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Cz Funkce dostupné s ﬁrmwarem „C“ verze 3.30
Níže jsou popsány funkce dostupné v kombinaci s firmwarem „C“ fotoaparátu ve verzi 3.30.
Pro zobrazení verze firmwaru fotoaparátu nebo aktualizaci firmwaru
fotoaparátu vyberte položku Verze firmwaru v menu nastavení. Nejnovější firmware pro fotoaparáty Z 7 a Z 6 je dostupný ke stažení v centru
stahování Nikon.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Uložení pozice zaostření
Do menu nastavení byla přidána položka Uložení
pozice zaostření. Pokud je vybrána možnost Zapnuto, obnoví se při příštím zapnutí fotoaparátu
pozice zaostření nastavená před vypnutím fotoaparátu.
• Pozice zaostření se může změnit při úpravě nastavení zoomu nebo vlivem změn okolní teploty.
• Tato položka pracuje pouze v případě použití fotoaparátu v kombinaci
s objektivy s bajonetem Nikon Z a automatickým zaostřováním.
• Při výběru možnosti Zapnuto se může prodloužit doba potřebná pro
zapnutí fotoaparátu.

Zvukové poznámky (pouze Z 6)
K funkcím přiřaditelným prostřednictvím uživatelské funkce f2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) pro Tlačítko záznamu videosekvence byla
přidána položka Zvuková poznámka. Při použití
položky Zvuková poznámka lze během zobrazení snímku použít tlačítko záznamu videosekvence
k záznamu a přehrávání zvukových poznámek v délce až 60 s.
Záznam zvukových poznámek

1

Vyberte položku Zvuková poznámka v uživatelské funkci f2 (Uživ. přiřazení ovládacích
prvků) > Tlačítko záznamu videosekvence.

2

Vyberte režim přehrávání a zobrazte snímek, ke kterému chcete přidat zvukovou
poznámku.

3

Stiskněte a držte tlačítko záznamu videosekvence.
• Záznam pokračuje po dobu stisknutí tlačítka.
• Během záznamu se zobrazuje symbol b.

4

Uvolněním tlačítka záznamu videosekvence
záznam ukončíte.
• Snímky se zvukovými poznámkami jsou
označeny symbolem h.
• Po uplynutí 60 sekund se záznam automaticky ukončí.

D Upozornění: Záznam zvukové poznámky
• Zvukové poznámky nelze přidávat ke snímkům se stávajícími poznámkami
(označeny symbolem h). Před pokusem o záznam nové poznámky stávající
poznámku vymažte.
• V průběhu záznamu nelze zobrazit další snímky ani používat ovládání dotykem.
• Záznam se ukončí při:
- stisknutí tlačítka O,
- ukončení režimu přehrávání,
- vypnutí fotoaparátu.
• Záznam se může ukončit stisknutím tlačítka spouště nebo použitím jiných
ovládacích prvků fotoaparátu.

A Názvy souborů zvukových poznámek
Názvy souborů zvukových poznámek jsou vytvářeny ve formě „DSC_nnnn.
WAV“, kde nnnn je čtyřmístné číslo zkopírované ze snímku, k němuž je zvuková
poznámka přiřazena.
• Zvukové poznámky ke snímkům pořízeným při výběru možnosti Adobe RGB
v položce Barevný prostor v menu fotografování mají názvy souborů ve formě „_DSCnnnn.WAV“.
• Zvukové poznámky ke snímkům pojmenovaným pomocí položky Pojmenování souborů v menu fotografování obsahují namísto předpony „DSC“ stejnou tříznakovou předponu jako snímky, ke kterým jsou přiřazeny.

Přehrávání zvukových poznámek

1

Vyberte položku Zvuková poznámka v uživatelské funkci f2 (Uživ. přiřazení ovládacích
prvků) > Tlačítko záznamu videosekvence.

2

Vyberte režim přehrávání a zobrazte snímek
opatřený symbolem h.

3

Stiskněte tlačítko záznamu videosekvence.
• Spustí se přehrávání zvukové poznámky.

4

Znovu stiskněte tlačítko záznamu videosekvence.
• Přehrávání zvukové poznámky se ukončí.

D Upozornění: Přehrávání zvukové poznámky
• Během přehrávání zvukové poznámky je zakázána funkce zvětšení výřezu
snímku.
• Přehrávání se ukončí při:
- zobrazení dalších snímků,
- stisknutí tlačítka O,
- ukončení režimu přehrávání,
- vypnutí fotoaparátu.
• Přehrávání se může ukončit stisknutím tlačítka spouště nebo použitím jiných
ovládacích prvků fotoaparátu.
• Ochrana snímků chrání rovněž všechny přiřazené zvukové poznámky. Ochranu nelze použít samostatně.
• Při přenosu snímků do počítače nebo na server ftp prostřednictvím rozhraní
WT-7 se nepřenesou zvukové poznámky. Zvukové poznámky jsou uvedeny
jako samostatné soubory při zobrazení snímků v režimu serveru HTTP.
Mazání zvukových poznámek
Stisknutím tlačítka O při zobrazení snímku označeného symbolem h se zobrazí dialog pro potvrzení.
• Chcete-li vymazat snímek i zvukovou poznámku,
vyberte možnost Snímek a zvuková poznámka
a stiskněte tlačítko O.
• Chcete-li vymazat pouze zvukovou poznámku,
vyberte možnost Pouze zvuková poznámka a stiskněte tlačítko O.
• Chcete-li obnovit přehrávání bez vymazání jakéhokoli souboru, stiskněte tlačítko K.
• Při vymazání snímků se vymažou veškeré přiřazené zvukové poznámky.

Možnosti zvukových poznámek
Menu nastavení nyní nabízí položku Možnosti
zvukových poznámek, která obsahuje následující možnosti pro záznam a přehrávání zvukových
poznámek.
• Ovládání zvukových poznámek určuje chování
tlačítka záznamu videosekvence během záznamu zvukové poznámky.
- Stisknout a držet (výchozí nastavení): Záznam
probíhá pouze během stisknutí tlačítka záznamu videosekvence a končí uvolněním tlačítka.
- Stisk. pro spuštění/zastavení: Jedním stisknutím tlačítka záznamu videosekvence se zahájí záznam a druhým stisknutím tlačítka se záznam
ukončí.
• Zvukový výstup ovládá hlasitost přehrávání zvukové poznámky.
- Reproduktor/sluchátka: Slouží k nastavení hlasitosti, při které jsou
přehrávány zvukové poznámky prostřednictvím reproduktoru fotoaparátu nebo sluchátek připojených k fotoaparátu.
- Vypnuto: Zvukové poznámky se stisknutím tlačítka záznamu videosekvence nepřehrávají.
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