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Cyfrowy aparat fotograficzny
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji aparatu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą 
instrukcją oraz o pozostawienie jej do wykorzystania w przyszłości.

Zapis użytkownika
Oznaczenie modelu i numer seryjny są podane na spodzie aparatu. Prosimy o ich 
zanotowanie we wskazanych pod spodem miejscach. Numery te należy podawać, 
kontaktując się ze sprzedawcą w sprawach dotyczących tego produktu.

Model: DSC-V1

Numer seryjny:                                              

DSC-V1

© 2003 Sony Corporation

Czynności wstępne ____________________

Rejestracja nieruchomych obrazów _____

Wyświetlanie nieruchomych obrazów ____

Kasowanie nieruchomych obrazów _____

Przed wykonywaniem dodatkowych czynności ____

Rejestracja nieruchomych obrazów – czynności dodatkowe ___

Wyświetlanie nieruchomych obrazów – czynności dodatkowe ___

Edycja nieruchomych obrazów____________

Filmy __________________________________

Wyświetlanie obrazów na komputerze _______

Rozwiązywanie problemów_______________

Informacje dodatkowe ___________________
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Aby uniknąć ryzyka pożaru lub 
porażenia prądem, nie wystawiać 
urządzenia na deszcz i chronić je 
przed wilgocią.

OSTRZEŻENIE
Użycie przyrządów optycznych w parze 
z tym urządzeniem zwiększa zagrożenie dla 
wzroku.
Użycie regulatorów, które nie są opisane 
w tej instrukcji, wykonywanie 
nieopisanych w niej regulacji albo 
czynności grozi narażeniem się na 
niebezpieczne promieniowanie. 

OSTRZEŻENIE
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Urządzenie zostało przebadane i uznane za 
zgodne z wymaganiami dyrektywy EMC, jeśli 
długość używanych przewodów połączeniowych 
nie przekracza 3 metrów. 

Uwaga
Na obraz i dźwięk z aparatu mogą wpływać pola 
elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.

Uwaga
Jeśli ładunki statyczne albo pola 
elektromagnetyczne spowodują przerwanie 
transmisji danych, należy na nowo uruchomić 
używany program albo odłączyć i z powrotem 
podłączyć przewód USB.

W pewnych krajach obowiązują szczegółowe 
przepisy dotyczące wtórnego wykorzystania 
akumulatorów zasilających aparat. Prosimy 
o zapoznanie się z lokalnymi przepisami.

Uwaga dla klientów w Europie Karta „Memory Stick” 
i akumulator

Uwaga

N50
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Przed rozpoczęciem eksploatacji aparatu

Próbna rejestracja
Przed rejestrowaniem nie dających się powtórzyć 
ujęć zalecamy wykonanie próbnej rejestracji 
i sprawdzenie, czy aparat działa prawidłowo.

Brak odszkodowania za zawartość 
nagrania
Jeśli rejestracja lub odtwarzanie okażą się 
niemożliwe ze względu na uszkodzenie aparatu 
lub nośnika danych, nie ma możliwości uzyskania 
z tego tytułu odszkodowania.

Zalecenie dotyczące tworzenia kopii 
zapasowych
Aby uniknąć potencjalnego ryzyka utraty danych, 
zawsze należy kopiować dane na dysk.

Uwagi o zgodności danych o obrazie
• Aparat jest zgodny ze standardem Wytyczne 

projektowania systemów plików dla aparatów 
i kamer opracowanym przez JEITA (Japońskie 
Stowarzyszenie Przemysłu Elektronicznego 
i Informatycznego).

• Nie gwarantuje się możliwości odtworzenia 
w innych urządzeniach obrazów zarejestrowanych 
przez aparat ani możliwości odtworzenia 
w aparacie obrazów zarejestrowanych lub 
przetworzonych w innym urządzeniu.

Uwaga dotycząca praw autorskich
Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo i inne 
materiały mogą być chronione prawami 
autorskimi. Rejestracja takich materiałów bez 

zezwolenia może stanowić naruszenie przepisów 
dotyczących ochrony praw autorskich.

Nie potrząsać aparatem ani go nie 
uderzać
Poza uszkodzeniem aparatu i niemożnością 
rejestracji obrazu, grozi to niemożnością 
korzystania z kart pamięci „Memory Stick” oraz 
uszkodzeniem lub utratą danych o obrazie.

Ekran LCD, celownik LCD (tylko 
modele z celownikiem LCD) 
i obiektyw
• Do produkcji ekranu LCD i celownika LCD 

użyto bardzo precyzyjnych technologii, dzięki 
czemu ponad 99,99% punktów działa 
normalnie. Jednakże na ekranie i w celowniku 
mogą się na stałe pojawiać maleńkie czarne i/lub 
jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub 
zielone). Występowanie tych punktów jest 
normalnym efektem procesu produkcyjnego 
i w żaden sposób nie wpływa na nagranie.

• Zachować ostrożność, kładąc aparat w pobliżu 
okna lub na świeżym powietrzu. Jeśli ekran 
LCD, celownik albo obiektyw będą przez 
dłuższy czas wystawione na bezpośrednie 
oświetlenie słoneczne, grozi to ich 
uszkodzeniem.

• W niskiej temperaturze na ekranie LCD może 
się utrzymywać ślad po obrazie. Nie oznacza to 
uszkodzenia.

Obiektyw ze wspomaganiem 
regulacji zbliżenia
Aparat jest wyposażony w obiektyw ze 
wspomaganiem regulacji zbliżenia. Uważać, aby 
nie uderzyć obiektywu ani za mocno go nie 
naciskać.

Przed użyciem aparatu usunąć 
zabrudzenia z lampy błyskowej
Jeśli brud zmienia barwę światła z lampy 
błyskowej albo przyklei się do jej powierzchni 
wskutek nagrzania lampy, lampa może nie 
wytwarzać dostatecznej ilości światła.

Nie dopuścić do zamoczenia aparatu
Podczas wykonywania zdjęć poza 
pomieszczeniami w deszczu lub w podobnych 
warunkach uważać, aby nie zamoczyć aparatu. 
Jeśli nastąpi skroplenie pary wodnej, przed dalszą 
eksploatacją aparatu zapoznać się z zaleceniami 
ze strony 118.

Chronić aparat przed piaskiem 
i pyłem
Używanie aparatu w miejscach piaszczystych lub 
zapylonych grozi awarią.

Nie kierować aparatu w stronę 
słońca lub innego jasnego źródła 
światła
Grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem wzroku 
i awarią aparatu.
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Uwagi o miejscach, w których nie 
może pracować aparat
• Nie używać aparatu w miejscach występowania 

silnych fal radiowych lub promieniowania. 
W takich warunkach aparat może niewłaściwie 
zapisywać albo odczytywać dane.

• Nie używać aparatu w pobliżu telewizorów 
i radioodbiorników. Grozi to powstaniem 
zakłóceń zaburzających pracę aparatu.

Zdjęcia wykorzystane w instrukcji
Przykładowe zdjęcia znajdujące się w instrukcji 
są zreprodukowanymi ilustracjami, a nie 
faktycznymi zdjęciami wykonanymi za pomocą 
aparatu.

Znaki towarowe
• „Memory Stick”,  i „MagicGate Memory 

Stick” są znakami towarowymi Sony 
Corporation.

• „Memory Stick Duo” i  są 
znakami towarowymi Sony Corporation.

• „Memory Stick PRO” i  są 
znakami towarowymi Sony Corporation.

• „MagicGate” i  są znakami 
towarowymi Sony Corporation.

• „InfoLITHIUM” jest znakiem towarowym 
Sony Corporation.

• Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi Microsoft Corporation w Stanach 
Zjednoczonych i w innych krajach.

• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iBook i Power 
Mac są znakami towarowymi lub 

zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple 
Computer Inc.

• Pentium jest znakiem towarowym lub 
zastrzeżonym znakiem towarowym Intel 
Corporation.

• Ponadto używane w instrukcji nazwy 
produktów i systemów są zwykle znakami 
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi odpowiednich producentów. 
W dalszej części instrukcji nie są za każdym 
razem umieszczane symbole ™ i ®.  

Informacja o obiektywie Carl Zeiss
Aparat jest wyposażony w obiektyw Carl 
Zeiss, umożliwiający precyzyjną reprodukcję 
obrazów. Zastosowano w nim system 
pomiarowy MTF* dla aparatów 
fotograficznych, opracowany wspólnie przez 
niemiecką firmę Carl Zeiss oraz Sony 
Corporation. Dzięki temu obiektyw zapewnia 
wysoką jakość, właściwą innym obiektywom 
Carl Zeiss.

∗ MTF jest skrótem terminu „funkcja 
przejścia modulacji”. Podana wartość 
określa ilość światła z określonego 
fragmentu sceny skupioną 
w odpowiednim fragmencie obrazu.
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