
U�ivatelská pøíruèka

Lite�Touch
Zoom70W

Lite�Touch
Zoom70W QD

Vítejte mezi u�ivateli aparátu Lite Touch Zoom 70W/
LiteTouch Zoom 70W QD.
Pøed pou�itím aparátu si peèlivì prostudujte tuto pøíruèku
a mìjte ji po ruce, dokud si nebudete zcela jisti, �e aparát
bezpeènì ovládáte.

Charakteristika tohoto aparátu:
● 35mm (kinofilmový) kompaktní aparát s vestavìným

2,5x zoomovým objektivem s ohniskovou délkou od 28
do 70mm (☞ s. 14)

● Fotografování detailù v re�imu Makro a� do 0,6 � 1,0 m
(☞ s. 29)

Symboly, pou�ívané v této pøíruèce
A :Zkontrolujte si, zda zde nejsou nìjaká doporuèení

nebo omezení
! :Poznámky a upozornìní, podle kterých máte postu-

povat
¤ :Doplòující výklad
☞ :Odkaz na stranu

Pøíslu�enství
(Dodáváno s aparátem)
Popruh

Pøipojení popruhu
Pøipojte popruh podle obrázku na s. 2.

2 Zaèínáme Zaèínáme 3 4 Zaèínáme

Popis aparátu (tìlo)

s. 4 vlevo, shora dolù

Tlaèítko Makro (☞ s. 29)

Lampa potlaèení èervených oèí (☞ s. 26, 27)

Lampa samospou�tì (☞ s. 28)

Okénko hledáèku (☞ s. 7)

Okénko autofokusu

Blesk (☞ s. 20-27)

Panel LCD (☞ s. 8)

Tlaèítko potlaèení èervených oèí (☞ s. 26,27)/samo-

spou�tì (☞ s. 28)

Tlaèítko zábleskového re�imu (☞ s. 20-25)/ostøení na

nekoneèno (☞ s. 29)

s. 4 vpravo

Èidlo expozimetru

Objektiv

Okénko autofokusu

Posuvná krytka (vypínaè) (☞ s. 9)

Víèko bateriové komory (☞ s. 8)

Spou�� (☞ s. 13)

Spínaè zoomu  (☞ s. 14)

Tlaèítko pøevíjení uprostøed role (☞ s. 17)
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s. 5 vlevo

Èervená LED kontrolka(☞ s. 7)

Oènice hledáèku

Spínaè západky zadního krytu aparátu (☞ s. 10)

Závit stativu

Tlaèítko MODE*

(pro volbu údajù, které mají být vyti�tìny nebo upraveny)

* Pouze Lite Touch Zoom 70W QD

s. 5 vpravo

Panel údajù (☞ s. 30, 31)

Okénko pro kontrolu kazety filmu (☞ s. 32)

Úchyt popruhu (☞ s. 2)

Tlaèítko ADJUST*

(pro úpravu údajù)

Tlaèítko SEL

(pro výbìr umístìní údaje, který má být upraven) (☞ s. 31)

* Pouze Lite Touch Zoom 70W QD)

Zaèínáme 5

Panel LCD
obr. s. 6 vlevo
Ukazatel ostøení na nekoneèno (☞ s. 28)
Ukazatel potlaèení èervených oèí (☞ s. 26, 27)

obr. s. 6 vpravo
Ukazatel samospou�tì (☞ s. 28)
Poèitadlo políèek (☞ s. 11)
Ukazatel nízkého napìtí baterie (☞ s. 9)

obr. s. 6 uprostøed
Ukazatel zábleskového re�imu (☞ s. 20-25)

Pro názornost jsou na obrázku uvedeny v�echny
ukazatele.

Ukazatele v hledáèku
➊Znaèky paralaxní kompenzace

Pro fotografování v Makro re�imu na vzdálenost cca
0,6m.

➋Rámeèek autofokusu (☞ s. 15)
Umístìte hlavní objekt do støedu tohoto rámeèku.

➌Èervená LED kontrolka
Na okam�ik se rozsvítí: Zaostøeno. Kdy� stisknete

spou��, závìrka se uvolní ale blesk
nevyzáøí.

Svítí: Je zaostøeno a blesk je pøipraven
vyzáøit. Kdy� stisknete spou��,
blesk vyzáøí.

Bliká: Blesk se dobíjí. Spou�� je zablo-
kována.

Bliká rychle: Blesk nevyzáøí. Pokud vysunutý
blesk nevìdomky zatlaèíte dolù,
upozorní vás na to varovné blikání
kontrolky.

Nerozsvítí se: Vzdálenost objektu od aparátu je
pøíli� krátká. Se �irokoúhlým na-
stavením odstupte na min. 0,9m, s
teleobjektivovým na více ne� 1,2m.

6 Zaèínáme Pøíprava 7 8 Pøíprava

Zalo�ení baterie
A Typ baterie
Do tohoto aparátu pou�ijte jednu 3V lithiovou baterii CR2.

1. Otevøete víèko bateriové komory. (obr. 1, s. 8)
¤ Odklopte víèko ve smìru �ipky na obr. 1.

2. Zalo�te novou baterii. (obr. 2, s. 8)
¤ Zkontrolujte si správné nastavení pólù a vlo�te baterii

podle obr. 2 na s. 8.

3. Zavøete víèko bateriové komory (obr. 3, s. 8).
¤Víèko pevnì zatlaète, aby zaklaplo.

Zapnutí aparátu
■ Odsuòte krytku.
¤ Odsunutím krytky ve smìry �ipky (obr. s. 9, nahoøe)

se aparát zapne, vestavìný blesk vyskoèí a objektiv
se vysune.

¤ Pokud aparát nepou�ijete po déle, ne� 3 minuty,
objektiv se automaticky zasune do �irokoúhlé polohy.

! Krytku odsunujte a� do zaklapnutí.

! Pokud aparát zrovna nepou�íváte, zasuòte krytku
(aparát se vypne) a zatlaète blesk dovnitø, abyste
pøede�li vybíjení baterií.

Ovìøení stavu baterie
■ Zkontrolujte ukazatel nízkého napìtí baterie

(symbol poloprázdné baterie) na panelu LCD.
¤ Pokud je baterie dostateènì nabitá, tento ukazatel se

nezobrazuje.
¤ Pokud symbol poloprázdné baterie bliká (obr. s. 9, dole)

nebo se na LCD neobjevují �ádné ukazatele, je baterie
vyèerpaná. Vymìòte ji za novou.

! Pøed fotografováním si v�dy zkontrolujte stav baterie.
! Doporuèuje se mít v�dy u sebe náhradní baterii,

proto�e nemusí být v�ude k dostání.

Zalo�ení filmu
O 35mm filmu (kinofilmu)
Na obr. s. 10 nahoøe vlevo vidíte obal kinofilmu s ozna-
èením umístìní údajù o poètu políèek, citlivosti a kódu DX.
Na obr. vpravo je kazeta filmu s oznaèením umístìní kódu
DX.
¤ Do tohoto aparátu pou�ívejte DX kinofilm.
¤ U filmu s kódem DX se citlivost nastavuje auto-

maticky, a to na ISO 100 a 400. (Pøi pou�ití filmu ISO
200 nebo bez kódu DX se citlivost automaticky
nastaví na ISO 100.)

! Pøi zakládání/vyjímání filmu se vyhýbejte pøímému
slunci.

A Doporuèený film
Doporuèuje se pou�ívat film ISO 400, který zaji��uje dobré
výsledky pøi fotografování s bleskem a pomìrnì dobøe
se vyrovnává s otøesy aparátu.

1. Otevøete zadní kryt aparátu (obr. 1, s. 10).
¤ Posuòte západku krytu ve smìru �ipky (1) a od-

klopte (2).

2. Vlo�te kazetu s filmem (obr. 2, s. 10).

3.Vytáhnìte zavadìè filmu k èervené znaèce
(obr. 3, s. 11).

¤ Pøidr�ujte kazetu a ujistìte se, �e je film správnì
napnutý a nasazený na zoubcích (obr. s. 11, uprostøed).

4.Zavøete zadní kryt aparátu a zkontrolujte
si, �e byl film zalo�en správnì.

¤ Po správném zalo�ení filmu se po zapnutí aparátu
objeví na poèitadle políèek �I� (obr. 4, s. 11).

! Jestli�e na poèitadle políèek bliká �- -� , byl film zalo�en
nesprávnì.  Odklopte kryt a zalo�te film znovu.



Správné dr�ení aparátu
■ Dr�te aparát pevnì

<V horizontální poloze>
¤ Zapøete si lokty o hrudník a dr�te aparát obìma rukama

(obr. s. 12, nahoøe).

<Ve vertikální poloze>
¤ Ujistìte se, �e je blesk nahoøe (obr. s. 12, uprostøed).

! Dávejte pozor, abyste si nezaclonili okénko autofokusu
nebo blesk prsty, vlasy nebo popruhem aparátu.

! Dávejte pozor, abyste netlaèili na blesk, kdy� je ve
vysunuté poloze.

Udìlejte si nìkolik zku�ebních snímkù
Pøed fotografováním významných událostí si nejprve
udìlejte nìkolik zku�ebních snímkù, abyste se seznámili
s aparátem a v�emi jeho vlastnostmi.
Nikon nenese odpovìdnost za poruchy, zpùsobené
pou�íváním aparátu Lite Touch Zoom 70W/Lite Touch
Zoom 70W QD jinak, ne� jak je popsáno v této pøíruèce.

Spou��

1. Lehce stisknìte spou�� a ovìøte si, �e se
rozsvítila èervená LED kontrolka (obr. 1, s. 13).

¤ Pøi lehkém stisknutí tlaèítka aparát zaostøí a exponuje
a èervený LED se rozsvítí.

¤ Dokud dr�íte spou�� lehce stlaèenou, je ostøení
zablokováno (Blokování ostøení ☞ s. 18).

2. Stisknìte spou�� nadoraz (obr. 2, s, 13).

! Pøi prudkém stisknutí spou�tì mù�e dojít k otøesu
aparátu. Proto ji v�dy stlaèujte pomalu.

Zoomování
■ Stlaèováním spínaèe zoomu zkomponujte zábìr.
¤ Stlaète spínaè buï ve smìru znaèky teleobjektivového

(70mm) nebo �irokoúhlého (28mm) zábìru (obr. s. 14,
nahoøe).

¤ Po nastavení po�adovaného typu zábìru sundejte prst
ze spínaèe.

! Pokud aparát nepou�ijete po déle, ne� tøi minuty,
objektiv se automaticky zasune do �irokoúhlé polohy.

S. 14 uprostøed: ukázka zábìru teleobjektivem
         dole: ukázka �irokoúhlého zábìru.

Fotografování
1.Umístìte rámeèek autofokusu na hlavní

objekt (obr. 1, s. 15)
A Pokud se hlavní objekt nachází mimo rámeèek

autofokusu:
Zaostøete pomocí blokování ostøení (☞ s. 18).

2. Lehce stlaète spou�� (obr. 2, s. 15).

■ Tabulka ukazuje vztah mezi LED ukazateli a funk-
cemi aparátu:

Fotografování (dokonèení)

*1 Pokud pøi lehkém stlaèení spou�tì èervená LED
kontrolka bliká, znamená to, �e se blesk dobíjí a
závìrku nelze uvolnit. Je�tì jednou lehce stisknìte
spou�� a jakmile LED pøestane blikat a svítí nepøetr�itì,
stisknìte ji nadoraz.

*2 Pokud dojde k nechtìnému zatlaèení vysunutého
blesku, èervená LED kontrolka se výstra�nì rozbliká. V
takovém pøípadì lze závìrku uvolnit, ale blesk nevyzáøí.

*3 Pokud je objekt blí�e, ne� 0,9m pøi �irokoúhlém nebo
1,2m pøi teleobjektivovém nastavení, LED se nerozsvítí
ani pøi stisknutí spou�tì a závìrku nelze uvolnit.
Odstupujte od objektu, dokud se LED nerozsvítí.
Pov�imnìte si, �e spou�� sama se nemusí zablokovat
ani v pøípadech, kdy je vzdálenost objektu od aparátu
extrémnì malá a objekt je mimo pracovní rozsah
aparátu.

3. Pomalu stlaète spou�� nadoraz (obr. 3, s. 16).

¤ Je-li objekt tmavý, v re�imu automatického záblesku
vyzáøí blesk automaticky.

! Prudké stlaèení spou�tì mù�e zpùsobit otøes aparátu.

! Pøi zavírání krytky ji nejprve lehce o kousek posuòte,
abyste zahájili zasouvání objektivu. A� se zasune
úplnì, pomalu krytku zavøete. Blesk zùstane vztyèený,
i kdy� je krytka zavøená a aparát vypnutý. Zatlaète jej
dovnitø do pùvodní polohy.

! Kdy� zrovna aparát nepou�íváte, zavøete krytku,
abyste nevyèerpávali baterii.

Pøevíjení filmu
■ Film se pøevíjí automaticky
¤ Po dobìhnutí na konec role se film automaticky

pøevine.
¤ Pøi pøevíjení se poèitadlo políèek toèí pozpátku. Kdy�

pøevíjení skonèí, �E� na poèitadle chvíli bliká a potom
zùstane rozsvícené.

¤ Pokud se vyèerpá baterie a film se uprostøed pøevíjení
zastaví, lze v nìm pokraèovat ihned po výmìnì
baterie.

! Neotevírejte zadní kryt aparátu, dokud �E� nezaène
blikat.

■ Pøevíjení filmu uprostøed role (obr. s. 17, nahoøe)
Stisknìte tlaèítko pøedèasného pøevíjení �pièatým
nástrojem, napø. propisovací tu�kou.

¤ Jakmile se film zaène pøevíjet, mù�ete tlaèítko pustit.

Vyjímání filmu
1. Ovìøte si, �e pøevíjení skonèilo (musí svítit

�E�) (obr. 1, s. 17).

2. Odklopte zadní kryt aparátu a vyndejte film
(obr. 2, s. 17).

Kdy� je hlavní objekt mimo støed zábìru
Fotografování se zablokovaným ostøením

Kdy� se zaostøovaný objekt nalézá mimo rámeèek
autofokusu ve støedu obrazu, pou�ijte blokování ostøení,
které vám umo�ní zmìnit kompozici zábìru. Blokování
ostøení pou�ijte i pøi fotografování objektù, na které se
obtí�nì zaostøuje (☞ s. 19).

1. Zkomponujte zábìr (obr. 1, s. 18).
! Pøíklad zábìru, kdy hlavní objekt bude nezaostøený.

Základní operace 9 10 Základní operace Základní operace 11 12 Základní operace

Zaostøení Blesk Spou�� (fotografování)

Krátce
se rozsvítí Provedeno Nevyzáøí Mo�né

Svítí
nepøetr�itì Provedeno Vyzáøí Mo�né

Bliká
pomalu - Dobíjí se Zablokována*1 (☞ s. 16)

Bliká
rychle - Nevyzáøí Mo�né *2 (☞ s. 16)

Nerozsvítí se Nemo�né - Zablokována*3 (☞ s. 16)



2.Umístìte rámeèek autofokusu na hlavní
objekt a lehce stlaète spou�� (obr, 2, s. 18).

A Nemìòte vzdálenost objektu od aparátu.
Pøi lehkém stlaèení spou�tì se ostøení zablokuje. Nemìòte
vzdálenost od objektu.

3.S lehce stlaèenou spou�tí zmìòte kompozici
zábìru a poté stisknìte spou�� nadoraz
(obr. 3, s. 18).

Objekty, na které se zaostøuje obtí�nì
Následující objekty mù�e být obtí�né zaostøit (ukázky na
s. 19). Zaostøete na jiný objekt ve stejné vzdálenosti od
aparátu, zablokujte ostøení (☞ s. 18), zmìòte kompozici
zábìru a fotografujte.

■ Objekty pøíli� malé na to, aby vyplnily rámeèek
autofokusu.

■ Objekty za sklem.

■ Tmavé, svìtlo pohlcující objekty (bez odrazu)

■ Lesklé, vysoce reflexní povrchy, jako jsou karo-
série aut nebo vodní hladina.

■ Objekty bez pevného obsahu (napø. plamen svíè-
ky, ohòostroj apod.)

■ Sekundární objekty, které jsou aparátu blí�e, ne�
objekt hlavní.

Fotografování s bleskem
Volba zábleskového re�imu
¤ Jeden z pìti zábleskových re�imù si zvolíte tlaèítkem

se znaèkou hory/blesk (obr. s. 20). S ka�dým stisk-
nutím tlaèítka se budou re�imy mìnit v poøadí,
uvedeném pod obrázkem na s. 20.

AUTO~: Automatický záblesk (☞ s. 22)
Pøi nedostateèném osvìtlení blesk vyzáøí automaticky.
hory/pøe�krtnutý blesk: Ostøení na nekoneèno (☞ s. 28)
Lep�í zaostøení na vzdálené scény nebo krajinu.

pøe�krtnutý blesk: Zru�ený záblesk (☞ s. 22)
Umo�òuje zru�it záblesk v situacích, kdy by blesk
normálnì automaticky vyzáøil.

~: Záblesk na pøání (☞ s. 24)
Umo�òuje pou�ít záblesk bez ohledu na svìtelné
podmínky.
AUTO

SLOW ~: Synchronizace dlouhých èasù (* s. 24)
Slou�í k osvìtlení objektu i pozadí za �era nebo v noci.

! Pokud pøi lehkém stlaèení spou�tì èervená LED
kontrolka bliká, znamená to, �e se blesk dobíjí a zá-
vìrku nelze uvolnit. Je�tì jednou lehce stisknìte spou��
a jakmile LED pøestane blikat a svítí nepøetr�itì,
stisknìte ji nadoraz.

Postup pøi fotografování s bleskem
1.Stisknutím tlaèítka se symbolem hory/blesk

zvolte zábleskový re�im.

! Vzhledem k tomu, �e pøi práci se zru�eným zá-
bleskem a synchronizací dlouhých èasù se pou�ívají
del�í expozièní èasy, pou�ijte stativ, abyste pøede�li
otøesùm aparátu.

2. Zkomponujte zábìr a lehce stlaète spou��.

3.Ovìøte si, �e se rozsvítila èervená LED
kontrolka a fotografujte.

A Dosah záblesku
Pracovní vzdálenosti:
S filmem ISO 100:
�irokoúhlé nastavení: cca 0,9 a� 3,3m
Teleobjektiv: cca 1,2 a� 1,9m
S filmem ISO 400:
�irokoúhlé nastavení: cca 0,9 a� 6,6m
Teleobjektiv: cca 1,2 a� 3,8m

! NETLAÈTE na blesk (obr. s. 21).  Pokud je na
zábleskovou jednotku vyvíjen tlak, èervená kontrolka
rychle varovnì bliká. (pokud v takovém pøípadì
stisknete spou��, závìrka se uvolní, ale blesk nevyzáøí.)

Vyzáøení záblesku automaticky
Re�im automatického záblesku
Je-li objekt tmavý, blesk vyzáøí automaticky.

1.Ujistìte se, �e se na panelu LCD objevil
symbol �AUTO ~� (obr. 1, s. 22).

¤  Pokud se symbol �AUTO ~� neobjevil, stisknìte
opakovanì tlaèítko volby zábleskového re�imu, dokud
se �AUTO ~� na panelu LCD nezobrazí.

2.Ovìøte si, �e se rozsvítila èervená LED
kontrolka a stisknìte spou�� (obr. 2, s. 22).

! Pokud je objekt dostateènì osvìtlen, blesk nevyzáøí.
V takovém pøípadì se LED pøi lehkém stlaèení spou�tì
pouze krátce rozsvítí.

! Kdy� pøi lehkém stlaèení spou�tì LED bliká, znamená
to, �e se blesk dobíjí a závìrku nelze uvolnit. Znovu
lehce stlaète spou�� a jakmile LED svítí nepøetr�itì,
stisknìte ji nadoraz.

Zru�ení práce blesku
Re�im zru�eného záblesku
Pou�ijte na místech, jako jsou napø.  muzea, kde je
fotografování s bleskem zakázáno.

1. Aparát umístìte na stativ nebo na pevnou, stabilní
podlo�ku.

AV re�imu zru�eného záblesku pou�ijte stativ.
Vzhledem k tomu, �e v tomto re�imu se pou�ívají
del�í expozièní èasy,  je stativ u�iteèný jako prevence
proti otøesùm aparátu.

2. Stlaèujte tlaèítko volby zábleskového re�imu, dokud
se na panelu LCD neobjeví symbol zru�eného
záblesku (pøe�krtnutý blesk) (obr. 2, s. 23)

1. Ujistìte se, �e se èervená LED kontrolka na
okam�ik rozsvítila a fotografujte (obr. 3, s. 23).
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Úmyslné vyzáøení záblesku
Záblesk na pøání
Pou�ijte k provádìní záblesku bez ohledu na svìtelné
podmínky.

1. Stlaèujte tlaèítko volby zábleskového re�imu, dokud

se na panelu LCD neobjeví �~�   (obr. 1, s. 24)

2. Ujistìte se, �e se èervená LED kontrolka na
okam�ik rozsvítila a fotografujte (obr. 2, s. 24).

! Kdy� pøi lehkém stlaèení spou�tì LED bliká, znamená
to, �e se blesk dobíjí a závìrku nelze uvolnit. Znovu
lehce stlaète spou�� a jakmile LED svítí nepøetr�itì,
stisknìte ji nadoraz.

Fotografování v noci
Synchronizace dlouhých èasù
Pou�ijte k osvìtlení objektu i pozadí za �era nebo v noci.

1. Aparát umístìte na stativ nebo na pevnou, stabilní
podlo�ku.

AV re�imu synchronizace dlouhých èasù pou�ijte
stativ.
Vzhledem k tomu, �e v tomto re�imu se pou�ívají
del�í expozièní èasy,  je stativ u�iteèný jako prevence
proti otøesùm aparátu.

2. Stlaèujte tlaèítko volby zábleskového re�imu,
dokud se na panelu LCD neobjeví �AUTO/SLOW
~�  (obr. 2, s. 25)

3. Ujistìte se, �e se èervená LED kontrolka na
okam�ik rozsvítila a fotografujte (obr. 3, s. 25).

! Kdy� pøi lehkém stlaèení spou�tì LED bliká, znamená
to, �e se blesk dobíjí a závìrku nelze uvolnit. Znovu
lehce stlaète spou�� a jakmile LED svítí nepøetr�itì,
stisknìte ji nadoraz.

Potlaèení efektu �èervených oèí�
Re�im potlaèení èervených oèí
Pøi fotografování s bleskem mohou být oèi objektu na
výsledné fotografii vyjít èervenì. Tento re�im slou�í k po-
tlaèení tohoto efektu.

1. Stlaèujte tlaèítko potlaèení èervených oèí/
samospou�tì, dokud se na panelu LCD neobjeví
symbol oka (obr.1, s. 26)

¤ Pøi ka�dém stisknutí tlaèítka se ukazatel mìní v poøadí,
uvedeném na s. 26 uprostøed.

Bez ukazatele: Potlaèení èervených oèí zru�eno
Zru�it re�im potlaèení èervených oèí.

Symbol oka: Re�im potlaèení èervených oèí
Omezit efekt èervených oèí.

AO re�imu potlaèení èervených oèí
Nedoporuèuje se pøi fotografování rychle se pohy-
bujících objektù.

Symbol oka a samospou�tì: Re�im samospou�tì
(☞ s. 28)
Pro práci se samospou�tí.

Pov�imnìte si, �e pøi pou�ití samospou�tì se automaticky
nastaví potlaèení èervených oèí.

2. Zkomponujte zábìr a potom lehce stlaète spou��
(obr. 2, s. 27)

3. Ujistìte se, �e se èervená LED kontrolka na
okam�ik rozsvítila a fotografujte (obr. 3, s. 26).

A Objekt i aparát se nesmí hýbat.
Lampa potlaèení èervených oèí se rozsvítí asi na
sekundu pøed vyzáøením hlavního záblesku. Dávejte
pozor, aby se do záblesku nepohnul objekt, ani aparát.

! Kdy� pøi lehkém stlaèení spou�tì LED bliká, znamená
to, �e se blesk dobíjí a závìrku nelze uvolnit. Znovu
lehce stlaète spou�� a jakmile LED svítí nepøetr�itì,
stisknìte ji nadoraz.

! Vypnutím aparátu se potlaèení èervených oèí auto-
maticky nezru�í. Chcete ji je zru�it, stlaèujte tlaèítko
potlaèení èervených oèí/samospou�tì, dokud symbol
oka nezmizí z panelu LCD.

Fotografování vzdálené scény nebo krajiny skrz okno
Ostøení na nekoneèno
Tento re�im je vhodný pro lep�í zaostøení na velkou
vzdálenost nebo fotografování krajiny skrz okno.

1. Stlaèujte tlaèítko volby zábleskového re�imu,
dokud se na panelu LCD neobjeví symbol ostøení
na nekoneèno (hory a pøe�krtnutý blesk).

2. Ujistìte se, �e se èervená LED kontrolka na
okam�ik rozsvítila a fotografujte (obr. 2, s. 28).

! V tomto re�imu je záblesk automaticky zru�en.

Pou�ívání samospou�tì
Samospou�� pou�ijte, kdy� chcete být na fotografii i vy sami.

1. Pou�ijte stativ nebo aparát umístìte na stabilní
podlo�ku.

2. Stlaèujte tlaèítko potlaèení èervených oèí/
samospou�tì, dokud se na panelu LCD neobjeví
symbol samospou�tì.

3. Zkomponujte zábìr a stisknìte spou��.
¤ Lehkým stlaèením spou�tì aparát zaostøí i exponuje.
¤ Po stisknutí spou�tì nadoraz lampa potlaèení

èervených oèí/samospou�tì pøed spu�tìním nejprve
bliká a pak se rozsvítí (celkem 10 sec.) .

¤ Po zábìru se samospou�� automaticky zru�í.
¤ Re�im samospou�tì se rovnì� automaticky zru�í po

zasunutí krytky (vypínaèe).

Fotografování detailù
AV teleobjektivovém nastavení je minimální

vzdálenost objektu od aparátu 0,6m.
Chcete-li fotografovat napø. kvìt v co nejvìt�í velikosti,
mù�ete se k nìmu pøiblí�it a� na 0,6m. V Makro re�imu
je mo�ná vzdálenost objektu od aparátu 0,6m a� 1,0m.
Pov�imnìte si v�ak, �e tento re�im není urèen pro
kopírování výkresù.

1. Stisknìte tlaèítko Makro (obr. 1, s. 29)
¤ Kdy� stisknete tlaèítko, objektiv se automaticky nastaví

do polohy Makro a zvolí se re�im záblesku na pøání.

2. Se stisknutým tlaèítkem Makro zkomponujte zábìr
a poté lehce stlaète spou��.

! Je-li vzdálenost objektu od aparátu cca 0,6m, na fotografii
se zobrazí �rafovaná oblast (/////) (obr. 2, s. 29).

3. Ovìøte si, �e se rozsvítila èervená LED kontrolka
a fotografujte (obr. 3, s. 29)

Tisk data/èasu na fotografii
(Pouze Lite Touch Zoom 70W QD)

■ Stisknutím tlaèítka MODE zvolte ukazatel data/èasu
(obr. s. 30, nahoøe).

Rok se zobrazuje jako dvojèíslí (�00� je rok 2000, �01� je
2001), èas se zobrazuje a tiskne ve 24-hodinovém cyklu.
Pøíklad na horním obrázku na s. 30 ukazuje datum
1.3.2000.
¤ Písmeno �M� se objevuje jako ukazatel nad èíslem

mìsíce, ale na fotografii se nevytiskne.
¤ S ka�dým stisknutím tlaèítka MODE se ukazatel mìní

v ní�e uvedeném poøadí (schéma s. 30, uprostøed):

Rok/mìsíc/den      Den/hodina/minuta   Bez tisku
•  00     3     1     •   1     15:30  •   - - - - - - -

Mìsíc/den/rok        Den/mìsíc/rok
3      1    00    •     1      3      00
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¤ Kdy� se na LCD objeví ����, datum/èas se vytisknou
na fotografii.

¤ Pokud nechcete tisknout datum/èas,
nastavte �- - - - - - � (bez tisku).

Umístìní vyti�tìného data/èasu
¤ Umístìní vyti�tìného údaje vidíte na obr. s. 30, dole.

! Vyti�tìný èasový údaj mù�e být �patnì èitelný, je-li
umístìn na:

* Bílém nebo jasném podkladì
* Oran�ovém nebo �lutém podkladì.

Úprava data a èasu
(Pouze Lite Touch Zoom 70W QD)

1. Stisknutím tlaèítka MODE si vyvolejte ukazatel
rok/mìsíc/den (obr. s. 31 nahoøe).

2. Stisknìte tlaèítko SEL � ukazatel, který má být
nastaven, se rozbliká.

3. Stisknutím tlaèítka ADJUST nastavte blikající èíslo.

¤ S ka�dým stisknutím tlaèítka ADJUST se èíslo o jedno
zvý�í.

¤ Chcete-li zmìnu èísel urychlit, dr�te tlaèítko ADJUST
stisknuté po déle ne� dvì sekundy.

4. Kdy� je správnì nastaven blikající ukazatel,
stisknìte znovu SEL � rozbliká se dal�í ukazatel.

¤ Opakováním krokù 3 a 4 nastavíte v�echny èíslice.

¤ Chcete-li upravovat èas, stisknìte tlaèítko MODE a
vyvolejte si ukazatel èasu.

Výmìna baterie pro tisk údajù
(Pouze Lite Touch Zoom 70W QD)

Pokud jsou vyti�tìné datum a èas tmavé nebo obtí�nì
èitelné, je datovací baterie nejspí�e vyèerpaná. Vymìòte
ji za novou.

A Typ baterie
Do tohoto aparátu pou�ijte jednu 3V lithiovou baterii
CR2025.

1. Ovìøte si, �e v aparátu není film a odklopte zadní
kryt (obr. 1, s. 32).

! Pøítomnost filmu v aparátu si mù�ete ovìøit i okénkem
pro kontrolu filmu (☞ s. 5).

2. Otevøete víèko komory datovací baterie v zadní
stìnì aparátu.

¤ Uvolnìte dva �roubky víèka, oznaèené �ipkami na obr.
2, s. 32.

3. Vymìòte baterii za novou

¤ Zalo�te novou baterii podle obr. 3 na s. 33, kladným
pólem vzhùru.

4. Uzavøete víèko bateriové komory a utáhnìte
�roubky.

¤ Utáhnìte �roubky podle obr. 4 na s. 33.

! Pøi výmìnì baterie se resetují vestavìné hodiny.
Nezapomeòte je znovu nastavit (☞ s. 31).

Problémy a jejich odstraòování
Vyhledejte si v ní�e uvedené tabulce pøíèinu potí�í a mo�-
nost jejich odstranìní. Mù�e vám to u�etøit náv�tìvu
servisu.

Problém Pøíèina a náprava Strana

Nelze uvolnit * Baterie zalo�ena obrácenì.
závìrku →Zalo�te baterii se správnì nastavenými póly. 8

* Posuvná krytka není úplnì otevøená.
→Odsuòte krytku a� na konec (na zaklapnutí), 9

abyste zapnuli aparát.
* Èervená LED kontrolka bliká.
→Blesk se dobíjí. Sundejte prst se spou�tì, potom 7

ji znovu lehce stlaète a a�  se LED rozsvítí bez
blikání, stisknìte ji nadoraz.

* Na LCD se nezobrazují �ádné ukazatele.
→Baterie je vyèerpána. Vymìòte ji za novou.

Blesk * Èervená LED kontrolka bliká,
nepracuje → Blesk se dobíjí. Sundejte prst se spou�tì, potom 8

ji znovu lehce stlaète a a�  se LED rozsvítí bez
blikání, stisknìte ji nadoraz.

* Aparát je v re�imu automatického záblesku,
synchronizace dlouhých èasù. 24

→V tomto re�imu blesk nevyzáøí, je-li objekt
dostateènì jasný. Chcete-li pou�ít záblesk,
zvolte re�im záblesku na pøání.

* Èervená LED kontrolka bliká rychle. 21
→Zkontrolujte, zda jste nezatlaèili blesk.

Nesahejte na zábleskovou jednotku.

Objekt je * Otøes aparátu.
na fotografii →Stlaèujte spou�� jemnìji nebo pou�ijte stativ, 12,13,
rozmazaný. pøípadnì umístìte aparát na stabilní podlo�ku. 23

* Objekty v popøedí nebo v pozadí jsou rozostøené.
→Pøed stisknutím spou�tì se ujistìte, �e jste 15,18,

vycentrovali objekt v rámeèku autofokusu. 19
Pokud se vám nedaøí správnì zaostøit, pou�ijte
blokování ostøení.

Je zalo�en film, * Po otevøení posuvné krytky (zapnutí aparátu)
ale èíslo �I� se na LCD objeví �- - � 10,11
se neobjevilo.  →Vyndejte film a zalo�te jej znovu.
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Problém Pøíèina a náprava Strana

Na fotografie * Datovací baterie je vyèerpána.
se nevytisklo →Vymìòte ji za novou. 32,33
datum/èas. * Na panelu údajù se zobrazuje �- - - - - - �.

→Nastavte panel tak, aby se na nìm zobrazovaly 30
údaje, které mají být vyti�tìny.

K elektronickým fotoaparátùm
V pøípadech, kdy je aparát vystaven silnému pùsobení
statické elektøiny, mù�e dojít k poruchám funkcí. Pokud k
tomu dojde, vyndejte baterii a zalo�te ji znovu.
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Jak peèovat o aparát
Kdy� zrovna aparát nepou�íváte:
Uzavøete posuvnou krytku. Tím pøedejdete náhodnému
spu�tìní a vybíjení baterie.

Kdy� aparát nehodláte pou�ívat po del�í dobu:
Vyndejte baterii a ulo�te aparát na chladném, suchém
místì. Doporuèuje se jednou mìsíènì baterii zalo�it a
nìkolikrát spustit blesk, aby nedo�lo k poru�e
kondenzátorù.

Chraòte aparát pøed vlhkem:
Lite Touch Zoom/Lite Touch Zoom 70W QD není vodotìsný
a proto by nemìl být vystavován de�ti nebo slané vodì.

Chraòte aparát pøed silnými otøesy:
Dávejte pozor, abyste aparát neupustili nebi jím nenarazili
na tvrdý povrch.

Pøi ukládání aparátu:
Nenechávejte aparát ve velmi teplém a vlhkém prostøedí,
jako napø. uvnitø uzavøeného automobilu èi v jeho kufru, v
blízkosti topných tìles, ani v sousedství chemikálií, jako
jsou kafr nebo naftalín. Pøi ukládání se doporuèuje pou�ívat
pohlcovaè vlhkosti.

Údr�ba:
K odstraòování neèistot a �mouh pou�ívejte suchou,
mìkkou tkaninu, vyfukovací kartáèek nebo èistiè objektivù.
Neèistoty z oènice hledáèku lehce otírejte mìkkou
tkaninou.

Nepøetr�ité pou�ívání blesku:
Pøi nepøetr�itém pou�ívání blesku se baterie i aparát
zahøejí. Pøed dal�ím zábìrem je nechejte vychladnout.
Pøi pou�ívání aparátu za nízkých teplot:
Je-li baterie témìø vyèerpána, nemusí aparát za nízkých
teplot správnì fungovat. Za tìchto podmínek pou�ívejte
èerstvou baterii, mìjte k dispozici náhradní, udr�ujte ji
v teple a pou�ívejte støídavì obì baterie.
Jakmile se teplota vrátí do normálu, napìtí baterií se
obvykle obnoví.

Specifikace
Typ aparátu
Automatický kinofilmový aparát (35mm) se zoomovým
objektivem Nikon
Pou�itelný film
Kinofilm s DX s kódem v kazetì
Formát fotografií
24 x 36mm
Objektiv
28mm f/5,6 - 70mm f/10, 5 prvkù ve 4 skupinách
Závìrka
Programovaná elektronická
Hledáèek
Nepøevrácený, pokrývá cca 80% standardního políèka,
zvìt�ení cca 0,28x s 28mm a cca 0,62x se 70mm,
dioptrická úprava cca �0,8DP
Informace v hledáèku
Rámeèek obrazu (se znaèkami paralaxní kompenzace),
rámeèek autofokusu
Èervená LED kontrolka
Blesk pøipraven (rozsvítí se), blesk se dobíjí (bliká), blesk
nevyzáøí (bliká rychle). Zaostøeno (rozsvítí se na chvilku),
vysunutý blesk je stlaèován dovnitø (bliká na 8 Hz)
Zaostøování
Aktivuje se lehkým stlaèením spou�tì. Zaostøovací
vzdálenost cca 0,9m do nekoneèna s 28mm, cca 1,2m do
nekoneèna se 70mm
Blokování ostøení
Ostøení je zablokováno, dokud lehce stlaèujete spou��
Kontrola expozice
Elektronicky øízená programová AE: rozsah AE (ISO 100):
5-15EV s 28mm a 6-15 se 70mm. Pøi nedostateèném
osvìtlení blesk vyzáøí automaticky
Nastavení citlivosti filmu
Platí pro filmy ISO 100 a 400 s kódem DX
Zakládání filmu
Po zalo�ení se film automaticky posune na první políèko.
Mo�nost ovìøení okénkem.

Specifikace (dokonèení)
Poèitadlo políèek
Zobrazuje se na panelu LCD, naèítací, pøi pøevíjení odeèítá
Samospou��
Elektronicky ovládaná, aktivuje se stisknutím spou�tì.
Lampa samospou�tì bliká a potom se pøed spu�tìním
rozsvítí (celkem 10 sekund), doba sepìtí 10 sekund,
zru�itelná
Transport filmu
Po ka�dém zábìru se film automaticky posune na dal�í
políèko. Automatické pøevíjení po dobìhnutí na konec role.
Pøedeasné pøevíjení mo�né.
Vestavìný blesk
K dispozici jsou ètyøi zábleskové re�imy: automatický
záblesk, zru�ený záblesk, záblesk na pøání a
synchronizace dlouhých èasù. Pøi nedostateèném
osvìtlení blesk vyzáøí automaticky. Pøi dobíjení je spou��
zablokována. Dosah záblesku (ISO 100): cca 0,9 a� 3,3m
s 28mm, cca 1,2 a� 1,9m se 70mm, (ISO 400): cca 0,9 a�
6,6m s 28mm, cca 1,2 a� 3,8m se 70mm. Doba dobíjení
cca 6 sec.
Re�im potlaèení èervených oèí
Lampa pro potlaèení èervených oèí se pøed zábleskem
rozsvítí na cca 1 sec.
�ivotnost baterie
Cca 10 rolí 24-políèkového filmu pøi polovièním záblesku
Panel LCD (zapnuto)
Poèitadlo políèek, zábleskový re�im, potlaèení èervených
oèí, samospou��, ostøení na nekoneèno, nedostateèné
napìtí baterie
Zdroj napìtí
1 3V lithiová baterie (CR2)
Funkce tisku údajù (pouze Lite Touch Zoom 70W QD)
24-hodinový cyklus bez rozli�ení den/noc, volba z pìti sad
ukazatelù pomocí tlaèítka, rok/mìsíc/den, den/hodina/
minuta, bez tisku, mìsíc/den/rok, den/mìsíc/rok. Úprava
pøestupného roku a� do 2049. Zdroj napìtí: jedna lithiová
baterie CR2025

Rozmìry (� x v x h)
Lite-Touch Zoom 70W: cca 117 x 63 x 42mm
Lite-Touch Zoom 70W QD: cca 117 x 63 x 47mm

Váha (bez baterií)
Lite-Touch Zoom 70W: cca 200g
Lite-Touch Zoom 70W QD: 210g

* Specifikace platí pøi pou�ití èerstvé baterie za normální
teploty (200C).

* Specifikace a design se mohou mìnit bez pøedchozího
upozornìní.



Zásady bezpeènosti pøi práci s aparátem
VAROVÁNÍ
* Nepokou�ejte se aparát sami rozebírat, opravovat èi

upravovat, proto�e je vybaven vysokonapì�ovými
obvody a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Navíc by mohlo dojít k poru�e funkcí aparátu.

* Pokud aparát upadl a po�kodil se, nedotýkejte se
jakýchkoli vnitøních kovových souèástek, proto�e jsou
zde vysokonapì�ové obvody a mohli byste utrpìt úraz
elektrickým proudem. Vyndejte baterii a odneste aparát
do nejbli��í opravny.

* Pokud se z aparátu zaène kouøit, okam�itì jej vypnìte.
Pøed vyjmutím baterie nechejte aparát vychladnout a
poté jej odneste do opravny.

* Chraòte aparát pøed pádem do vody, postøíkáním nebo
de�tìm, mohlo by dojít ke vznícení nebo úrazu
elektrickým proudem.

* Nepou�ívejte aparát v prostøedí, kde by mohlo dojít
k jeho vznícení a následné explozi.
Pokud pou�íváte aparát v pra�ném prostøedí nebo
v místech, kde mohou vznikat výbu�né plyny, jako napø.
v pøítomnosti propan-butanu nebo benzinu, mohlo by
dojít ke vznícení nebo explozi.

* Neovinujte si popruh kolem krku. V �ádném pøípadì
nedávejte popruh na krk dìtem.

* Nedívejte se hledáèkem pøímo do slunce nebo silného
zdroje svìtla, mohlo by dojít k po�kození sítnice a
následnému trvalému po�kození zraku.

* Baterie a pøíslu�enství jsou malé a proto je tøeba je ukládat
mimo dosah dìtí, aby nedo�lo k náhodnému spolknutí.
Pokud by k tomu do�lo, okam�itì volejte lékaøe.
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Upozornìní
* Nepou�ívejte blesk v blízkosti oèí, mohlo by dojít

k oslepnutí. Pøi fotografování dìtí udr�ujte vzdálenost
minimálnì 1m.

* Nedotýkejte se aparátu mokrýma rukama, mohli byste
si zpùsobit úraz elektrickým proudem.

* Kdy� aparát zrovna nepou�íváte, uzavøete posuvnou
krytku a nenechávejte aparát na pøímém slunci � mohlo
by dojít ke vznícení.

* Nepøená�ejte aparát nasazený na stativu. Mohli byste
do nìèeho narazit a poranit sebe èi druhé.

* Nevhazujte pou�ité baterie do ohnì, nepokou�ejte se je
rozebírat, zkratovat èi zahøívat, proto�e by se mohly
vznítit nebo explodovat.

* V�dy dodr�ujte instrukce, vyti�tìné na bateriích.
* Nikdy nepou�ívejte jiné baterie, ne� jaké jsou uvedeny

v této pøíruèce � mohlo by dojít k zahøátí èi vznícení.
* Pokud dojde k potøísnìní poko�ky èi odìvu kapalinou,

vytékající z baterií, okam�itì omyjte posti�ená místa pod
tekoucí vodou. Pokud by se kapalina dostala do oèí,
øádnì oèi propláchnìte sladkou vodou a vyhledejte
lékaøe.

Tato pøíruèka nesmí být v jakékoli formì, ani vcelku, ani
zèásti (s výjimkou struèných citací v èláncích èi recenzích)
reprodukována bez písemné autorizace NIKON
CORPORATION.


