcete fotoaparátu p†enechat
plnou kontrolu nad zaost†ováním objektu.

• Dynamickë autofokus s prioritou zaost†ení nejbliñçího objektu
Dynamickë autofokus s prioritou zaost†ení nejbliñçího objektu zaost†í na objekt, kterë
se v zónê zaost†ovacích polí nachází nejblíñe k fotoaparátu a po dokon¢ení zaost†ování
zablokuje zaost†enou vzdálenost. Za¢ne-li se zaost†ovanë objekt pohybovat mimo
zvolené ost†ící pole, pouñije p†ístroj pro zaost†ení data z ostatních ost†ících polí.
P†i pouñití reñimu a nebo motivovëch program¥ (s vëjimkou programu f) je
automaticky nastaven reñim dynamického autofokusu s prioritou zaost†ení nejbliñçího
objektu, a centrální zaost†ovací pole.
• Dynamickë autofokus
Zaost†ení je provedeno na zvolené zaost†ovací pole a zablokováno (na dobu lehkého
namá¢knutí tla¢ítka spouçtê). Pohybuje-li se objekt mimo zvolené zaost†ovací pole,
fotoaparát zaost†í pomocí dat z okolních zaost†ovacích polí. P†i volbê motivového
programu f dojde k automatickému nastavení dynamického autofokusu a centrálního
zaost†ovacího pole.

• Práce s manuálním zaost†ováním

Nastavte voli¢ zaost†ovacích reñim¥
do polohy AF (autofokus) a otá¢ením
p†íkazového voli¢e p†i sou¢asném
stisku tla¢ítka volby zaost†ovacích
polí vyberte poñadované ost†ící pole.

Nastavte voli¢ reñim¥ zaost†ování do
polohy M (manuální zaost†ování)
a otá¢ením p†íkazového voli¢e p†i
sou¢asném stisku tla¢ítka volby
zaost†ovacích polí vyberte poñadované
ost†ící pole.

ZAOSTÇOVÁNÍ

• Práce s autofokusem

• Otá¢ením p†íkazového voli¢e p†i sou¢asném stisku

tla¢ítka volby zaost†ovacích polí se mêní indikace na
LCD panelu následovnê:

• Otá¢ením p†íkazového voli¢e p†i sou¢asné stisku
tla¢ítka volby zaost†ovacích polí se mêní indikace na
LCD panelu následovnê:
Dynamickë autofokus s prioritou
zaost†ení nejbliñçího objektu

Dynamickë autofokus

• Volbu zaost†ovacího pole zkontrolujte na LCD
panelu a v hledá¢ku.
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• Volbu zaost†ovacího pole zkontrolujte na LCD
panelu a v hledá¢ku.

• Jednotlivá zaost†ovací pole
Reñim jednotlivëch zaost†ovacích polí je automaticky pouñit p†i nastavení voli¢e
reñim¥ zaost†ování do polohy M (manuální zaost†ování). Zaost†ení je kontrolováno
elektronickëm dálkomêrem v pouze v místê zvoleného zaost†ovacího pole.
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Pomocnë AF reflektor

Approx. 0.5-3m

• Pomocnë AF reflektor se automaticky zapíná
v následujících situacích:
P†i zapnutém autofokusu, pouñití objektivu
AF Nikkor (s vëjimkou objektiv¥ AF-S a AF-I),
tmavém objektu, pouñití centrálního zaost†ovacího
pole resp. aktivaci dynamického autofokusu
s prioritou zaost†ení nejbliñçího objektu.
• Pomocnë AF reflektor se nezapíná v motivovëch
programech d a g.
• AF reflektor je ú¢innë p†i pouñití objektiv¥
s ohniskovëmi vzdálenostmi 24 añ 200mm.
• Pracovní rozsah AF reflektoru je 0,5 - 3m.
Automatické zaost†ení s pomocí AF reflektoru
nelze díky vinêtaci pouñít u nêkterëch objektiv¥
p†i vzdálenostech objektu pod 1m (str. 51).
• Ke spuçtêní pomocného AF reflektoru fotoaparátu
dojde i v p†ípadê pouñití externího blesku
vybaveného vlastním AF reflektorem (str. 94).

POZNÁMKA: Objektivy, které nejsou kompatibilní s AF reflektorem
• AF objektivy, které nelze díky vinêtaci automaticky zaost†it s pomocí AF reflektoru
na vzdálenost pod 1m.
AF Micro 200mm f/4 IF-ED
AF 18-35mm f/3,5-4,5 ED
AF 20-35mm f/2,8 IF
AF 24-85mm f/2,8-4
AF 24-120mm f/3,5-5,6 IF
AF Micro 70-180mm f/4,5-5,6 ED
• AF objektivy, které nelze díky vinêtaci automaticky zaost†it s pomocí AF reflektoru
na jakoukoli vzdálenost.
AF 80-200mm f/2,8 ED
AF VR 80-400mm f/4,5-5,6 ED
• Automatické zaost†ování nepracuje v kombinaci s objektivy typu AF-S a AF-I
(rovnêñ tedy nedojde k zapnutí pomocného AF reflektoru).

ZAOSTÇOVÁNÍ

Je-li zaost†ovací objekt p†íliç tmavë, zapne fotoaparát p†i lehkém namá¢knutí
spouçtê pomocnë AF reflektor pro moñnost zaost†ení i v úplné tmê.

POZNÁMKA: Trvalé pouñití pomocného AF reflektoru
P†i dlouhodobêjçím poñívání AF reflektoru m¥ñe dojít k do¢asnému odpojení
reflektoru pro ochranu vëbojky p†ed p†eh†átím. AF reflektor opêt za¢ne pracovat za
krátkou chvíli. P†i opakovaném pouñívání AF reflektoru v krátkëch intervalech m¥ñe
dojít k silnému zah†átí krycího skla reflektoru - vyvarujte se jeho dotyku.
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Blokace zaost†ení
Blokace zaost†ení se pouñívá p†i práci s autofokusem pro automatické
zaost†ení na objekt, kterë se nachází mimo zóny ost†ení vçech t†í
zaost†ovacích polí p†ístroje F55/F55D.

Tip
Blokace zaost†ení je vhodná v p†ípadê preference kompozice snímku resp. v situacích,
kdy autofokus neposkytuje o¢ekávané vësledky (str. 27).

zaost†ovací pole na
1 Umístête
poñadovanë objekt a lehce
namá¢knête tla¢ítko spouçtê.
(P†íklad zobrazuje práci s centrálním
zaost†ovacím polem).
• Po zaost†ení a zablokování zaost†ené
vzdálenosti se zobrazí symbol / a nastavená
vzdálenost je zablokována po celou dobu
namá¢knutí tla¢ítka spouçtê.
• Blokaci zaost†ení nelze pouñít v motivovém
programu g.
• K zablokování zaost†ené vzdálenosti nedojde
u pohyblivëch objekt¥. Pro zablokování
zaost†ení u statického objektu, kterë se
nejprve pohyboval, sejmête prst z tla¢ítka
spouçtê a znovu jej lehce namá¢knête.

jestli je zobrazen
2 Zkontrolujte,
symbol /, p†i trvajícím
namá¢knutí tla¢ítka spouçtê

EXPOZIÃNÍ RE¿IMY
Tato ¢ást návodu popisuje ¢innost
jednotlivëch expozi¢ních reñim¥
(Plnê automatickë reñim a viz str. 28)
•
•
•
•

Flexibilní programová automatika
Clonová automatika
Ãasová automatika
Manuální expozi¢ní reñim

zmêßte kompozici snímku
poñadovanëm zp¥sobem,
a exponujte.
• Po zablokování zaost†ené vzdálenosti
jiñ nemêßte vzdálenost mezi objektem
a fotoaparátem.
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Flexibilní programová automatika
Fotoaparát automaticky nastavuje expozi¢ní
hodnoty pro docílení správné expozice za
jakëchkoli svêtelnëch podmínek. Pro zvládnutí
sloñitêjçích situací je vëhodné vyuñít flexibilní
reñim (str. 55), korekci expozice (str. 64) nebo
automatickou expozi¢ní †adu (str. 66).
• Reñim P (flexibilní programová automatika) lze
pouñít pouze v kombinaci s objektivy, které mají
vestavênë CPU - tedy objektivy Nikkor G nebo D
(str. 88).

Rozdíl mezi plnê automatickëm reñimem a a flexibilní programovou
automatikou P
P†estoñe jsou ovládány stejné expozi¢ní hodnoty, u flexibilní programové automatiky
m¥ñete pro vêtçí tv¥r¢í zásahy do snímku volit funkce jako je flexibilní program,
korekce expozice, automatická expozi¢ní †ada, vícenásobná expozice (str. 69)
a synchronizace blesku s dlouhëmi ¢asy závêrky (str. 78). V reñimu flexibilní
programové automatiky není u tmavëch objekt¥ ani objekt¥ v protisvêtle pouñit p†i
expozici snímku blesk.

kompozici snímku,
zkontrolujte indikaci zaost†ení /
2 Proved’te
a exponujte.

Tip

• Je-li snímanë objekt p†íliç tmavë resp. je p†íliç
daleko, zobrazí se na LCD panelu a v hledá¢ku
p†ístroje jeden z následujících varovnëch
symbol¥.
• HI: Pouñijte neutrální çedë filtr (volitelné
p†ísluçenství).
• Lo: Pouñijte blesk.
• Je-li objekt p†íliç tmavë, nebo se nachází
v protisvêtle, bliká v hledá¢ku fotoaparátu p†i
lehkém namá¢knutí tla¢ítka spouçtê symbol fi,
jako doporu¢ení pouñít blesk. Pouñijte blesk
(str. 80/91).

Flexibilní programová automatika je vhodná zejména
pro momentky.

expozi¢ních reñim¥ nastavte
1 Voli¢
na P.

POZNÁMKA: Ostatní typy objektiv¥ Nikkor s vestavênëm CPU (kromê
typu G)
U objektiv¥ Nikkor s vestavênëm CPU (kromê objektiv¥ Nikkor G) nezapomeßte vñdy
p†i jejich pouñití nastavit na clonovém krouñku nejvêtçí clonové ¢íslo. Není-li na
objektivu nastaveno jeho nejvyççí clonové ¢íslo, bliká na LCD panelu a v hledá¢ku
fotoaparátu symbol ƒEE, a nelze provést expozici snímku.
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Flexibilní program
Otá¢ením p†íkazového voli¢e v reñimu
flexibilní programové automatiky m¥ñete
p†i zachování správné expozice
nastavené fotoaparátem mênit
kombinace ¢asu závêrky a clony.
S vyuñitím této funkce m¥ñete pouñívat
flexibilní programovou automatiku jako
¢asovou nebo clonovou automatiku.
Pro zruçení funkce flexibilního programu buìto zmêßte expozi¢ní reñim, vypnête
fotoaparát, nebo pouñijte vestavênë blesk (str. 80).
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EXPOZIÃNÍ RE¿IMY

P: Flexibilní programová automatika

Clonová automatika
voli¢em nastavte ¢as
2 P†íkazovëm
závêrky (30s - 1/2000s)

S: Clonová automatika
Umoñßuje p†edvolit poñadovanë ¢as závêrky
(v rozmezí 30s - 1/2000s); fotoaparát poté
nastaví clonu pot†ebnou pro dosañení správné
expozice.
• Reñim S (clonová automatika) lze pouñít pouze
v kombinaci s objektivy s vestavênëm CPU
(Nikkor G a D, str. 88).

kompozici snímku,
3 Proved’te
zkontrolujte indikaci zaost†ení
/ a exponujte.

Tip
Krátkëmi ¢asy závêrky m¥ñete zmrazit rychlé pohyby
objekt¥, dlouhëmi ¢asy m¥ñete vytvo†it pohybové
efekty.

Dlouhë ¢as závêrky 1/4s

Overexposure

1

Voli¢ expozi¢ních reñim¥ nastavte
na S.

POZNÁMKA: Ostatní typy objektiv¥ Nikkor s vestavênëm CPU (kromê
typu G)
U objektiv¥ Nikkor s vestavênëm CPU (kromê objektiv¥ Nikkor G) nezapomeßte vñdy
p†i jejich pouñití nastavit na clonovém krouñku nejvêtçí clonové ¢íslo. Není-li na
objektivu nastaveno jeho nejvyççí clonové ¢íslo, bliká na LCD panelu a v hledá¢ku
fotoaparátu symbol ƒEE, a nelze provést expozici snímku.
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Underexposure

• Je-li snímanë objekt p†íliç tmavë nebo svêtlë,
zobrazí se na LCD panelu a v hledá¢ku
fotoaparátu jeden z následujících varovnëch
symbol¥. (p†eexpozice resp. podexpozice
je indikována na stupnici svêtelné váhy
v hledá¢ku).
• HI: Nastavte kratçí ¢as závêrky. Nezmêní-li
se indikace ani poté, pouñijte neutrální
çedë filtr (volitelné p†ísluçenství).
• Lo: Nastavte delçí ¢as závêrky. Nezmêní-li
se indikace ani poté, pouñijte blesk.
P†i pouñití blesku je nejkratçí nastavitelnë
¢as limitován 1/60s.
• Je-li objekt p†íliç tmavë, nebo se nachází
v protisvêtle, bliká v hledá¢ku fotoaparátu p†i
lehkém namá¢knutí tla¢ítka spouçtê symbol,
jako doporu¢ení pouñít blesk. Pouñijte blesk
(str. 80/91).

Kontrolní bod
• Je-li v manuálním expozi¢ním reñimu nastaven ¢as -- (¢as ”T”), a je beze zmêny
tohoto nastavení p†epnut voli¢ expozi¢ních reñim¥ na clonovou automatiku, bliká
na LCD panelu --, -- a nelze exponovat. Pro moñnost pouñití clonové automatiky
nastavte otá¢ením p†íkazového voli¢e jinë ¢as závêrky.
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EXPOZIÃNÍ RE¿IMY

Krátkë ¢as závêrky 1/500s

Ãasová automatika
p†íkazového voli¢e
2 Otá¢ením
nastavte poñadovanou hodnotu
clony (v rozmezí clon daného

A: Ãasová automatika
Umoñßuje manuální p†edvolbu poñadované
clony (rozsah pouñitelnëch clon závisí na
objektivu). Fotoaparát poté nastaví ¢as závêrky
nutnë k dosañení správné expozice.

kompozici snímku,
3 Proved’te
zkontrolujte indikaci zaost†ení /
a exponujte.

Tip
Zmênou hodnoty clony - a tím i hloubky ostrosti
(str. 86) - lze zobrazit ost†e pop†edí i pozadí snímku,
nebo rozost†it pozadí snímku.
Malé zaclonêní
(nízké clonové ¢íslo) f/2,8

P†eexpozice

1

Nastavte voli¢ expozi¢ních reñim¥
do polohy A.
Podexpozice

• Je-li snímanë objekt p†íliç tmavë nebo svêtlë,
zobrazí se na LCD panelu a v hledá¢ku
fotoaparátu jeden z následujících varovnëch
symbol¥. (p†eexpozice resp. podexpozice
je indikována na stupnici svêtelné váhy
v hledá¢ku).
• HI: Pouñijte vêtçí zaclonêní. Nezmêní-li se
indikace ani poté, pouñijte neutrální çedë
filtr (volitelné p†ísluçenství).
• Lo: Pouñijte mençí zaclonêní. Nezmêní-li se
indikace ani poté, pouñijte blesk.
• Je-li objekt p†íliç tmavë, nebo se nachází
v protisvêtle, bliká v hledá¢ku fotoaparátu p†i
lehkém namá¢knutí tla¢ítka spouçtê symbol fi
jako doporu¢ení pouñít blesk. Pouñijte blesk
(str. 80/91).

POZNÁMKA: Ostatní typy objektiv¥ Nikkor s vestavênëm CPU (kromê
typu G)
U objektiv¥ Nikkor s vestavênëm CPU (kromê objektiv¥ Nikkor G) nezapomeßte vñdy
p†i jejich pouñití nastavit na clonovém krouñku nejvyççí clonové ¢íslo. Není-li na
objektivu nastaveno jeho nejvyççí clonové ¢íslo, bliká na LCD panelu a v hledá¢ku
fotoaparátu symbol ƒEE, a nelze provést expozici snímku.
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EXPOZIÃNÍ RE¿IMY

Velké zaclonêní
(vysoké clonové ¢íslo) f/32

objektivu).

• Reñim A (¢asová automatika) lze pouñít jen
v kombinaci s objektivy s vestavênëm CPU
(Nikkor G a D, str. 88).
• P†i práci s bleskem se zmênou nastavení clony
mêní pracovní rozsah blesku (str. 83).

Manuální expozi¢ní reñim
Umoñßuje manuální p†edvolbu ¢asu závêrky
(-- [T], 30s añ 1/2000s) a clony (podle objektivu).
• Objektivy bez CPU lze pouñít jen v manuálním
expozi¢ním reñimu (str. 90).

Tip
S vyuñitím expozi¢ní indikace na svêtelné váze
v hledá¢ku fotoaparátu m¥ñete úpravami expozice
dosahovat nejr¥znêjçích efekt¥. V manuálním
expozi¢ním reñimu m¥ñete rovnêñ pouñít expozici
na ¢as ”T”.

POZNÁMKA: Ostatní typy objektiv¥ Nikkor s vestavênëm CPU (kromê typu G)
U objektiv¥ Nikkor s vestavênëm CPU (kromê objektiv¥ Nikkor G) nezapomeßte vñdy
p†i jejich pouñití nastavit na clonovém krouñku nejvyççí clonové ¢íslo. Není-li na
objektivu nastaveno jeho nejvyççí clonové ¢íslo, bliká na LCD panelu a v hledá¢ku
fotoaparátu symbol ƒEE, a nelze provést expozici snímku.

vyuñitím indikace svêtelné váhy
2 Sv¢asu
hledá¢ku nastavte kombinaci
závêrky a clony.
• Otá¢ením p†íkazového voli¢e nastavte ¢as
závêrky (-- [T], 30s añ 1/2000s) a p†i
sou¢asném stisku tla¢ítka Q clonu (podle
objektivu).
• Svêtelná váha v hledá¢ku indikuje rozdíl zvolené
kombinace ¢asu a clony oproti správné expozici.
Je-li jas snímaného objektu mimo mê†ící rozsah
fotoaparátu, za¢ne svêtelná váha blikat (svêtelná
váha není k dispozici p†i nastavení ¢asu ”T”).
Následující p†íklady p†ibliñují indikaci svêtelné
váhy v hledá¢ku:

voli¢ expozi¢ních reñim¥
1 Nastavte
do polohy M.
• P†i nastavení manuálního expozi¢ního reñimu
se mê†ení expozice automaticky p†epne na
integrální mê†ení se zd¥raznênëm st†edem.
• P†i nasazení objektivu bez vestavêného CPU
se na LCD panelu a hledá¢ku fotoaparátu
zobrazí místo hodnoty clony symbol ƒ--.
Hodnotu clony nastavte (zkontrolujte) na
clonovém krouñku objektivu. Expozimetr
fotoaparátu v tomto p†ípadê nelze pouñít.
Podrobnosti viz str. 90.

#
#$
$
$%
%

Integrální mê†ení se zd¥raznênëm st†edem
Integrální mê†ení se zd¥raznênëm st†edem (zde
v modifikované podobê) klade p†i mê†ení jasu objektu
nejvêtçí d¥raz na centrální ¢ást snímku vymezenou
plochou zaost†ovacích polí.
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EXPOZIÃNÍ RE¿IMY

M: Manuální expozi¢ní reñim

nad +1EV
+1/2 EV
správná expozice
-1/2EV
pod -1 EV

Proved’te kompozici snímku,
zaost†ete a exponujte.
• Je-li objekt p†íliç tmavë, nebo se nachází
v protisvêtle, bliká v hledá¢ku fotoaparátu p†i
lehkém namá¢knutí tla¢ítka spouçtê symbol fi
jako doporu¢ení pouñít blesk. Pouñijte blesk
(str. 80/91).
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Expozice na ¢as (T)
• Expozice p†i pouñití ¢as¥ závêrky delçích neñ 30s
V manuálním expozi¢ním reñimu nastavte pomocí p†íkazového voli¢e ¢as -(vedle ¢asu 30s). V tomto nastavení dojde p†i prvním stisku tla¢ítka spouçtê
k otev†ení závêrky, a p†i druhém stisku tla¢ítka spouçtê k jejímu zav†ení.
Toto nastavení je vhodné pro snímky no¢ních scén nebo hvêzdné oblohy.

Tip
Rozhëbání fotoaparátu lze omezit pouñitím samospouçtê (str. 42) a stativu.

expozi¢ních reñim¥ nastavte
1 Voli¢
na M a otá¢ením p†íkazového
voli¢e nastavte ¢as závêrky --.

2

Otá¢ením p†íkazového voli¢e p†i
sou¢asném stisku tla¢ítka Q
nastavte hodnotu clony.

POKROÃILÉ OVLÁDÁNÍ
PÇÍSTROJE
Tato ¢ást popisuje vyuñití pokro¢ilëch
funkcí fotoaparátu.
• Korekce expozice
• Automatická expozi¢ní †ada
• Vícenásobná expozice

3 Proved’te kompozici snímku, zaost†ete a exponujte.

• Po prvním stisku tla¢ítka spouçtê dojde k otev†ení závêrky - expozice je
indikována mírnëm blikáním kontrolky samospouçtê.
• Na LCD panelu je zobrazen symbol -- a ostatní indikace (nap†. hodnota clony);
vçechny indikace v hledá¢ku jsou vypnuty.
• Druhëm stiskem spouçtê dojde k zav†ení závêrky.
• Nejdelçí dosañitelná expozice s ¢erstvëmi bateriemi je cca 4 hodiny.
P†i snímání za nízkëch teplot se tato doba zkracuje.
• P†i nastavení expozice ”T” nelze pouñít automatickou expozi¢ní †adu.
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Korekce expozice
Pro modifikaci expozi¢ních hodnot oproti hodnotám namê†enëm expozimetrem (nap†. expozice
na jinou neñ nominální citlivost filmu) pouñijte funkci korekce expozice. Touto funkcí se dosahuje
zámêrné podexpozice nebo p†eexpozice snímku podle poñadovaného fotografického efektu.
Fotoaparát umoñßuje nastavení korekce expozice v hodnotách -2 EV añ +2 EV v krocích po 1/2 EV.
• Korekci expozice lze pouñít v reñimech P, S, A, a v jednotlivëch motivovëch programech.

POZNÁMKA: Nastavení korekce expozice
Standardnê je t†eba nastavit korekci expozice do ”+” tehdy, je-li pozadí jasnêjçí neñ
hlavní objekt, resp. do ”-”, je-li pozadí tmavçí neñ hlavní objekt.

Tip
Nastavením korekce do ”+” obraz zesvêtlujete, nastavením korekce do ”-” obraz
ztmavujete pro dosañení poñadovaného efektu.

1
Electronic analogue exposure
display

Bez korekce

kompozici snímku,
2 Proved’te
zkontrolujte indikaci zaost†ení /
a exponujte.

Otá¢ením p†íkazového voli¢e p†i
sou¢asném stisku tla¢ítka ∆
nastavte poñadovanou hodnotu
korekce expozice (-2 EV añ +2 EV
v intervalech po 1/2 EV).

• Zruçení nastavené korekce expozice se
provede otá¢ením p†íkazového voli¢e p†i
sou¢asném stisku tla¢ítka ∆ añ do nastavení
hodnoty 0.0. P†i práci s motivovëmi programy
znamená zmêna jednoho programu na jinë
zruçení korekce expozice (vypnutím
fotoaparátu se nastavení korekce expozice
neruçí). a M P, S or A

• Po nastavení korekce expozice se na LCD
panelu a v hledá¢ku fotoaparátu zobrazí
symbol =.
• Hodnotu nastavené korekce expozice lze
zobrazit stiskem tla¢ítka ∆. Svêtelná váha
v hledá¢ku zobrazuje po stisku tla¢ítka ∆
hodnoty korekce zp¥sobem uvedenëm
v ilustraci.

Korekce +0,5 EV

Korekce nad +1,0 EV

• Korekci expozice nelze pouñít v reñimech a a M.
• Nastavíte-li korekci expozice v expozi¢ních reñimech P, S nebo A, z¥stává hodnota
korekce nastavena pro danë reñim. Zmêna expozi¢ního reñimu na reñim M, a
nebo nêkterë z motivovëch program¥ do¢asnê zruçí nastavení korekce expozice.
• Korekce expozice nastavená v libovolném motivovém programu je zruçena
p†echodem na jinë expozi¢ní reñim.
• Je-li nastavena korekce expozice p†i pouñití vestavêného blesku, je touto hodnotou
rovnêñ ovlivnêna záblesková expozice.

Korekce pod -1,0 EV
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POKROÃILÉ OVLÁDÁNÍ
PÇÍSTROJE

Kontrolní body
Korekce -0,5 EV

Automatická expozi¢ní †ada
Automatická expozi¢ní †ada je funkce, která zhotoví p†i kañdém stisku spouçtê
t†i snímky s p†edvolenëm expozi¢ním rozptylem (max. ±2 EV), po¢ínaje
snímkem se správnou automaticky nastavenou expozicí (resp. expozicí
nastavenou v manuálním expozi¢ním reñimu).
• Automatická expozi¢ní †ada je k dispozici v expozi¢ních reñimech P, S, A a M.

Tip

• Expozi¢ní rozptyl a po†adí snímk¥ v †adê

Otá¢ením p†íkazového voli¢e p†i sou¢asném stisku tla¢ítka automatické
expozi¢ní †ady ¸ nastavte poñadovanou hodnotu expozi¢ního rozptylu
(v rozmezí ±2 EV bez kombinace s nastavením korekce expozice)

Zobrazení na LCD panelu se mêní následujícím zp¥sobem:

Hodnota expozi¢ního rozptylu

0.5
1.0
1.5
2.0

Po†adí snímk¥ v expozi¢ní †adê

0,
0,
0,
0,

–0.5,
–1.0,
–1.5,
–2.0,

+0.5
+1.0
+1.5
+2.0

kompozici snímku, zkontrolujte indikaci
2 Proved’te
zaost†ení / a exponujte.

• P†i kañdém stisku spouçtê dojde k expozici snímk¥ v po†adí správná expozice,
podexpozice, p†eexpozice s indikací na displeji svêtelné váhy, kterë pomocí
symbol¥ zobrazuje, kterë snímek je právê exponován. Sou¢asnê jsou zobrazovány
kompenzované hodnoty clon a ¢as¥ závêrky.
• Pomocí funkce korekce expozice (str. 64) lze zvêtçit resp. posunout rozsah
expozi¢ního rozptylu automatické expozi¢ní †ady (celkovê tak lze zvêtçit rozsah
expozi¢ního rozptylu añ na ?4 EV).
• Je-li v pr¥bêhu expozi¢ní †ady dosañeno konce filmu, lze zbëvající snímky †ady
zhotovit po zaloñení nového filmu. Rovnêñ tak lze p†i vypnutí fotoaparátu zhotovit
zbëvající snímky expozi¢ní †ady po jeho opêtném zapnutí.
Indikace svêtelné váhy v hledá¢ku fotoaparátu

Vypnuto
(ñádná indikace)
• Po nastavení hodnoty expozi¢ního rozptylu se (p†i aktivním mê†ení expozice) na
LCD panelu zobrazí symbol z a za¢ne blikat symbol =; v hledá¢ku fotoaparátu
za¢ne blikat indikace svêtelné váhy a symbol =.
• Hodnotu expozi¢ního rozptylu lze zobrazit stiskem tla¢ítka ¸.

První snímek
(správná expozice)
Druhë snímek
(podexpozice)
T†etí snímek
(p†eexpozice)
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Expozi¢ní †ada je vëhodná nap†. u snímk¥ na diapozitivní materiál, kde je díky malé
expozi¢ní pruñnosti zúñen rozsah správné expozice - po vyvolání filmu tak lze lépe
vybrat snímek s ideální expozicí.

1

• Zmêna expozice je provádêna v expozi¢ním reñimu P zmênou nastavení clony
i ¢asu závêrky, v reñimu S zmênou nastavení clony a v reñimech A a M zmênou
¢asu závêrky.
• Ve vçech expozi¢ních reñimech je p†i pouñití blesku v automatické expozi¢ní †adê
mênêna sou¢asnê expozice trvalëm i zábleskovëm svêtlem.

Automatická expozi¢ní †ada – pokra¢ování

3

Pr¥bêh automatické expozi¢ní †ady je ukon¢en expozicí
t†etího snímku; funkce je poté zruçena.
• Po ukon¢ení pr¥bêhu automatické expozi¢ní †ady zmizí z LCD panelu symboly
z a =, a v hledá¢ku p†ístroje zmizí symbol =.
• Zruçení funkce expozi¢ní †ady je moñno provést otá¢ením p†íkazového voli¢e p†i
sou¢asném stisku tla¢ítka ¸, dokud nezmizí symbol z z LCD panelu.
Vypnutím fotoaparátu se funkce expozi¢ní †ady neruçí.

Kontrolní body
• Automatická expozi¢ní †ada nepracuje v plnê automatickém reñimu a, ani
v reñimu motivovëch program¥.
• Automatickou expozi¢ní †adu nelze aktivovat sou¢asnê s funkcí vícenásobné
expozice (str. 69).
• Rovnêñ nelze sou¢asnê nastavit automatickou expozi¢ní †adu a ¢as ”T” (str. 62).

Vícenásobná expozice
Vícenásobná expozice sestává z jedné resp. více expozic jednoho resp. více
objekt¥ na jedno polí¢ko filmu.
• Vícenásobná expozice pracuje v reñimech P, S, A a M.

p†íkazového voli¢e p†i sou¢asném stisku tla¢ítka
1 Otá¢ením
¸ zobrazte na LCD panelu symbol Z. Zobrazení na LCD
panelu se mêní následujícím po†adí:

Vypnuto
(ñádná indikace)

• P†i aktivní vícenásobné expozici je na LCD
panelu zobrazen symbol Z.

• Je nutné zhotovení zkuçebních snímk¥, protoñe pot†ebná vëçe korekce expozice
závisí na konkrétních snímacích podmínkách.
• Pokud je pozadí úplnê ¢erné, a objekty na jednotlivëch snímcích se nep†ekrëvají,
není u jednotlivëch snímk¥ nutná ñádná korekce expozice.
• V nêkterëch p†ípadech m¥ñe bêhem vícenásobné expozice dojít k slabému p†esazení
jednotlivëch snímk¥. To se tëká speciálnê za¢átku a konce filmového svitku,
vícenásobnou expozici tedy nedoporu¢ujeme provádêt na za¢átku a konci filmu.
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p†íkazového voli¢e p†i sou¢asném stisku tla¢ítka
2 Otá¢ením
∆ nastavte pot†ebnou korekci expozice.

Vícenásobná expozice

– pokra¢ování

Standardní hodnoty korekce expozice p†i vícenásobné expozici
Po¢et expozic
Dvê
T†i
Ãty†i
Osm nebo devêt

Hodnota korekce
–1,0 EV
–1,5 EV
–2,0 EV
–3,0 EV

Podle po¢tu expozic na jedno
polí¢ko je nutné zadat hodnotu
korekce expozice - polí¢ko filmu je
vícekrát vystaveno ú¢ink¥m svêtla.

kompozici snímku, zkontrolujte indikaci
3 Proved’te
zaost†ení / a exponujte.
• P†i plném stisku tla¢ítka spouçtê dojde
k expozici snímku a na LCD panelu bliká
symbol Z a údaj na po¢itadle snímk¥.
Hodnota na po¢itadle snímk¥ se po expozici
nezmêní, film není p†evinut a od druhého
stisku spouçtê lze zhotovovat dalçí expozice
na stejné polí¢ko filmu. Standardnê je funkce
vícenásobné expozice zruçena (z LCD panelu zmizí symbol Z) ihned po expozici
druhého snímku na jedno polí¢ko a film je p†evinut na dalçí snímek.
• Pro moñnost expozice více neñ dvou snímk¥ na jedno polí¢ko filmu je t†eba po
expozici prvního snímku stisknout tla¢ítko ¸, a otá¢ením p†íkazového voli¢e
docílit toho, aby blikající symbol Z na LCD panelu p†estal blikat a za¢al svítit
trvale. Tuto operaci je t†eba opakovat p†ed zhotovením kañdého dalçího snímku
na totéñ polí¢ko.
• Vícenásobnou expozici lze zruçit otá¢ením p†íkazového voli¢e p†i sou¢asném
stisku tla¢ítka ¸, añ z LCD panelu zmizí symbol Z; dále lze vícenásobnou
expozici zruçit nastavením voli¢e expozi¢ních reñim¥ na plnê automatickë reñim
a, nebo nêkterë z motivovëch program¥. Je-li vícenásobná expozice zruçena
p†ed jejím vyuñitím, resp. v jejím pr¥bêhu, dojde k p†eto¢ení filmu o jeden snímek
a odpovídající zmênê údaje na po¢itadle snímk¥.

DALÇÍ FUNKCE
PÇÍSTROJE
Zde naleznete informace a popisy
dalçích uñite¢nëch funkcí p†ístroje.
• Zpêtné p†evíjení filmu
• Dioptrická korekce/p†ísluçenství hledá¢ku
• Kombinace moñnëch nastavení p†ístroje

Kontrolní body
• Vícenásobnou expozici nelze pouñít v plnê automatickém reñimu a, a motivovëch
programech.
• Vícenásobnou expozici nelze aktivovat sou¢asnê s automatickou expozi¢ní †adou
(str. 66).
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Dioptrická korekce/p†ísluçenství hledá¢ku

Následující informace popisují p†ed¢asné zpêtné p†evíjení filmu a †eçení jeho
p†ípadného vëpadku.

Fotoaparát F55/F55D umoñßuje krátkozrakëm resp. dalekozrakëm fotograf¥m
p†izp¥sobit dioptrickou hodnotu okuláru hledá¢ku jejich konkrétním zrakovëm
schopnostem. Hledá¢ek rovnêñ umoñßuje nasazení gumové o¢nice
a dioptrickëch korek¢ních ¢o¢ek.

P†ed¢asné zpêtné p†evíjení
• Pro p†ed¢asné zpêtné p†evinutí filmu stisknête
sou¢asnê dvê tla¢ítka zpêtného p†evíjení filmu na
dobu cca 1s. „
• Na LCD panelu se postupnê zobrazí symboly
o–––, o––, o– a nakonec o; po¢itadlo snímk¥
odpo¢ítává añ do konce zpêtného p†evíjení.
• Film je kompletnê p†evinut do kazety po zobrazení
blikajícího symbolu E v místê po¢itadla snímk¥ (po
vypnutí expozimetru fotoaparátu symbol E nebliká,
ale svítí trvale). Nejprve se p†esvêd¢ete, jestli na
LCD panelu bliká symbol E, pak otev†ete zadní
stênu fotoaparátu a vyjmête kazetu s filmem.

Nastavení dioptrické korekce
• Sejmête gumovou o¢nici a posunováním pá¢ky dioptrické korekce p†i sou¢asném
pohledu do hledá¢ku zaost†ete zna¢ky na matnici nebo jinou indikaci v hledá¢ku.
Po se†ízení hledá¢ku opêt nasaìte gumovou o¢nici.
* Rozsah dioptrické korekce je -1,5m-1 añ +0,8m-1. Dále je k dispozici devêt volitelnëch
dioptrickëch korek¢ních ¢o¢ek s rozsahem -5m-1 añ +3m-1 (str. 98).

POZNÁMKA: Manipulace s pá¢kou dioptrické korekce

Co dêlat, pokud nedojde k zapnutí
zpêtného p†evíjení filmu
• Je-li kapacita baterie velmi nízká, nebo za nízkëch
teplot, nemusí dojít k zapnutí zpêtného p†evíjení,
resp. se toto p†evíjení m¥ñe zastavit uprost†ed filmu
- na LCD panelu se zobrazí o––, ¢íslo snímku, a
za¢ne blikat symbol nedostate¢né kapacity baterie
M. V takovém p†ípadê vypnête fotoaparát
hlavním vypína¢em, vymêßte baterie a fotoaparát
opêt zapnête. Zpêtné p†evíjení filmu je znovu
automaticky odstartováno „.
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Pá¢ka pro nastavení dioptrické korekce se nachází têsnê vedle okuláru hledá¢ku,
dejte tedy pozor, abyste si p†i posunování pá¢ky nezp¥sobili prstem nebo nehtem
poranêní oka.

Upevnêní p†ísluçenství hledá¢ku
• Pro upevnêní krytky okuláru nebo dioptrickëch korek¢ních ¢o¢ek je t†eba sejmout
gumovou o¢nici a smêrem dol¥ nasunout krytku okuláru resp. dioptrickou korek¢ní ¢o¢ku.
• P†i nasazování gumové o¢nice po sejmutí krytky okuláru resp. dioptrické korek¢ní
¢o¢ky dbejte na to, aby nápis “K DK-16” na o¢nici smê†oval dol¥.
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OTHER

Zpêtné p†evíjení filmu

Kombinace moñnëch nastavení p†ístroje
Následující tabulka podává souhrn reñim¥ p†ístroje, dostupnëch p†i pouñití
objektivu Nikkor s vestavênëm CPU (objektivy typu D a G).
Expozi¢ní
reñim

a
s
d
f
g
h
P
S
A
M

Pomocnë
AF reflektor
R
R
—
R
—
R
R
R
R
R

Flexibilní
program
—
—
—
—
—
—
R
—
—
—

Expozi¢ní
reñim

Metoda mê†ení Reñim p†evíjení
expozice
filmu

a
s
d
f
g
h
P
S
A
M

Matrix
Jednotlivé snímky
Matrix
Jednotlivé snímky
Matrix
Jednotlivé snímky
Matrix
Jednotlivé snímky
Matrix
Sériové snímání*
Matrix
Jednotlivé snímky
Matrix
Jednotlivé snímky
Matrix
Jednotlivé snímky
Matrix
Jednotlivé snímky
Integrální se zd¥r. Jednotlivé snímky
st†edem

Å: Dynamickë autofokus s prioritou
zaost†ení nejbliñçího objektu
Í: Dynamickë autofokus
Î: Reñim jednotlivëch zaost†ovacích polí
* V kombinaci s vestavênëm bleskem
pouze jednotlivé snímky
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Korekce
expozice
—
R
R
R
R
R
R
R
R
—

Automatická Vícenásobná
expozi¢ní †ada
expozice
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
R
R
R
R
R
R
R
R

Å
®
®
®
R
®
®
R
R
R

Reñim zaost†ování
AF
Í
R
R
R
® (centrální pole)
R
R
R
R
R

MF
Î
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R

R

R

FOTOGRAFOVÁNÍ
S BLESKEM
Tato ¢ást popisuje r¥zné aspekty
zábleskové fotografie p†i pouñití
vestavêného blesku.
• Vestavênë blesk (doplßkovë záblesk
vyvañovanë mê†ením Matrix, standardní TTL
záblesk)/indikace p†ipravenosti k záblesku
• Zábleskové reñimy
• Pouñití vestavêného blesku

R: Reñim je k dispozici
®: Reñim je nastaven automaticky p†i
volbê expozi¢ního reñimu (ostatní
reñimy jsou rovnêñ k dispozici)
—: Reñim není k dispozici
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Vestavênë blesk/indikace
p†ipravenosti k záblesku
Fotoaparát je vybaven vestavênëm bleskem, kterë vykryje úhel zábêru objektivu
28mm se smêrnëm ¢íslem 12 (ISO 100). Pokud je snímanë objekt p†íliç tmavë nebo
se nachází v protisvêtle, dojde v plnê automatickém reñimu a a motivovëch
programech (s vëjimkou program¥ d a g) k automatickému vyklopení
vestavêného blesku. P†i stisku spouçtê dojde k odpálení doplßkového záblesku
vyvañovaného mê†ením Matrix (toto mê†ení zajiçt’uje p†irozené p¥sobení snímk¥
po†ízenëch s pomocí blesku.
V expozi¢ních reñimech P, S, A a M za¢ne p†i snímání p†íliç tmavëch objekt¥
resp. objekt¥ v protisvêtle blikat v hledá¢ku symbol jako doporu¢ení pro pouñití
blesku; po stisku tla¢ítka aretace blesku dojde k jeho vyklopení a nastavení do
reñimu doplßkového záblesku vyvañovaného mê†ením Matrix.
V manuálním expozi¢ním reñimu je zvolen standardní TTL záblesk.
Ke standardnímu pouñití blesku p†i nep†íznivëch svêtelnëch podmínkách je tak
zde navíc k dispozici moñnost pouñití blesku p†i denním svêtle pro vyjasnêní
stín¥ na hlavním objektu, nebo p†idání "svêtel" do o¢í fotografovaného objektu.
Fotoaparát je vybaven ¢ty†mi reñimy synchronizace blesku: synchronizací
blesku na první lamelu závêrky (standardní reñim), synchronizací blesku
s dlouhëmi ¢asy závêrky, redukcí ¢ervenëch o¢í a redukcí ¢ervenëch o¢í
v kombinaci se synchronizací dlouhëch ¢as¥ závêrky.
• Níñe naleznete informace o zábleskovëch reñimech TTL, na str. 80 informace o práci
s vestavênëm bleskem a na str. 76 informace o reñimech synchronizace blesku.

Standardní TTL záblesk
• Standardní TTL záblesk je automaticky nastaven v manuálním expozi¢ním reñimu M.
Standardní TTL záblesk zaru¢uje správnou expozici hlavního objektu, ale nebere
v úvahu pozadí snímku. Tento reñim je tedy vhodnë, chcete-li zd¥raznit hlavní objekt
snímku.

• Indikace p†ipravenosti k záblesku

• P†i pouñití vestavêného nebo externího blesku (str. 91) se po jeho nabití zobrazí
v hledá¢ku symbol p†ipravenosti k záblesku fi.
• Pokud symbol fi po expozici snímku bliká po dobu cca 3s, znamená to, ñe expozice
probêhla s plnëm vëkonem záblesku - hrozí tedy moñná podexpozice snímku (p†i
pouñití vestavêného blesku resp. externího blesku nastaveného do jiného neñ TTL
reñimu). V takovém p†ípadê zkontrolujte vzdálenost snímaného objektu, nastavení clony
vzhledem k pracovnímu rozsahu blesku a opakujte snímek.
• Je-li externí blesk nastaven na ”TTL”, bliká po namá¢knutí tla¢ítka spouçtê symbol
p†ipravenosti k záblesku fi jako varování následného vyzá†ení záblesku na plnë vëkon.
Dbejte tedy na správné nastavení externího blesku do reñimu A (automatickë záblesk
vyvañovanë pomocí externího ¢idla), nebo M (manuální záblesk).

Doplßkovë záblesk vyvañovanë mê†ením Matrix
• Doplßkovë záblesk vyvañovanë mê†ením Matrix je
automaticky nastaven v plnê automatickém reñimu
a, motivovëch programech a reñimech P, S, A.
V tomto zábleskovém reñimu se dosahuje díky
mê†ení jasu systémem Matrix vynikajícího vyváñení
mezi hlavním objektem (zaost†enë objekt) a pozadím
snímku.
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• Vestavênë blesk a zábleskové reñimy

Reñimy synchronizace blesku

Poñadovanë reñim synchronizace blesku nastavte otá¢ením p†íkazového
voli¢e p†i sou¢asné stisku tla¢ítka volby reñim¥ synchronizace blesku ±.

⁄: Redukce ¢ervenëch o¢í
Na dobu cca 1s p†ed odpálením hlavního záblesku se rozsvítí reflektor redukce
¢ervenëch o¢í, kterë zmírní následky odrazu hlavního záblesku v o¢ích fotografovanëch
osob. Redukci ¢ervenëch o¢í lze pouñít v reñimu a, motivovëch programech (s vëjimkou
program¥ d a g) a reñimech P, S, A resp. M.

¶: Redukce ¢ervenëch o¢í + synchronizace s dlouhëmi ¢asy
závêrky
Redukci ¢ervenëch o¢í v kombinaci se synchronizací s dlouhëmi ¢asy závêrky lze pouñít
v reñimech h, P a A. Obê funkce jsou nastaveny zároveß.

fl: Vypnutí blesku
›: Synchronizace na první lamelu
závêrky (standardní synchronizace)
Pro normální práci s bleskem slouñí synchronizace na první
lamelu závêrky. Závêrka fotoaparátu je v tomto reñimu
automaticky nastavena na 1/90s pro práci s bleskem
v reñimech a, s, f, P a A.

§: Synchronizace s dlouhëmi ¢asy
závêrky
Synchronizaci s dlouhëmi ¢asy závêrky lze pouñít v reñimech
h, P a A. Standardnê je p†i práci s bleskem ¢as závêrky
nastaven automaticky na 1/90s. Ovçem u no¢ních snímk¥
nastavuje fotoaparát v tomto reñimu i delçí ¢asy (max. 30s,
v programu h 1s), aby bylo moñné vyuñít trvalé osvêtlení
k expozici detail¥ v pozadí snímku.
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Vypnutí blesku lze tímto zp¥sobem provést pouze v plnê automatickém programu a
a motivovëch programech (s vëjimkou program¥ d a g) otá¢ením p†íkazového voli¢e
p†i sou¢asném stisku tla¢ítka ±. Chcete-li pracovat bez blesku a vyuñít k expozici
snímku pouze stávající osvêtlení, pouñijte tuto funkci. Funkci nelze pouñít, je-li blesk ve
vyklopené poloze. Vypnutí blesku proveìte jeçtê p†ed lehkëm namá¢knutím spouçtê pro
aktivaci mê†ení.
• Je-li p†i vyklopeném vestavêném blesku aktivován motivovë program d nebo g,
dojde k automatickému vypnutí blesku

POZNÁMKA: Reñimy synchronizace blesku
• P†i standardní synchronizaci blesku na první lamelu závêrky se p†i p†edvolení
kratçího ¢asu závêrky neñ 1/90s v reñimu S resp. M tento p†edvolenë ¢as
automaticky zmêní zpêt na 1/90s.
• P†i pouñití redukce ¢ervenëch o¢í, resp. redukce ¢ervenëch o¢í v kombinaci se
synchronizací s dlouhëmi ¢asy závêrky svítí reflektor p†edblesku cca 1s p†ed
hlavním zábleskem. Dokud nedojde ke spouçtêní závêrky, nepohybujte
fotoaparátem, ani nedovolte pohyb fotografovanému objektu (redukce proti
¢ervenëm o¢ím se nedoporu¢uje v situacích, kde je hlavní prioritou moñnost
okamñitého spuçtêní závêrky).
• P†i pouñití nêkterëch objektiv¥ nemusí svêtlo reflektoru p†edblesku dosáhnout o¢í
fotografované osoby. Rovnêñ tak nemusí bët vlivem pozice aktuální pozice objektu
p†i snímku redukce ¢ervenëch o¢í dostate¢nê ú¢inná.
• P†i pouñití synchronizace blesku s dlouhëmi ¢asy resp. synchronizace s dlouhëmi
¢asy v kombinaci s redukcí ¢ervenëch o¢í drñte fotoaparát co nejstabilnêji, abyste
zabránili rozhëbání snímku vlivem pouñití dlouhého ¢asu závêrky. Doporu¢ujeme
pouñít stativ.
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Pro dosañení poñadovaného fotografického efektu lze v závislosti na podle
okolností volit z pêti reñim¥ zábleskové synchronizace. V motivovëch
programech d a g není moñné pouñít blesk.

Zde se dozvíte, jak nastavit poñadovanë reñim synchronizace blesku p†i
pouñití objektiv¥ AF Nikkor typu G nebo D. a d or g

1

V expozi¢ních reñimech P, S, A nebo M vyklopte vestavênë blesk
stiskem tla¢ítka ±. V plnê automatickém reñimu a a motivovëch
programech (s vëjimkou program¥ d a g) dojde p†i snímání
tmavého objektu resp. objektu v protisvêtle k automatickému vyklopení
vestavêného blesku p†i lehkém namá¢knutí tla¢ítka spouçtê.

• Je-li p†i vyklopeném vestavêném blesku aktivován reñim d nebo g, dojde
k automatickému vypnutí blesku.
• U vçech expozi¢ních reñim¥ s vëjimkou expozi¢ního reñimu M probíhá mê†ení
záblesku systémem doplßkového záblesku vyvañovaného mê†ením Matrix.
V manuálním expozi¢ním reñimu pracuje standardní TTL mê†ení záblesku.
Podrobnosti viz str. 76.
• Pouñitelné ¢asy závêrky , clony a reñimy synchronizace blesku v jednotlivëch
expozi¢ních reñimech viz str. 82, 83 a 84.
• V expozi¢ních reñimech P, S, A a M z¥stává uchováno nastavení reñimu
synchronizace blesku. Pro jeho zmênu stisknête tla¢ítko ± a otá¢ejte p†íkazovëm
voli¢em.
• V expozi¢ní reñimu a a motivovëch programech dojde vypnutím fotoaparátu
resp. nastavením jiného expozi¢ního reñimu ke zruçení zvoleného reñimu
synchronizace blesku a obnovení implicitního nastavení.

• Otá¢ením p†íkazového voli¢e p†i sou¢asném stisku tla¢ítka ± se mêní
indikace na LCD panelu v následujícím po†adí.
V reñimu a a motivovëch programech (s vëjimkou program¥ d, g a h)
V expozi¢ních reñimech
P, S, A a M

V reñimu a a motivovëch programech
(s vëjimkou program¥ d a g)

• Je-li fotografovanë objekt p†íliç tmavë, nebo se nachází v protisvêtle, bliká
v expozi¢ních reñimech P, S, A a M v hledá¢ku symbol fi jako doporu¢ení pouñít
blesk.
• V reñimech a, s a f se na LCD panelu zobrazí AUTO fi, v reñimu h se
zobrazí AUTO
SLOW fi.
• Po nabití blesku se v hledá¢ku trvale rozsvítí symbol fi (p†i zapnutém expozimetru).
• Pro sklopení blesku zpêt do transportní polohy jej opatrnê p†itisknête zpêt, añ
zaklapne na své místo.

*

V programu h:
*

V expozi¢ních reñimech P a A:

p†íkazového voli¢ p†i sou¢asném stisku tla¢ítka
2 Otá¢ením
± nastavte poñadovanë reñim synchronizace blesku.
V expozi¢ních reñimech S a M:

* p†i vyklopeném vestavêném blesku se nezobrazuje symbol fl
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Pouñití vestavêného blesku

Pouñití vestavêného blesku – pokra¢ování
Zkontrolujte zobrazení symbolu fi v hledá¢ku, p†esvêd¢ete se, jestli se
snímanë objekt nachází uvnit† pracovního rozsahu blesku, a exponujte.

• Dokud se v hledá¢ku nezobrazí trvale svítící symbol fi, nelze provést expozici
snímku.
• Po odpálení záblesku na plnë vëkon bliká v hledá¢ku po dobu cca 3s symbol fi.
To m¥ñe znamenat p†ípadnou podexpozici snímku. Zkontrolujte zaost†enou
vzdálenost, nastavení clony vzhledem k pracovnímu rozsahu blesku a proveìte
snímek znovu.
• Je-li snímanë objekt velmi tmavë, automaticky se zapne pomocnë AF reflektor
pro moñnost automatického zaost†ení. Podrobnosti viz str. 50.

• Dostupné ¢asy závêrky a clony v jednotlivëch expozi¢ních reñimech
Expozi¢ní reñim

a
s
f
h
P
S
A
M

Dostupné ¢asy závêrky

Dostupné clony

Strana
28
37

Automatické nastavení 1/90s

38
Automatické nastavení v rozmezí 1/90 añ 1s

Automaticky
nastavené

39

Automatické nastavení 1/90s*1

54

1/90s añ 30s*2

56

Automatické nastavení 1/90s*1

58

1/90s añ 30s*2, -- (¢as T)

Libovolné nastavení*3

• Rozsah pracovních vzdáleností blesku
Tabulka pracovních vzdáleností blesku pro r¥zné citlivosti film¥ a hodnoty
clon.
Citlivost filmu ISO

25

50

100

200

400

800

Smêrné ¢íslo

6
—
—
1,4
2
2,8
4
5,6
8

8.5
—
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11

12
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16

17
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22

24
2,8
4
5,6
8
11
16
22
32

34
4
5,6
8
11
16
22
32
—

Clona

Rozsah pracovních
vzdáleností blesku
2-8,5m
1.4-6m
1-4,2m
0.7-3m
0,6-2,1m
0,6-1,5m
0,6-1,1m
0,6-0,8m

• Maximální dosah blesku lze rovnêñ spo¢ítat vydêlením smêrného ¢ísla hodnotou
pouñité clony.
P†íklad: P†i nastavení clony f/2,8 a filmu o citlivosti ISO 100 je maximální dosah
vestavêného blesku fotoaparátu: 12/2,8 = cca 4,2m
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*1 Ãasy závêrky mohou bët prodlouñeny añ na 30s v reñimu synchronizace s dlouhëmi ¢asy
resp. reñimu redukce ¢ervenëch o¢í v kombinaci se synchronizací s dlouhëmi ¢asy.
*2 P†i p†edvolení kratçího ¢asu neñ 1/90s dojde po vyklopení blesku k automatické zmênê
p†edvolené hodnoty na 1/90s.
*3 Pracovní rozsah blesku závisí na citlivosti ISO pouñitého filmu a nastavení clony.
V expozi¢ních reñimech A a M nastavujte hodnoty clon podle tabulky pracovních vzdáleností
blesku na protêjçí stranê.
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3

Pouñití vestavêného blesku – pokra¢ování
•Dostupné kombinace reñim¥ synchronizace blesku
TTL mê†ení
záblesku

Synchronizace
na první
lamelu závêrky

Redukce
¢ervenëch o¢í

Redukce ¢ervenëch o¢í
+
synchronizace
s dlouhëmi ¢asy závêrky

a
s
d
f
g
h
P
S
A
M

Å
Å
—
Å
—
Å
Å
Å
Å
Í

®
®
—
®
—
—
R
R
R
R

R
R
—
R
—
—
R
R
R
R

—
—
—
—
—
R
R
—
R
—

Omezení p†i pouñití barevnëch negativních film¥

Synchronizace
s dlouhëmi ¢asy Vypnutí blesku
závêrky

—
—
—
—
—
®
R
—
R
—

R*1
R*1
®*2
R*1
®*2
R*1
—
—
—
—

Å: Doplßkovë záblesk vyvañovanë mê†ením Matrix
Í: Standardní TTL záblesk
R: Reñim je dostupnë
®: Reñim synchronizace je nastaven automaticky v daném expozi¢ním reñimu (Dalçí reñimy je
moñno nastavit manuálnê.)
—: Reñim není dostupnë
*1 Reñim je volitelnë p†i blesku v transportní poloze
*2 P†i aktivaci motivového programu d nebo g dojde i u vyklopeného blesku k jeho
automatickému vypnutí.

• Usable lenses with built-in Speedlight
28mm to 200mm non-zoom CPU Nikkor lenses, AF 300mm f/4 ED and AF-S
300mm f/4 ED lenses can be used with the built-in Speedlight.
POZNÁMKA: Pouñití vestavêného blesku
• Vñdy sejmête slune¢ní clonu objektivu.
• Vestavênë blesk nelze pouñít v kombinaci s objektivy se zoomem nastavenëm
v çirokoúhlém rozsahu do makroreñimu.
• Vestavênë blesk nelze pouñít v kombinaci s zoomy AF-S 17 - 35mm f/2,8ED,
AF 18 - 35mm f/3,5 - 4,5 ED, AF 20 - 35mm f/2,8.
U následujících objektiv¥ jsou limitovány pouñitelné ohniskové vzdálenosti i vzdálenosti
objekt¥ p†i práci s bleskem, nedodrñení têchto limit¥ vede k vinêtaci snímk¥
(podexpozici okraj¥ snímk¥). Vinêtace je o nêco mençí p†i pouñití barevnëch negativ¥
oproti diapozitiv¥m - díky o†íznutí negativu p†i zvêtçování fotografií v laborato†i.
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Objektiv
AF 24-85mm f/2.8-4
AF 24-120mm f/3.5-5.6
AF 28mm f/1.4
AF-S 28-70mm f/2.8 ED
AF 28-80mm f/3.5-5.6
AF 28-105mm f/3.5-4.5
AF 28-200mm f/3.5-5.6

Omezení
Pouñitelné ohniskové vzdálenosti 35mm a delçí, min. vzdálenost
objektu 1,5m a více; p†i 50mm min. vzdálenost objektu 1m a vžtä’
Pouñitelné ohniskové vzdálenosti 35mm a delçí; p†i 35mm min.
vzdálenost objektu 1m a delçí
Min. vzdálenost objektu 1,5m
Pouñitelné ohniskové vzdálenosti 70mm a delçí

FOTOGRAFOVÁNÍ
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Expozi¢ní
reñim

P†i 28mm min. vzdálenost objektu 1m a vžtä’

Pouñitelná ohnisková vzdálenost 35mm a delçí; p†i 35mm min.
vzdálenost objektu 2,5m a vžtä’
AF 35-70mm f/2.8
P†i 35mm min. vzdálenost objektu 2,5 a vžtä’
AF Micro 70-180mm
P†i 70-85mm min. vzdálenost objektu 1m a vžtä’
f/4.5-5.6 ED
AF-S 80-200mm f/2.8 ED Pouñitelné ohniskové vzdálenosti 105mm a delçí

Omezení p†i pouñití barevnëch diapozitiv¥
Objektiv
AF 24-50mm f/3.3-4.5
AF 24-85mm f/2.8-4
AF 24-120mm f/3.5-5.6
AF 28mm f/1.4
AF-S 28-70mm f/2.8 ED
AF 28-70mm f/3.5-4.5
AF 28-80mm f/3.3-5.6G
AF 28-80mm f/3.5-5.6
AF 28-105mm f/3.5-4.5
AF 28-200mm f/3.5-5.6
AF 35-70mm f/2.8
AF Micro 70-180mm
f/4.5-5.6 ED
f/4.5-5.6 ED
AF-S 80-200mm f/2.8 ED

Omezení
Pouñitelné ohniskové vzdálenosti 35mm a delçí
Pouñitelné ohniskové vzdálenosti 35mm a delçí; p†i 35mm min. vzdálenost
objektu 2,5m a více; p†i 50mm min. vzdálenost objektu 1m a vžtä’
Pouñitelné ohniskové vzdálenosti 35mm a delçí; p†i 35mm min.
vzdálenost objektu 1,5m a delçí
Min. vzdálenost objektu 2m
Pouñitelné ohniskové vzdálenosti 70mm a delçí
P†i 28mm min. vzdálenost objektu 1m a vžtä’
P†i 28mm min. vzdálenost objektu 1,5m a vžtä’
Pouñitelné ohniskové vzdálenosti 35mm a delçí; p†i 35mm min.
vzdálenost objektu 2,5m a vžtä’
Pouñitelná ohnisková vzdálenost 50mm a delçí
P†i 70mm min. vzdálenost objektu 1,5m a vžtä’; p†i 85 - 105mm min.
vzdálenost objektu 1m a delçí
Pouñitelné ohniskové vzdálenosti 105mm a delçí
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Hloubka ostrosti
V této kapitole jsou objasnêny základní vztahy mezi zaost†ením
a hloubkou ostrosti.

•Hloubka ostrosti
P†i zaost†ování je t†eba brát v úvahu rozloñení hloubky ostrosti v budoucím
snímku. Hloubka ostrosti je zóna ostré kresby p†ed a za hlavním objektem, na
kterë je zaost†eno. Její rozmezí závisí na vzdálenosti objektu, ohniskové
vzdálenosti objektivu a, nejvíce, nastavené clonê. Vêtçí zaclonêní (vêtçí clonové
¢íslo) má za následek vêtçí rozsah hloubky ostrosti s vêtçím rozsahem ostré
kresby do pop†edí i pozadí snímku; mençí zaclonêní (mençí clonové ¢íslo) má za
následek mençí hloubku ostrosti s vëraznêji neostrëm pozadím snímku. Podobnê
zp¥sobí zmençení hloubky ostrosti pouñití delçí ohniskové vzdálenosti objektivu
nebo mençí vzdálenost mezi objektem a fotoaparátem; její zvêtçení je naopak
moñné zkrácením ohniskové vzdálenosti objektivu a zvêtçením vzdálenosti mezi
fotoaparátem a objektem. Hloubka ostrosti není rozloñena stejnê, p†i bêñnëch
snímacích vzdálenostech je rozdêlena p†ibliñnê na 2/3 za zaost†enëm objektem
a 1/3 p†ed zaost†enëm objektem.

Malé zaclonêní (clona 2,8)

C
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Velké zaclonêní (clona f/32)
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RfiZNÉ
Tato ¢ást návodu nabízí r¥zné doplßující
informace.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompatibilita objektiv¥
Pouñitelné externí blesky
Volitelné p†ísluçenství
Pé¢e o p†ístroj
Manipulace s bateriemi
Çeçení problém¥
Glosá†
Specifikace
Rejst†ík

N
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Kompatibilita objektiv¥

Reñim

Zaost†ovací reñim
Autofokus

Objektivy Nikkor CPU*2

Objektiv/p†ísluçenství

G-type AF Nikkor,
D-type AF Nikkor*3,
AF-S, AF-I Nikkor
PC Micro-Nikkor
85mm f/2.8D*4
Telekonvertory AF/S/AF-I*6

Objektivy Nikkor bez CPU*9

Manuální

R

R

Jakëkoli
reñim
kromê
reñimu M

M

R

R

Mê†ení expozice
Integrální
se

Matrix

3D v pêti V pêti zd¥raznênë
zónách zónách m st†edem

R

—

R

—

R

R

R

R

R

—

R

—

R*5

R

—

R

—

—

R

—

R*7

R

R

R

—

R

R

Objektivy AF Nikkor mimo
typy G a D (a mimo
objektivy pro F3 AF)

R

R

R

R

R

—

R

R

Objektivy Nikkor AI-P

—

R*8

R

R

R

—

R

R

—

R*8

R

—

R*10

—

—

—

—

R

R

—

R*11

—

—

—

—

—

R

—

R*10

—

—

—

—

R*5

R

—

R*10

—

—

—

—

R*7

R

—

R*10

—

—

—

—

R*7

R

—

R*10

—

—

—

—

R*7

R

—

R*10

—

—

—

Objektivy Nikkor AI-S resp. AI,
Series E a modifikované AI
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R

Expozi¢ní reñim

Manuální
zaost†ování
s elektronickëm
dálkomêrem

Medical Nikkor
120mm f/4
Zrcadlové objektivy
Reflex Nikkor
Shift objektivy PC-Nikkor
Telekonvertory
AI-S a AI
Mêchové za†ízení
PB-6*12
Automatické
mezikrouñky (PK-11A,
PK-12, PK-13 a PN-11

*1 Expozimetr se p†i aktivaci manuálního expozi¢ního reñimu automaticky p†epne na integrální mê†ení se
zd¥raznênëm st†edem
*2 Objektivy IX-Nikkor nelze nasadit.
*3 Tento fotoaparát nepodporuje stabiliza¢ní reñim objektiv¥ VR Nikkor.
*4 Systém mê†ení expozice/zábleskové expozice fotoaparátu nedává p†esné vësledky p†i vyklopení/vysunutí
objektivu, a p†i zaclonêní na jakoukoli hodnotu kromê maximální svêtelnosti.
*5 Bez vysunutí/vyklopení objektivu.
*6 Kompatibilní s objektivy AF-S a AF-I Nikkor s vëjimkou objektiv¥ AF-S 17 - 35mm f/2,8D IF-ED
a AF-S 28 - 70mm f/2,8D IF-ED.
*7 P†i maximální efektivní svêtelnosti f/5,6 a lepçí..
*8 P†i maximální svêtelnosti f/5,6 a lepçí.
*9 Nêkteré objektivy/p†ísluçenství nelze nasadit (viz str. 90).
*10 P†i pouñití manuálního expozi¢ního reñimu. Expozimetr nelze pouñít.
*11 P†i pouñití manuálního expozi¢ního reñimu a nastavení ¢asu závêrky 1/90s nebo delçího; expozimetr nelze
pouñít.
*12 Mêchové za†ízení upevnête vertikálnê (po spojení s p†ístrojem lze mêchové za†ízení oto¢it do horizontální
polohy).
• Pro odpálení záblesku u vestavžnŽho blesku objektivu Medical-Nikkor 200mm f/5,6 je t†eba pouñít
redukci AS-15.
• Reproduk¢ní za†ízení PF-4 lze pouñít v kombinaci s drñákem Camera Holder PA-4.

CPU contacts of CPU
Nikkor lens

G-type Nikkor lens

RfiZNÉ

U tohoto fotoaparátu pouñívejte objektivy Nikkor s vestavênëm CPU (kromê
objektiv¥ IX-Nikkor). AF objektivy typu G a D Vám umoñní plné vyuñití vçech
funkcí fotoaparátu (tento fotoaparát není kompatibilní s funkcí stabilizace
obrazu objektiv¥ VR Nikkor a neumoñßuje automatické zaost†ování s objektivy
AF-S a AF-I).

D-type Nikkor lens

Objektivy Nikkor typu G a ostatní objektivy s vestavênëm CPU (str. 19)
• Objektivy Nikkor typu G nejsou vybaveny clonovëm krouñkem; clonu je t†eba
nastavit na têle fotoaparátu. Na rozdíl od ostatních objektiv¥ s vestavênëm CPU
není u têchto objektiv¥ t†eba nastavovat clonovë krouñek na hodnotu nejvêtçího
clonového ¢ísla.
• Ostatní objektivy Nikkor s vestavênëm CPU jsou vybaveny clonovëm krouñkem.
Tento krouñek nastavte na hodnotu nejvêtçího clonového ¢ísla a zaaretujte. Není-li
clonovë krouñek objektivu nastaven na hodnotu nejvêtçího clonového ¢ísla, bliká po
zapnutí fotoaparátu na LCD panelu a v hledá¢ku symbol ƒEE a nelze spustit
závêrku.
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Pouñití objektivu bez CPU
P†i pouñití objektivu bez CPU nastavte manuální
expozi¢ní reñim M (p†i nastavení jinëch expozi¢ních
reñim¥ nelze spustit závêrku). P†i práci s objektivem
bez CPU nelze pouñít expozimetr fotoaparátu
a hodnotu clony nelze nastavit pomocí p†íkazového
voli¢e. V místê indikace clony na LCD panelu
a v hledá¢ku se zobrazí symbol ƒ--; hodnotu clony
nastavujte a kontrolujte na clonovém krouñku
objektivu.

Upozornêní: Objektivy/p†ísluçenství Nikon, které nelze nasadit na
fotoaparát F55/F55D
Následující objektivy bez CPU/p†ísluçenství nelze nasadit na p†ístroj F55/F55D
(hrozí poçkození fotoaparátu nebo objektivu):
• Telekonvertor TC-16A
• Objektivy bez AI systému
• Objektivy 400mm f/4,5, 600mm f/5,6, 800mm f/8 a 1200mm f/11 se zaost†ovací
jednotkou AU-1
• Fisheye 6mm f/5,6, 7,5mm f/5,6, 8mm f/8 a OP 10mm f/5,6
• Objektiv 21mm f/4 - starë typ
• Mezikrouñky K1, K2, PK-1, PK-11, BR-2, BR-4
• Objektiv ED 180 - 600mm f/8 (vër. ¢. 174041 - 174180)
• Objektiv ED 360 - 1200mm f/11 (vër.¢. 174031 - 174127)
• Objektiv 200 - 600nn f/9,5 (vër. ¢. 280001 - 300490)
• Objektivy 80mm f/2,8, 200mm f/3,5 a telekonvertor TC-16 pro F3AF
• Objektiv PC 28mm f/4 (vër. ¢. 180800 a niñçí)
• PC 35mm f/2,8 (vër. ¢. 851001 - 906200)
• Objektiv PC 35mm f/3,5 - starë typ
• Objektiv Reflex 1000mm f/6,3 - starë typ
• Objektiv Reflex 1000mm f/11 (vër.¢. 142361 - 143000)
• Objektiv reflex 2000mm f/11 (vër.¢. 200111 - 200310)
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Pouñitelné externí blesky
Následující tabulka podává vë¢et pouñitelnëch externích blesk¥ a moñnëch
metod †ízení záblesku. Tabulka p†edpokládá pouñití objektiv¥ s CPU.

Automatickë záblesk
(ne systém TTL)

Manuální
záblesk

SB-29*1, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25,
SB-24, SB-22, SB-22s, SB-20, SB-16B,
SB-15, SB-14, SB-11, SB-140*2

Blesk

R

R

SB-21B*1

—

R

Mê†ení záblesku

• Pohotovostní reñim externích blesk¥ nelze pouñít. Dbejte proto na jeho vypnutí.
• Nelze pouñít TTL mê†ení záblesku. Na externím blesku nastavte reñim A (automatickë záblesk †ízenë
externím ¢idlem blesku) nebo M (manuální záblesk).
• Nelze pouñít blesky SB-28DX, SB-50DX a SB-23.
*1 Automatické zaost†ování je k dispozici pouze p†i pouñití objektiv¥ AF Micro (60mm, 105mm, 200mm
a 70 - 210mm).
*2 Ultrafialová fotografie je moñná pouze p†i nastavení blesku SB-140 na M (infra¢ervená fotografie není
moñná).)

RfiZNÉ

Kompatibilita objektiv¥ – pokra¢ování

• Sáßky pro upevnêní p†ísluçenství
• Volitelné externí blesky - nap†. SB-28, SB-27
a SB-26 lze s p†ístrojem F55/F55D synchronizovat
pouhëm zasunutím do sánêk, bez nutnosti pouñití
propojovacího kabelu. Sáßky jsou vybaveny
bezpe¢nostním systémem ”safety lock”, kterë
zabraßuje náhodnému vysunutí blesk¥ vybavenëch
blokovacím kolí¢kem (SB-28, SB-27, SB-26, SB-25
a SVB-22s).
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– pokra¢ování

P†i práci s bleskem lze pouñít externí blesky upevnêné do sánêk na
fotoaparátu (†ízení záblesku provádí vlastní ¢idlo externího blesku - ne systém
TTL). Pouñití externího blesku je vhodné v p†ípadê, ñe vëkon vestavêného
blesku je p†íliç malë pro dostate¢né osvêtlení fotografovaného objektu.
Podrobnosti viz návod k obsluze p†ísluçného blesku.

• Pouñití externího blesku (záblesk není †ízen systémem TTL)
nasußte do sánêk na fotoaparátu. Zapnête
1 Blesk
fotoaparát a voli¢ expozi¢ních reñim¥ nastavte na
A nebo M.

POZNÁMKA: Pouñití vestavêného blesku
P†i pouñití externího blesku dbejte na vy†azení jeho pohotovostního reñimu.

POZNÁMKA: Zábleskové reñimy p†i pouñití externího blesku
P†i pouñití externího blesku jsou k dispozici pouze zábleskové reñimy A (automatickë
záblesk †ízenë externím ¢idlem) a M (manuální záblesk). Je-li blesk nastaven do
zábleskového reñimu TTL, nelze dosáhnout správné expozice zábleskem. Je-li na
externím blesku nastaven reñim TTL, bliká p†i lehkém namá¢knutí spouçtê v hledá¢ku
fotoaparátu symbol fi jako varování p†ed tím, ñe není správnê provedena
synchronizace s externím bleskem a dojde k odpálení záblesku na plnë vëkon.
Podrobnosti ohlednê manuálního záblesku viz návod k obsluze p†ísluçného blesku.

kompozici obrazu a nastavte hodnotu clony tak, aby se
3 Proved’te
snímanë objekt nacházel v mezích pracovního rozsahu blesku.

• P†i nastavení voli¢e expozi¢ních reñim¥ na P, S, motivové programy nebo reñim
a, je aktivována programová záblesková automatika. Podrobnosti viz str. 95.

2

Zapnête externí blesk a nastavte zábleskovë reñim
A (automatickë záblesk †ízenë externím ¢idlem).
hodnot na fotoaparátu p†eneste na blesk nastavení
4 Podle
citlivosti filmu ISO, clony a vyza†ovacího úhel reflektoru
blesku.

• V expozi¢ním reñimu A dojde k automatickému nastavení ¢asu závêrky 1/90s.
V manuálním expozi¢ním reñimu M dojde k automatickému nastavení ¢asu
závêrky na 1/90s tehdy, je-li manuálnê p†edvolen kratçí ¢as závêrky, neñ je tento.
• Po dosañení p†ipravenosti k záblesku u externího blesku se v hledá¢ku zobrazí
symbol fi (p†i zapnutém expozimetru fotoaparátu).
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• Automatickë power zoom u reflektoru externího blesku nepracuje. Vyza†ovací
úhel reflektoru blesku je t†eba vñdy nastavit manuálnê.
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Pouñitelné externí blesky

Pouñitelné externí blesky

5

– pokra¢ování

Zkontrolujte, jestli v hledá¢ku fotoaparátu svítí symbol fi,
zaost†ete, a plnê stisknête spouçÈ pro expozici snímku.

• Programovanë zábleskovë reñim
Je-li externí blesk na fotoaparátu nastaven do reñimu A (automatickë záblesk †ízenë
externím ¢idlem) a voli¢ expozi¢ních reñim¥ nastaven na a, jeden z motivovëch
program¥, reñim P nebo S, dojde k aktivaci programové zábleskové automatiky
(automatické nastavení clony na fotoaparátu podle pouñité citlivosti filmu).

• Byl-li odpálen záblesk na plnë vëkon, bliká v hledá¢ku po dobu cca 3s po
expozici snímku symbol fi. Tato indikace m¥ñe znamenat p†ípadnou podexpozici
snímku. Zkontrolujte zaost†enou vzdálenost, clonu a pracovní rozsah blesku
a proveìte snímek znovu.
• Je-li fotografovanë objekt p†íliç tmavë, dojde k automatické aktivaci AF reflektoru
fotoaparátu pro moñnost automatického zaost†ení (AF reflektor externího blesku
nepracuje). Podrobnosti viz str. 50.

Automatickë záblesk †ízenë externím ¢idlem blesku
V reñimu automatického záblesku †ízeného externím ¢idlem je mê†eno mnoñství
svêtla odrañeného od fotografovaného objektu, mê†ení je vçak provádêno externím
¢idlem umístênëm na blesku - na rozdíl od mê†ení systémem TTL - které je
provádêno ¢idlem umístênëm za objektivem. V porovnání s mê†ením záblesku TTL
(které pracuje p†i pouñití vestavêného blesku), je tato metoda o nêco ménê p†esná.

Citlivost filmu ISO

25

50

100

200

400

800

Clona

2

2.8

4

5.6

8

11

* Zmêna citlivosti filmu o 1 EV znamená zmênu hodnoty clony o 1 EV. Tvo†í-li citlivost
pouñitého filmu mezihodnotu údaj¥ v tabulce, zmêßte stejnëm zp¥sobem hodnotu
clony. Je-li †ízená clona nad hodnotou maximální clony objektivu, je pouñita
maximální clona daného objektivu.
• Pouñití ”automatického záblesku” p†i práci s externím bleskem (mimo nastavení clony)
viz str. 92.

• Zábleskové reñimy pouñitelné p†i práci s externím bleskem
Expozi¢ní
reñim

a
s
d*
f
g*
h
P
S
A
M

Redukce ¢ervenëch
Synchronizace
o¢í +
s dlouhëmi ¢asy
synchronizace s
závêrky
dlouhëmi ¢asy závêrky

Synchronizace
na první
lamelu závêrky

Redukce
¢ervenëch o¢í

R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

R
R
R
R

R
R
R
R

—
—
R
—

—
—
R
—

—
—
—
—

Vypnutí blesku

* P†i pouñití motivovëch program¥ d a g dojde vñdy k vypnutí vestavêného blesku, práce
s externím bleskem je vçak moñná. Vypnutí externího blesku naopak znovu aktivuje reñim
”Flash Cancel”, tedy vypnutë blesk.
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• Po zapnutí fotoaparátu dojde k automatickému nastavení hodnoty clony podle pouñité
citlivosti filmu. Tuto hodnotu clony (indikovanou na fotoaparátu) nastavte rovnêñ na
externím blesku.

– pokra¢ování

• Pouñitelné externí blesky- pokra¢ování
• Poznámky k práci s externími blesky
• Podrobnosti viz návod k obsluze Vaçeho blesku
• Dbejte na vypnutí pohotovostního reñimu externího blesku.
• P†i pouñití externího blesku je synchroniza¢ní ¢as závêrky 1/90s nebo delçí.
• Je-li p†i pouñití externího blesku na fotoaparátu nastaven reñim redukce ¢ervenëch o¢í,
resp. redukce ¢ervenëch o¢í v¢etnê synchronizace blesku s dlouhëmi ¢asy závêrky, bude
pracovat reflektor redukce ¢ervenëch o¢í na fotoaparátu.
• I p†i pouñití externího blesku vybaveného AF reflektorem dojde v p†ípadê, ñe je
fotografovanë objekt p†íliç tmavë a je nastaveno centrální zaost†ovací pole (a pouñit
objektiv AF Nikkor) resp. reñim dynamického autofokusu s prioritou zaost†ení nejbliñçího
objektu, k aktivaci AF reflektoru pouze na têle fotoaparátu.
• Vypnutí blesku pomocí reñimu "Flash Cancel" na fotoaparátu, nemá vliv na ¢innost
externího blesku.
• P†i pouñití blesk¥ SB-26, 25 nebo 24 dojde i p†i aktivaci synchronizace záblesku na
druhou lamelu závêrky ke standardní synchronizaci záblesku na první lamelu závêrky
(nastavení provedené na blesku není v tomto p†ípadê bráno v úvahu).
• P†i pouñití blesk¥ SB-26, 25 nebo 24 nejsou v motivovém programu h p†i nastavení
reñimu synchronizace záblesku s dlouhëmi ¢asy závêrky na têle fotoaparátu pouñity delçí
¢asy, ale je nastaven standardní synchroniza¢ní ¢as 1/90s.

POZNÁMKA: P†i nasazeném externím blesku
Zapnête externí blesk, nebo vypnête vestavênë blesk fotoaparátu nastavením “flash
cancel”, aby se vestavênë blesk nemohl p†i nasazeném externím blesku automaticky
vyklopit. Vyklopí-li se vestavênë blesk v reñimu a nebo motivovëch programech
(s vëjimkou program¥ d a g), m¥ñe dojít k nerovnomêrnému osvêtlení nebo
vinêtaci, protoñe vestavênë blesk nemá moñnost vyklopit se plnê do pracovní polohy.

POZNÁMKA: Blesky jinëch vërobc¥
Pouñívejte vëhradnê blesky Nikon. Blesky jinëch vërobc¥ mohou díky jinëm
proudovëm nárok¥m, uspo†ádání kontakt¥ resp. spínání záblesku poçkodit elektrické
obvody fotoaparátu (nelze pouñít blesky s napêtím 250V a vyççím). Po nasazení
externího blesku jiného vërobce nelze plnê vyklopit vestavênë blesk fotoaparátu do
pracovní polohy (nezávisle na zapnutí resp. vypnutí externího blesku). Dojde-li
k odpálení vestavêného blesku v reñimu a nebo motivovëch programech (s vëjimkou
program¥ d a g), m¥ñe dojít k nerovnomêrnému osvêtlení nebo vinêtaci.

• Pro moñnost pouñití synchroniza¢ního kabelu pouñijte volitelnë adaptér AS-15.
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Pouñitelné externí blesky

Volitelné p†ísluçenství

Dioptrické korek¢ní ¢o¢ky
• Dioptrické korek¢ní ¢o¢ky umoñßují krátkozrakëm nebo dalekozrakëm fotograf¥m
p†izp¥sobit hledá¢ek individuálním zrakovëm poñadavk¥m. K dispozici je devêt
dioptrickëch ¢o¢ek s hodnotami -5, -4, -3, -2, 0, +0,5, +1, +2 a +3m-1 (hodnoty
kombinované s nastavením okuláru hledá¢ku). Doporu¢ujeme Vám vyzkouçet si p†ed
koupí jednotlivé korek¢ní ¢o¢ky, protoñe individuální zrakové poñadavky jsou
u kañdého ¢lovêka odliçné. P†ídavné dioptrické korek¢ní ¢o¢ky pouñívejte pouze
v p†ípadê, ñe pot†ebujete korekci vêtçí neñ je -1,5 añ +0,8m-1, coñ jsou hodnoty, které
lze nastavit p†ímo na okuláru fotoaparátu.
Volitelnou gumovou o¢nici lze pouñít v kombinaci s nasazenou korek¢ní ¢o¢kou.

Objektivy

Blesky SB-28/SB-27
• Blesky SB-28/SB-27 jsou standardnê napájeny ¢ty†mi alkalickëmi tuñkovëmi bateriemi
(AA), a dosahují smêrnëch ¢ísel 36 (SB-28) resp. 30 (SB-27) (manuální záblesk,
nastavení reflektoru 35mm, ISO 100, 20?C). Blesky umoñßují pouñití externích zdroj¥
energie SD-7 a SD-8A nebo ramene SK-6A (pouze SB-28). P†i práci s blesky
SB-28/SB-27 lze spouçtêt automatické záblesky †ízené externím ¢idlem daného blesku
(ne tedy systémem TTL).

Mêkké pouzdro (CF-62)
• Pro tento fotoaparát je k dispozici pouzdro CF-62. Do pouzdra lze vloñit têlo
fotoaparátu s objektivem AF 28 - 80 f/3,3 - 5,6G nebo mençím.

Çemínky na krk/poutko AH-4
• K dispozici jsou tkané †emeny AN-4B (¢ernë) a AN-4Y (ñlutë), v¢etnê çirokého tkaného
†emenu AN-6W (bordó).
• Pro jisté drñení p†ístroje a rychlou práci, je k dispozici poutko AH-4.

• K fotoaparátu F55/F55D je k dispozici çirokë sortiment AF objektiv¥ - çirokoúhlé,
teleobjektivy, zoomy, makroobjektivy, DC objektivy (objektivy s nastavitelnou rovinou
ostrosti).

Filtry
• Filtry Nikon lze rozdêlit do t†í skupin: çroubovací, nasazovací a zadní. U fotoaparátu
F55/F55D není t†eba zapo¢ítávat prodluñovací faktor filtr¥ (s vëjimkou filtru R60).
Filtr R60 vyñaduje zadání korekce expozice +1 EV.
P†i pouñití speciálních filtr¥ jinëch vërobc¥ nemusí správnê pracovat autofokus
a mê†ení expozice fotoaparátu.
• Pouñívejte kruhové polariza¢ní filtry C-PL namísto filtr¥ lineárních. Filtry s lineární
polarizací nelze u p†ístroje F55/F55D pouñít.
• Chcete-li chránit objektiv p†ed poçkozením, pouñívejte jako ochranu NC filtr.
• P†i fotografování s filtrem proti jasnému svêtlu (nebo dopadu çikmého svêtla na filtr)
m¥ñe dojít k tvorbê moiré. V takovém p†ípadê filtr p†ed snímkem sejmête.
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K fotoaparátu F55/F55D je k dispozici mnoñství volitelného p†ísluçenství
v¢etnê objektiv¥ a blesk¥.

Pé¢e o p†ístroj
Pro odstranêní prachu a ne¢istot z têla fotoaparátu pouñijte ofukovací çtêtec, a têlo
otírejte mêkkëm, ¢istëm had†íkem. Po fotografování v blízkosti mo†ské vody ot†ete têlo
p†ístroje mêkkëm, ¢istëm had†íkem navlh¢enëm ¢istou vodou pro odstranêní ulpêlëch
¢áste¢ek soli, poté p†ístroj osuçte suchëm had†íkem. NIKDY nepouñívejte organická
rozpouçtêdla jako jsou †edidla nebo benzíny. Jejich pouñití m¥ñe zp¥sobit poçkození
p†ístroje.

• Ãiçtêní zrcadla a objektiv¥
Pro odstranêní prachu a ne¢istot ze zrcadla a objektiv¥ pouñijte ofukovací çtêtec.
Pro odstranêní otisk¥ prst¥ nebo usazenëch ne¢istot z povrch¥ ¢o¢ek pouñijte mêkkë,
¢istë kousek bavlnêného had†íku nebo speciální had†ík na objektivy zvlh¢enë lihem
resp. ¢istící kapalinou na objektivy.

• Fotoaparát ani objektivy nevystavujte silnëm vibracím ani náraz¥m
Vyvarujte se pádu p†ístroje a objektiv¥, rovnêñ zabraßte jakëmkoli úder¥m o tvrdé
plochy - m¥ñe dojít k poçkození jemnëch mechanism¥ p†ístroje.

• Nedotëkejte se lamel závêrky
Lamely závêrky jsou velmi tenké.Nedotëkejte se jich, netla¢te na nê ani na nê silnê
nefoukejte ofukovacím çtêtcem. Takovéto jednání m¥ñe zp¥sobit vytvo†ení vryp¥,
mechanickou deformaci nebo roztrñení lamel.

• Zabraßte styku fotoaparátu s vodou nebo vlhkostí
Fotoaparát drñte mimo blízkost vody a vysoké vlhkosti. P†i fotografování v blízkosti
vody chraßte p†ístroj p†ed post†íkáním - zvláçtê pak slanou vodní t†íçtí.

• Z p†ístroje vyjmête baterie a uchovávejte jej spolu s hygroskopickou
látkou
P†edpokládáte-li, ñe nebudete p†ístroj delçí dobu pouñívat, vyjmête z nêho baterie,
abyste zabránili poçkození fotoaparátu p†i jejich p†ípadném vyte¢ení.
• Ve vlhkëch prost†edích uchovávejte p†ístroj spolu s hygroskopickou látkou pro
ochranu p†ed prachem, vlhkostí a solí. Pozor, skladování p†ístroje v koñeném pouzd†e
uvnit† plastového sá¢ku m¥ñe zp¥sobit naruçení materiálu pouzdra! Baterie
uchovávejte na chladném, suchém místê mimo dosah vysokëch teplot a vlhkosti.
• Hygroskopickou látku pravidelnê obmêßujte, jinak po ur¢ité dobê ztratí schopnost
pohlcovat vlhkost.
• Ponechání fotoaparátu dlouhou dobu v ne¢innosti m¥ñe zp¥sobit vznik plísní a vést
k poruçe. Jednou za mêsíc proto fotoaparát vyjmête, zapnête jej a proveìte nê+kolik
expozic naprázdno.
• Pro udrñení vestavêného blesku p†ístroje v dobrém stavu odpalte jednou za mêsíc
nêkolik záblesk¥. Tak uchováte blesk v dobrém stavu po mnoho let.

• Vyvarujte se blízkosti silnëch elektrickëch a magnetickëch polí
Fotoaparát nemusí správnê pracovat v blízkosti zdroj¥ silného elektromagnetického
vyza†ování, jako jsou nap†íklad televizní p†evadê¢e. Fotoaparát na takovëchto místech
nepouñívejte.

• Fotoaparát uchovávejte na chladném, suchém místê
Pro zamezení vzniku plísní a novotvar¥ ukládejte fotoaparát na suchém, chladném
místê.
P†ístroj nedávejte do blízkosti prost†edk¥ proti mol¥m (kafr, naftalín), elektrickëch
za†ízení generujících silná magnetická pole, ani na místa s nadmêrnê vysokou teplotou
jako je kabina automobilu v létê, nebo blízkost topnëch têles.

• Vyvarujte se náhlëch zmên teplot
Extrémní zmêny teplot mohou zp¥sobit vznik kondenzace uvnit† fotoaparátu.
P†enáçíte-li fotoaparát z velmi chladného do velmi teplého prost†edí nebo naopak,
umístête jej do vzduchotêsného obalu (nap†. plastového sá¢ku) a nechte jej zde
postupnê vytemperovat.
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Firma Nikon nep†ebírá zodpovêdnost za jakékoli závady zp¥sobené jinëm pouñitím
fotoaparátu, neñ jaké odpovídá specifikacím v tomto návodu k obsluze.
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•Ãiçtêní têla fotoaparátu

Manipulace s bateriemi

LCD panel

Dojde-li k náhodnému poz†ení baterií, ihned
vyhledejte léka†skou pomoc.

Bliká symbol ƒEE

Hledá¢ek

P†í¢ina

Çeçení

Bliká symbol ƒEE • Jinë typ objektivu Nikkor s vestavžnùm • Nastavte clonovë krouñek
CPU nemá nastaven clonovë krouñek
na hodnotu nejvyççího
na hodnotu nejvyççího clonového ¢ísla.
clonového ¢ísla.

Strana
19

Do not leave

• Pouñívejte dvê 3V lithiové baterie CR2
Pouñívejte dvê 3V lithiové baterie CR2.
• Baterie mêßte v¢as p†ed jejich úplnëm vybitím a mêjte vñdy k dispozici rezervní zvláçtê p†ípadê fotografování d¥leñité události.

• P†i vëmênê baterií fotoaparát vypnête
P†ed tím, neñ za¢nete vymêßovat baterie, fotoaparát vypnête. P†i vkládání novëch
baterií dbejte na správnou polaritu. ´ ‰
• Usazeniny na kontaktech baterií mohou zp¥sobit ztrátu kontaktu. P†ed vloñením
baterií kontakty dob†e kouskem suchého had†íku.

Zobrazí se
symbol M

—

• Baterie jsou témž†
vybité.

• P†ipravte si nové baterie.

17

Bliká symbol M

—

• Baterie jsou úplnž
vybité.

• Vypnžte fotoaparát
a baterie vymžßte za
nové.

17

Bliká o––, M
a údaj po¢itadla

—

• Baterie se vybily v
pr¥bêhu zpžtného
p†evíjení filmu.

• Vypnžte fotoaparát,
vymžßte baterie za nové
a opžt fotoaparát
zapnžte, pak stisknête
sou¢asnž dvž tla¢ítka
zpžtného p†evíjení filmu
„ na dobu delçí neñ
1s pro nové odstartování
zpžtného p†evíjení.
Zobrazuje-li se toto
varování ¢astêji,
kontaktujte autorizovanë
servis Nikon.

72

Bliká ƒ--

Bliká ƒ--

Zobrazí se E

—

• Film není správnž
zaloñen.

• Znovu zaloñte film.

20

Bliká Err a E

Bliká Err

• Film není správnž
navinut.

• Znovu zaloñte film.

20

• P†i nízkëch teplotách pouñívejte nové baterie
P†i extrémnê nízkëch teplotách se kapacita baterií sniñuje a fotoaparát nemusí se
starëmi bateriemi správnê pracovat. Za nízkëch teplot tedy pouñívejte nové baterie
a rezervní noste v teplé vnit†ní kapse pro p†ípad nutnosti jejich pouñití.
• Za nízkëch teplot se sniñuje rychlost p†evíjení filmu a po¢et rolí filmu, které je
moñnost exponovat na jednu sadu baterií. Po návratu teploty na normální hodnoty se
kapacita baterií m¥ñe ¢áste¢nê obnovit.

• Baterie neodhazujte do ohnê ani nezkratujte
Baterie neodhazujte do ohnê. Nezkratujte je, nerozebírejte ani nenabíjejte.

• Na tžle fotoaparátu je
• Nasaìte objektiv s CPU. P†i
pouñití objektivu bez CPU
nasazen objektiv bez
nastavte expozi¢ní reñim M
CPU, nebo není nasazen
a hodnotu clony nastavujte
ñádnë objektiv.

RfiZNÉ

VAROVÁNÍ

Çeçení problém¥

Baterie drñte mimo dosah dêtí.

19,
89,
90

clonovëm krouñkem na objektivu.

P†i zapnutí
expozimetru
bliká E

102

—

• Vyjmžte kazetu s filmem.
• Film z¥stal ve
fotoaparátu po skon¢ení
zpžtného p†evíjení.

33
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LCD panel

Hledá¢ek

—

Bliká /

Zobrazí se HI

Zobrazí se Lo

—

Bliká --

104

pokra¢ování

P†í¢ina
• Nelze pouñít
autofokus.

Zobrazí se HI • Varování p†ed
p†eexpozicí (objekt
je p†íliç svžtlë).

Zobrazí se Lo • varování p†ed
podexpozicí (objekt
je p†íliç tmavë)

Strana

LCD panel

Hledá¢ek

P†í¢ina

• Zaost†ete manuálnž.

Çeçení

47

Zobrazí se 90

• V reñimu S resp. M byl
p†edvolen kratçí ¢as
závžrky neñ 1/90s.

54

• Jednoduçe stisknête
spouçt’ pro expozici
snímku s bleskem (¢as
závžrky se automaticky
zmêní na 1/90s).

79, 82

• V reñimu P pouñijte neutrální çedë
filtr.
• V reñimu S nastavte kratçí ¢as
závžrky.
• V reñimu A nastavte vžtçí clonové
¢íslo (pokud indikace p†etrvává
i po zmžnách provedenëch
v reñimech S resp. A, pouñijte
rovnžñ neutrální çedë filtr.

Zobrazí se 90
(p†i nastavení
kratçího ¢asu
neñ 1/90)
—

Bliká fi

• Objekt je p†íliç tmavë,
a v reñimech P, S, A
a M doporu¢uje
indikace poñít blesk.

• Pouñijte blesk.

55, 57,
59, 61,
76, 80

—
54
56

Po dobu 3s
záblesku
bliká fi

• Záblesk probžhl na plnë
vëkon a hrozí tedy
podexpozice snímku.

• Po zkontrolování zaost†ené
vzdálenosti a clony
vzhledem k pracovnímu
rozsahu blesku, proveìte
snímek znovu.

77, 82,
83

• V reñimu P pouñijte blesk.
• V reñimu S nastavte delçí ¢as
závžrky.
• V reñimu A nastavte mençí
clonové ¢íslo (pokud indikace
p†etrvává i po zmžnách
provedenëch v reñimech S resp.
A, pouñijte blesk.

—

Bliká fi

• Externí blesk je
nastaven do reñimu
TTL.

• Nastavte externí blesk do
reñimu A (automatickë záblesk
†ízenë externím ¢idlem) nebo
M (manuální záblesk).

93

Bliká Err

Bliká Err

• Byla zaznamenána
závada.

• Vypnžte a zapnête
fotoaparát. Pokud
varovná indikace
p†etrvává, nebo se
objevuje ¢astêji,
kontaktujte autorizovanë
servis Nikon.

Bliká # nebo % • Jas objektu je mimo • Je-li objekt p†íliç jasnë, pouñijte
neutrální çedë filtr, je-li p†íliç
mž†ící rozsah
(v manuálním
tmavë, pouñijte blesk. P†i pouñití
fotoaparátu
expozi¢ním
blesku z¥stává blikat indikace
reñimu)
svêtelné váhy.

Bliká --

• Ãas závžrky je nastaven • Zruçte indikace - nastavením 30s
na - (¢as T) v reñimu
resp. kratçích ¢as¥, nebo pro
clonové automatiky
moñnost expozice ¢asu T aktivujte
manuální expozi¢ní reñim.
• Bžhem expozice
• Pro zruçení reñimu T nastavte
T je nastavena
jinë ¢as závžrky neñ ¢as --,
automatická
nebo vypnžte funkci
expozi¢ní †ada
automatické expozi¢ní †ady

Çeçení

Strana
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Çeçení problém¥ –

58

61

56, 62

62, 66

V nêkterëch p†ípadech m¥ñe vlivem statické elekt†iny mikroprocesor fotoaparátu
p†ístroj vypnout - i v p†ípadê pouñití novëch baterií. Ze stejného d¥vodu nemusí
probêhnout standardním zp¥sobem p†evíjení filmu. V obou têchto p†ípadech pouze
vypnête fotoaparát, a znovu jej zapnête. Nebo vyjmête, a znovu vloñte baterie.
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Glosá†

EV
Expozi¢ní ¢íslo: âíslo,které reprezentuje dostupné kombinace ¢as¥ závêrky a clon, které
dávají stejnou expozici scény p†i dané citlivosti filmu ISO a jasu scény.
Pro ISO 100 zna¢í kombinace ¢asu závêrky 1s a clony f/1,4 expozi¢ní ¢íslo EV1.
Fotoaparát lze pouñít jen v rozmezí mê†ícího rozsahu (EV) expozimetru. Nap†íklad p†ístroj
F55/F55D je vybaven expozimetrem s mê†ícím rozsahem EV 1 añ EV 20 pro ISO 100
a objektiv f/1,4.
Automatická expozi¢ní †ada
Zhotovení více snímk¥ stejného objektu s rozdílnëm nastavením expozice pro dosañení
správného vësledku. Fotoaparát F55/F55D v tomto reñimu provede t†i expozice po¢ínaje
namê†enou, a pokra¢uje podexpozicí a p†eexpozicí.
Zmêna expozice u jednotlivëch snímk¥ †ady se provádí zmênou nastavení ¢asu závêrky
a/nebo clony.
Korekce expozice
V situacích, kdy se nap†íklad hlavní objekt nachází v silném protisvêtle, umoñßuje
korekce expozice zámêrnê korigovat fotoaparátem standardnê namê†enou hodnotu pro
dosañení poñadovaného efektu. Fotoaparát F55/F55D umoñßuje zadání korekce
expozice v rozmezí -2 EV añ +2 EV po polovinê EVENT.

Pracovní rozsah blesku
Rozsah vzdáleností, ve kterëch m¥ñe blesk zajistit správnou expozici objektu. Pracovní
rozsah blesku lze ovlivßovat délkou záblesku. Kañdë automatickë blesk je vybaven
za†ízením umoñßujícím zmênu délky záblesku v ur¢itém rozsahu. Objekty v blízkëch
vzdálenostech vyñadují ménê svêtla (añ do minimální hodnoty), vzdálenêjçí objekty
vyñadují více svêtla (do maximální hodnoty).
Pracovní rozsah blesku ovlivßuje pouñitá clona, citlivost filmu atd.
Synchroniza¢ní ¢as pro blesk
Ãas závêrky, u kterého dojde p†i odpálení záblesku k osvêtlení celého polí¢ka snímku
najednou. Synchroniza¢ní ¢as p†ístroje F55/F55D pro blesk je 1/90s.
Flexibilní program
Flexibilní program umoñßuje do¢asnê posunout automaticky nastavené hodnoty ¢asu
závêrky a clony p†i zachování stejné (správné) expozice snímku. Tak je moñné ve
flexibilní programové automatice zvolit pro expozici poñadovanou hodnotu clony nebo
¢asu závêrky.
Clonové ¢íslo (f)
Clonové ¢íslo reprezentuje hodnotu clony a je odvozeno od ohniskové vzdálenosti
objektivu dêlené pr¥mêrem efektivního otvoru clony. Standardní clonová stupnice
obsahuje ¢ísla 1, 1,4 , 2, 2,8 , 4, 5,6 , 8, 11, 16, 22, 32 atd.
Nejmençí clonové ¢íslo ozna¢uje tzv. svêtelnost objektivu. Objektivy s hodnê malëm
¢íslem svêtelnosti jsou nazëvány vysoce svêtelné, a umoñßují fotografovat i za zna¢nê
nep†íznivëch svêtelnëch podmínek. Objektivy s niñçí svêtelností (vêtçí ¢íslem maximální
clony) vyuñívají p†i zhorçenëch svêtelnëch podmínkách delçí ¢asy závêrky, ale jsou také
mençí a leh¢í, neñ objektivy svêtelnêjçí. U nêkterëch objektiv¥ se zoomem se svêtelnost
mêní se zmênou ohniskové vzdálenosti.
Ohnisková vzdálenost
Vzdálenost od hlavní roviny (st†edu ¢o¢ky) do ohniska. U kinofilmovëch fotoaparát¥ se
objektivy s ohniskovou vzdáleností okolo 50mm nazëvají "základní" nebo "normální".
Objektivy s ohniskovou vzdáleností ménê neñ cca 35mm se nazëvaj çirokoúhlé,
a objektivy s ohniskovou vzdáleností vêtçí neñ 85mm se nazëvají teleobjektivy. Objektivy,
které umoñßují plynulou zmênu ohniskové vzdálenosti beze zmêny zaost†ení se nazëvají
zoomy.
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CPU
Central Processing Unit (mikroprocesor). Elektronická sou¢ástka, která †ídí ¢innost
elektronického za†ízení.
Objektivy AF-Nikkor (typy D a G) a objektivy AI-P Nikkor obsahují vestavêné CPU.

pokra¢ování

Focus Tracking
Tato funkce umoñßuje fotoaparátu analyzovat rychlost pohybujícího se objektu podle
zaost†ovacích dat, a ur¢it správné zaost†ení p†edvídáním pozice objektu v okamñiku
expozice.
Funkce Lock-On™ udrñuje zaost†ení hlavního objektu v pr¥bêhu ¢innosti systému focus
tracking, i kdyñ je tento objekt chvilkovê zakryt jinëm objektem.
Synchronizace na první lamelu závêrky
The flash fires an instant after the front curtain of a focal plane shutter has completed its
travel across the film plane. This is the way the F55/F55D operates with the flash sync
mode at Normal Sync.
Guide number
Smêrné ¢íslo blesku vyjad†uje vëkon záblesku ve vztahu k citlivosti filmu. Smêrné ¢íslo
vestavêného blesku p†ístroje F55/F55D je 12 (ISO 100, m). Smêrné ¢íslo se udává buìto v
metrech nebo ve stopách. Smêrné ¢íslo lze pouñít k vëpo¢tu pot†ebné clony pro
správnou expozici následovnê:
Smêrné ¢íslo
Hodnota clony = ——————————————
Vzdálenost objektu od blesku
P†i práci s p†edvolenou hodnotu clony lze následovnê ur¢it pot†ebnou pracovní
vzdálenost blesku:
Smêrné ¢íslo
Vzdálenost blesk-objekt = ———————
Clona
Tento vëpo¢et lze s vëhodou vyuñít pro vëpo¢et maximálního dosahu blesku.

Synchronizace blesku s dlouhëmi ¢asy závêrky
Záblesková technika, která vyuñívá dlouhé ¢asy závêrky. Expozice snímku zábleskem za
soumraku nebo tmy má obvykle za následek jasnê osvêtlené objekty na velmi tmavém
pozadí. Pouñití delçích ¢as¥ závêrky ve spojení s bleskem umoñní vnést do scény
i detaily pozadí snímku.
Reñim synchronizace blesku s dlouhëmi ¢asy závêrky p†ístroje F55/F55D umoñßuje
pouñití ¢as¥ añ 30s (v reñimu flexibilní programové automatiky a ¢asové automatiky)
resp. 1s ( v motivovém programu h).
Vinêtace
Plynule ubëvající osvêtlení filmu ze st†edu do roh¥. Existují dva typy - p†irozená vinêtace
zp¥sobená fyzikálními vlastnostmi svêtla, a umêlá vinêtace, zp¥sobená nevhodnëm
pouñitím p†ísluçenství jako je slune¢ní clona, filtr apod.

RfiZNÉ

Glosá† –

Citlivost filmu ISO
Mezinárodní standard reprezentující citlivost filmu ke svêtlu. âím vyççí je ¢íslo, tím vyççí
je citlivost filmu, a naopak. Film s citlivostí ISO 200 je dvojnásobnê citlivë neñ film ISO
100, a z poloviny tak citlivë vzhledem k filmu o citlivosti ISO 400.
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Typ p†ístroje

Jednooká zrcadlovka s vestavênëm motorem, automatickëm
zaost†ováním, elektronicky †ízenou çtêrbinovou závêrkou
a vestavênëm bleskem

Expozi¢ní reñimy

a:plnê automatickë reñim
Motivové programy (s: portrét, d: krajina, f: makro,
g: sport+sériové snímání, h: no¢ní portrét)
¡: Flexibilní programová automatika
™: Clonová automatika
£: Ãasová automatika
¢: Manuální expozi¢ní reñim

Formát obrazu

24 x 36mm (standardní kinofilmové polí¢ko

Upevnêní objektivu

Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)

Objektiv

Objektivy Nikkor a Nikon s bajonetem F*
* S omezeními; viz tabulka str. 88.

Hledá¢ek

Pevnê vestavênë pentagonální hranol (zrcadla), vestavêná
dioptrická korekce (-1,5 añ +0,8m-1)

Reñimy zaost†ování

AF: Automatická volba Auto-Servo AF: fotoaparát v závislosti na
snímaném objektu automaticky volí reñim Single Servo AF nebo
Continuous Servo AF (tj. ost†ení statického nebo pohyblivého objektu)
• Single Servo AF (ost†ení je dokon¢ení zablokováno)
• Continuous Servo AF (fotoaparát trvale doostruje pohyblivë
objekt); funkce Focus tracking a LockOn(tm) automaticky
aktivované podle stavu objektu
M: Manuální zaost†ování

Zaost†ovací pole

Lze volit ze t†í zaost†ovacích polí

FReñimy vëbêru
zaost†ovacích polí

• Dynamickë autofokus s prioritou zaost†ení nejbliñçího objektu
• Dynamickë autofokus
• Volba jednotlivëch zaost†ovacích polí v reñimu manuálního
zaost†ování M

Mê†ení expozice

TTL p†i plnê otev†ené clonê
Volitelné t†i metody mê†ení (limitované pouñitëm objektivem)
• Pêtisegmenové mê†ení 3D Matrix: s objektivy AF Nikkor G a D
• Pêtisegmetové mê†ení Matrix: s ostatními objektivy AF Nikkor (mimo
typy G a D, objektivy AF Nikkor pro F3 AF a objektivy IX-Nikkor),
AI-P Nikkor
• Integrální mê†ení se zd¥raznênëm st†edem (modifikované):
automatická volba p†i pouñití manuálního expozi¢ního reñimu

Rozsah m†ení
expozice

3D Matrix
EV 1-20
Integrální se zd¥r. st†edem: EV 1-20
(p†i pokojové teplotê, ISO 100,objektivu f/1,4)

Vzdálenost vëstupní 17mm (p†i -1,0m-1)
pupily od hledá¢ku
Zaost†ovací matnice Ãistá matnice typu B V se zna¢kami zaost†ovacích polí
Zorné pole hledá¢ku Cca 89% obrazu
Zvêtçení hledá¢ku

Cca 0,68 - 0,60? p†i pouñití objektivu 50mm zaost†eného na x
(p†i -1,5 añ +0,8m-1)

Informace v hledá¢ku Indikace zaost†ení, zaost†ovací pole, ¢as závêrky, clona, svêtelná
(s osvêtlením)
váha/hodnota korekce expozice, symbol korekce expozice, indikace
p†ipravenosti k záblesku/doporu¢ení pouñít blesk/záblesk na plnë vëkon
T†i sady zna¢ek (závorek) vyzna¢ující na matnici polohu ost†ících polí
Zrcadlo

Automatické, vratné

Clona objektivu

Automatická, vratná

Autofokus

TTL s fázovou detekcí, modul Nikon Multi-CAM530 s pomocnëm AF
reflektorem (rozsah cca 0,5 - 3m)
• Pracovní rozsah: EV -1 añ EV 19 (ISO 100, p†i normální teplotê)
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Propojení expozimetru

CPU

Korekce expozice

Nastavitelná v rozsahu ±2 EV, po 1/2 EV (s vëjimkou expozi¢ních
reñim¥ M, a a programové zábleskové automatiky)

Automatická
expozi¢ní †ada

Expozi¢ní rozptyl: ±2 EV; po¢et snímk¥: t†i
Odstupßování †ady: 0,5, 1, 1,5 nebo 2 EV ( s vëjimkou motivovëch
program¥ a reñimu a

Nastavení citlivosti
filmu

• Automatické nastavení u film¥ s DX-kódem (bez moñnosti
manuálního nastavení)
• Rozsah pouñitelnëch citlivostí: DX:ISO 25-5000, p†i pouñití filmu bez
DX-kódu automatické nastavení citlivosti ISO 100
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Specifikace

pokra¢ování

Závêrka

Elektronicky †ízená çtêrbinová závêrka s vertikálním chodem

Rozsah ¢as¥

• V reñimech a, s, d, f, g, h, P a A: Automatické nastavení
v rozmezí 30s añ 1/2000s.
• V reñimu S: 30s añ 1/2000s (po 1/2 EV)
• V reñimu M: 30s añ 1/2000s (po 1/2 EV), T

Synchronizace
blesku

Pouze kontakt X; synchroniza¢ní ¢as max. 1/90s

Vestavênë blesk

• V reñimu a, motivovëch programech (s vëjimkou d a g,)
automatická aktivace
• V reñimech P, S, A, M:Aktivace stiskem areta¢ního tla¢ítka blesku
Smêrné ¢íslo: 12 (ISO 100, m); úhel vykrytí: objektiv s ohniskovou
vzdáleností 28mm nebo delçí; rozsah pouñitelnëch citlivostí filmu:
ISO 25 - ISO 800

¤ízení záblesku

Pomocí TTL senzoru
• Doplßkovë záblesk vyvañovanë mê†ením Matrix: vestavênë blesk
v kombinaci s objektivem s CPU (s vëjimkou manuálního
expozi¢ního reñimu)
• Standardní TTL záblesk: v manuálním expozi¢ním reñimu
• Programovanë záblesk (automatickë záblesk bez mê†ení TTL):
externí blesk v kombinaci s objektivem s vestavênëm CPU ( mimo
expozi¢ní reñimy A a M)
• Rozsah pouñitelnëch citlivostí filmu pro TTL m†ení záblesku:
ISO 25 añ 800

Reñimy synchronizace Synchronizace na první lamelu závêrky (standardní synchronizace),
záblesku
synchronizace s dlouhëmi ¢asy závêrky, redukce ¢ervenëch o¢í,
redukce ¢ervenëch o¢í v kombinaci se synchronizací s dlouhëmi ¢asy
závêrky, vypnutë blesk (Flash Cancel)
Indikace p†ipravenosti • Plnê navitë blesk: svítí
k záblesku
• Záblesk na plnë vëkon: varovnê bliká
Indikace doporu¢eného Bliká u objekt¥ v protisvêtle nebo tmê p†i vhodnosti
pouñití blesku
práce s bleskem v reñimech P, S, A a M
Sáßky pro upevnêní
p†ísluçenství

Standardní ISO sáßky se st†edovëm kontaktem (st†edovë kontakt,
kontakt indikace p†ipravenosti k záblesku, zem), vybavené
bezpe¢nostním systémem safety lock

Samospouçt’

Elektronicky †ízená; délka bêhu: 10s
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Zakládání filmu

Systém Easy loading, automatické p†evíjení vestavênëm motorem;
po zav†ení zadní stêny p†ístroje se film automaticky p†evine na první
snímek (poslední snímek na svitku filmu)

P†evíjení filmu

• Automatické vestavênëm motorem
•Sériové snímání moñné v reñimu g
• Rychlost p†evíjení: cca 1,5 obr./s (s novëmi bateriemi)

Zpêtné p†evíjení filmu • Automatické zpêtné p†evíjení vestavênëm motorem
• P†ed¢asné zpêtné p†evíjení
Vícenásobná expozice Volitelná v reñimech P, S, A, M
Informace na LCD
panelu

Ãas závêrky, clona, symbol korekce expozice, hodnota korekce
expozice, automatická expozi¢ní †ada, vícenásobná expozice, reñim
synchronizace blesku, zaost†ovací pole, stav baterií, po¢itadlo,
samospouçt’

Vkopírování
data/¢asu do
snímk¥
(pouze F55D)

Vestavêné hodiny: 24 hodinovë systém s p†esností ¢asování ±90s
za mêsíc; nastavení letopo¢tu do 31.12. 2049
Pouñitelné filmy: Filmy s DX-kódem v citlivostech ISO 32 añ 3200
Zobrazená data: rok/mêsíc/den, den/hodina/minuta, ñádná data,
mêsíc(den/rok a den/mêsíc/rok
Zdroj energie: jedna 3V lithiová baterie typ CR2025, ñivotnost baterie:
cca 3 roky ( v závislosti na pouñití funkce kopírování dat do snímk¥
a dalçích provozních podmínkách)

Zadní stêna
fotoaparátu

P†ikloubená zadní stêna s kontrolním okénkem zaloñeného filmu;
datovací stêna s LCD panelem/tla¢ítky

Zdroj energie

Dvê 3V ltihiové baaterie CR2

Hlavní vypína¢

Polohy ON a OFF

Expozimetr

Automatické vypnutí po 5s ne¢innosti od aktivace; aktivace lehkëm
namá¢knutím tla¢ítka spouçtê po zapnutí fotoaparátu hlavním
vypína¢em
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Specifikace –

Specifikace –
Kontrola stavu
baterií

Mnoñství film¥
(36 a 24 snímkovëch)
na sadu novëch
baterií

pokra¢ování

Na LCD panelu, p†i zapnutém expozimetru
• N dostate¢ná kapacita
• M baterie blízká vybití
• blikající symbol
M zna¢í úplné vybití baterií
P†i 20°C

P†i –10°C

Bez blesku

cca 45 (67)

cca 27 (40)

S bleskem a aktivací
reflektoru u poloviny
expozic

cca 11 (16)

cca 7 (10)

Stativovë závit

1/4” (pr¥mêr JIS standard)

Rozmêry
(Ñ x V x H)

F55: cca 129 x 92 x 65mm
F55D: cca 129 x 92 x 67,5mm

Hmotnost
(bez baterií)

F55: cca 350g
F55D: F55D: cca 360g

Speciální
p†ísluçenství

Mêkké pouzdro CF-62
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Automatické zaost†ování p†i pouñití objektivu AF Zoom-Nikkor 28 - 80mm
f/3,3 - 5,6G v celém rozsahu od ∞ do nejbliñçí zaost†itelné vzdálenosti p†ed
kañdëm snímkem. âasy závêrky 1/90s a kratçí.

Vçechny specifikace platí pro nové baterie a pouñití p†ístroje p†i pokojové teplotê (20°C).
Specifikace a design se mohou mênit bez p†edchozího upozornêní.
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Tento návod k obsluze, ani ñádná jeho ¢ást (s vëjimkou
stru¢nëch citací v recenzích nebo testech) nesmí bët
ñádnëm zp¥sobem kopírován bez p†edchozího
písemného svolení firmy NIKON CORPORATION.
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