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За Този Наръчник

Основните моменти в този наръчник са степенувани в порядък от лесни към по-сложни

Въведение (стр 1 - 13)
Научете имената на отделните части на апарата и го подгответе за снимане

Упътване: Снимане и възпроизвеждане (разглеждане) на снимки (стр 14 - 24)
Основни действия, свързани с правенето на снимки и тяхното разглеждане

Настройване: Базови настройки на апарата (стр. 68 -75 )
Базовите настройки на апарата, включва форматиране на памет картата и
сверяване на часовника на апарата.

Техническа информация (стр. 101 - 103)
Прочетете тази глава за да се информирате относно спецификациите на
апарата, аксесоарите и отстраняването на проблеми

Справка: Повече за фотографирането (стр. 30 - 50)
Експериментирайте с експозицията и проявете творче-
ство с помощта на някои от най-съвременните техноло-
гични характеристики на апарата

Справка: Повече за разглеждането (стр. 51 - 67)
Научете повече за разглеждането на снимки с апарата,
прехвърлянето им на компютър и отпечатването им.

Настройване: Снимане, разглеждане и индивидуални на-
стройки (стр. 76 - 100) Прочетете тази глава за повече
информация за Индивидуалните Настройки, снимането и
разглеждането на снимките 

Тези глави обхващат всичко, което е
необходимо да знаете за "моментал-
ни" снимки

Прочетете тези глави за да получите
пълна информация за всички аспекти
на работата с апарата
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За вашата безопасност

За да предотвратите повреждане на апарата или нараняване на вас
или околните, прочетете всички необходими инструкции за безопас-
ност преди да използвате апарата. Дръжте тези инструкции на вид-
но място за всички, които ще използват апарата. 

Последиците от неспазването на  инструкциите, изброени тук, се
маркират със следния символ:

Тази иконка ви предупреждава, че информацията трябва да бъде прочетена
преди да използвате апарата, с цел избягване на възможни наранявания.

Не гледайте в слънцето през визьора.
Гледането право в слънцето или друг ярък
източник на светлина през визьора може
да увреди трайно зрението ви.

Не разглобявайте апарата
Ако пипате вътрешните части на апара-
та може да го повредите. В случай, че апа-
рата спре да работи той трябва да бъде
поправен от квалифициран техник. Ако
апарата се счупи вследствие на падане или
друг инцидент, извадете батерията и/или
АС адаптора и отнесете апарата в ото-
ризиран от Nikon сервиз за преглед.

Изключете незабавно в случай на повреда
Ако усетите дим или странна миризма ид-
ващи от апарата или АС адаптора (който
се предлага отделно), изключете АС адап-
тора и извадете батерията незабавно, ка-
то внимавате да не се изгорите. Ако не
направите това и оставите апарата да
работи, той ще се повреди. След като сте
извадили батерията, занесете апарата в
оторизиран от Никон сервиз за преглед.

Не закачайте ремъка на апарата на шия-
та на малки деца.
Ако поставите ремъка на апарата около
шията на малки деца има опасност да ги
задушите.

Вземете подходящи предпазни мерки ко-
гато съхранявате батериите 
Батериите могат да изтекат или експло-
дират при неправилно съхранение. 

Вземете следните предпазни мерки при
съхранение на батерията, използвана с
този фотоапара:

• Уверете се,че апарата е изключен преди
да смените батерията. Ако изплзвате
АС адаптор, уверете се, че не е включен 

• Използвайте само батерии, одобрени за
работа с този апарат. Не смесвайте
стари и нови батерии, както и батерии
от различни типове.

• Не опитвайте да вкарате батерията
наобратно или наопаки

• Не разглобявайте батерията

• Не излагайте батерията на пламък или
на силна топлина

• Не потапяйте батерията във вода и не
я излагайте на влага

• Сложете капака за полюсите когато
пренасяте някъде батерията. Не носе-
те или складирайте батерията заедно с
метални премети като фиби за коса
или колиета.

ВНИМАНИЕ



•Батериите могат да изтичат когато
са напълно разредени. За да избегнете
повреда на апарата, извадете батерия-
та когато в нея не остане заряд 

•Когато не използвате батерията, по-
ставете и капака за полюсите и я съхра-
нявайте на хладно място

•Веднага след използване, или по време на
използване на апарата със захранване
от батерията за по-дълги периоди от
време, батерията може да се нагорещи.
Преди да извадите батерията, изключе-
те апарата и оставете батерията да
се охлади.

•Спрете незабавно да работите с апара-
та ако забележите каквато и да е про-
мяна в батерията, като напр. обезцве-
тяване или деформиране.

Използвайте подходящи кабели
Когато свързвате кабели към изходи или
входове на апарата, използвайте само
такива предоставени за целта от Nikon
за да са в съответствие с изискванията
на апарата.

Дръжте апарата далеч от деца
Особено внимавайте да не би малкте де-
ца да пъхнат в устата си батерията на
апарата или други негови малки части.

CD-ROM
CD-ROM-а, съдържащ софтуер и наръчни-
ци ,който се предлага заедно с апарата ,
не е предназначен за просвирване с аудио
CD системи . Ако направите това риску-
вате да увредите слуха си и съответно
да повредите аудио системата си.

Внимавайте когато използвайте свет-
кавицата

•Не използвайте светкавицата ако ре-
флектора и докосва човек или друг обект
. Използването и в тези случаи може да
предизвика изгаряния или пожар .

•Използването на свекавица в близост до
очите на обекта може да предизвика
временно увреждане на зрението . Осо-
бено трябва да внимавате при снимане
на деца, като тогава светкавицата
трябва да бъде на разстояние най-малко
един метър от обекта.

Когато използвате визьора
Когато настройвате фокуса на визьора и
окото ви е в близост до визьора, внима-
вайте да не бръкнете случайно с пръст в
окото си.

Избягвайте контакт с течния кристал
Ако дисплея на апарата се счупи, внима-
вайте да не се нараните от парчета
стъкло, и пазете кожата, устата или
очите си от допир с течния кристал.



Забележки

• Никаква част от наръчниците, вклю-
чени в комплект с апарата, не може
да бъде възпроизвеждана, изпращана,
транскрибирана, съхранявана в обра-
ботваем вид или превеждана на какъв-
то и да е език във всякаква форма и
по какъвто и да е начин без предвари-
телното писмено разрешение на Ni-
kon.

• Nikon запазва правото си за промяна
на спецификациите на хардуера и соф-
туера, описан в тези наръчници по
всяко време и без предизвестие.

• Nikon не може да бъде държан отгово-
рен за каквито и да е повреди, настъ-
пили вследствие използването на то-
зи апарат.

• Независимо че са положени всички
усилия за осигуряване на точна и пъл-
на информация в тези наръчници, ще
ви бъдем благодарни ако информирате
местния представител на Nikon (ад-
ресите предоставяме отделно) за
всяка установена от вас грешка или
пропуск.



• Забранен от закона материал за копи-
ране или репродуциране.

Не копирайте или размножавайте парични
банкноти, монети, ценни книжа, държавни
или общински облигации, дори и тогава,
когато върху копието има печат  "Мо-
стра"
Копирането или размножаването на па-
рични банкноти, монети или ценни книжа,
намиращи се в обращение в чужда страна
е забранено.

Без предварително получено разрешение
от правителството копирането или ре-
продуцирането на неизползвани пощенски
марки или пощенски картички, издадени
от правителството също е забранено.

Копирането или размножаването на (так-
сови) марки, издавани от правителство-
то, или заверявани по закон документи, е
забранено.

• Внимание при копиране или репродуци-
ране на определени видове материал

Правителството предупреждава за вни-
мание при копиране или размножаването
на ценни книжа, издавани от частни ком-
пании (дялове, акции, чекове, удостовере-
ния за дарение), входни карти или билетни
купони, освен в случаите когато се изда-
ват минималния необходим брой такива
за нуждите на бизнеса от самата компа-
ния. Също така не копирайте или
размножавайте паспорти, издавани от
правителството, лицензи, издавани от
обществени агенции или частни групи,
лични карти и билети за пропуск, както и
купони за храна.

• Съобразявайте се със знаците за ав-
торско право

Копирането или размножаването на ма-
териал с авторски права като книги, му-
зика, картини, дърворезба, карти, рисун-
ки, филми и снимки се надзирава и осъще-
ствява от държавни и международни за-
кони за авторското право. Не използвай-
те този апарат с цел произвеждане на не-
легални копия или в нарушение на закона за
авторското право.

Информация за търговски марки
Macintosh, Mac OS и QuickTime са запазени марки на Apple Computer, Inc. 
Microsoft и Windows са запазени  марки на Microsoft Corporation. Логото на SD е търговска марка на
SD Card Association. Adobe и Acrobat са запазени търговски марки на Adobe Systems Inc. PictBridge е
търговска марка. Всички останали търговски имена, споменати в това ръководство, предлагано с
вашия фотоапарат Никон, са търговски марки или запазени марки на съответните им притежате.

Забележка засягаща забрана за копиране или репродукция

Имайте предвид, че дори само да притежавате дигитално копиран, или размножаван
материал посредством скенер, дигитален апарат или друго устройство, може да
бъдете подведен под отговорност съгласно закона.
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Чужди частици върху сензора

Nikon взема всички предпазни мерки за да предотврати контакта на външни частици
със сензора по време на производството и транспортирането на апаратите.
D 50 обаче е модел със заменяема оптика и такива чужди частици могат да попаднат
вътре в апарата когато се махат или сменят обективите .Веднъж попаднали в апа-
рата, тези частици може да се залепят на сензора и след това да се появяват на
снимките, направени при определени условия. За да избегнете това не сменяйте обек-
тивите в прашни условия. За да предпазите апарата когато не е с поставен обектив,
махнете капака за обектива като предварително сте го почистили от прах и други
полепнали по него частици.
В случай, че чуждо тяло вече е попаднало върху сензора, почистете го както е указа-
но на стр 116 - 117  на наръчника, или дайте апарата на квалифициран персонал от
оторизиран от Nikon сервиз за почистване. Снимките засегнати от присъствието
на външни частици върху сензора могат да се ретушират с помощта на Nikon Captu-
re 4 версия 4.3, или с изчистващите функции на програми за изображения на др. фирми.

Направете пробни снимки

Преди да снимате важни за вас моменти (напр. сватби, или преди да вземете апарата
със себе си когато тръгвате на път ), направете пробни снимки за да се уверите, че
апарата функционира нормално. Nikon не може да бъде отговорен за вреди или
пропуснати ползи, които са резултат от повреда на апарата.

Обучение за цял живот

Част от ангажимента на Nikon е "Обучението за цял живот", изразяващо се в непрек-
ъсната подкрепа за продуктите и обучение посредством постоянно обновяване на ин-
формацията на следните сайтове:
• за потребители в САЩ :http://www.nikonusa.com/
• за потребители в Европа и Африка :http://www.europe-nikon.com/support
• за потребители в Азия, Океания и Близкия Изток :http://www.nikon-asia.com/
Посетете горните сайтове за да бъдете в крак с най-новите продукти, предложения,
отговори на най-често задаваните въпроси и общи съвети относно дигиталната фо-
тография . Допълнителна информация може да получите и от местния представител
на марката. Вижте URL адреса по-долу за контакт:
http://nikonimaging.com/

Замяна на този Наръчник 
В случай, че загубите този Наръчник може да поръчате нов срещу заплащане от всеки
оторизиран представител на Nikon.



Въведение
В
ъ
в
еден

и
е

Благодарим ви, че закупихте огледално-рефлексния цифров фотоапарат Nikon D50 със
заменяем обектив. Този наръчник е изготвен с цел да ви помогне да изпитате още по-
голямо удоволствие от фотографията с вашия апарат Nikon. Прочетете го внима-
телно преди да започнете да снимате, и го дръжте подръка когато използвате фото-
апарата. Документацията съдържа освен това и изброените по-долу наръчници.

Прочетете цялата предоставена в тях информация за да се възползвате най-пълно от
всички възможности на апарата.

• Quick Start Guide (ръководство за бърз старт): Това ръководство ви напътства при
разопаковането и настройването на апарата за работа; правенето на първите ви
снимки и прехвърлянето им в компютър.

• Наръчник за използване на предоставения с апарата софтуер PictureProject (на CD).
Как да прочетете този наръчник може да разберете от ръководството за бърз
старт.

За по-лесно откриване на търсената от вас информaция са използвани следните сим-
воли и условни термини:

Този знак маркира информацията, към която да
се отнесете с повишено внимание, и която
трябва да прочетете преди да използвате апа-
рата, за избегнете евентуална повреда.

Тази иконка маркира информация, която трябва
да прочетете преди да използвате апарата

Тази иконка маркира настройки, които могат да
се променят с помощта на менютата на
апарата.

Обектива тип  AF-S DX 18-55 mm f/3.5-5.6G ED  показан в този наръчник е само с цел илюстриране и
по-лесно усвояване на информацията. За повече информация вижте наръчника предлаган заедно с
обектива.

Скала за фокусната дължина 

Пръстен за
варио

Индекс за монтиране

Контакти CPU

Ключ за избор на режим А-МПръстен за фокусиране

Обектив

Тази иконка маркира допълнитeлна информация и
полезни съвети при използването на апарата

Тази иконка означава, че повече информация по
въпроса може да се намери и другаде в този
наръчник или в  ръководството за бърз старт.

Тази иконка маркира настройки ,които могат да
бъдат фино прецизирани и допълнително на-
строени с помощта на менюто за индивидуал-
ните настройки.
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Опознайте вашия апарат

Отделете известно време за да се запознате по-отблизо с апарата и неговите бутони
за контрол и дисплеи. Може да ви бъде от полза да отбележите тази секция и да се
връщате към нея по-късно, докато навлизате в другите части на този наръчник.

Стойка на външна светкавица

Стойка на
външна
светкавицаКонтролен панел

AF-асистирашта лампа
Лампа индикатор за

таймера  на самоснимачката
Лампа за премахване

ефекта " червени очи"
бутон за таймера на самосни-
мачката / дистанционното у-е

Бутон ресет

Бутон за компенсиране
на експозицията

Бутон за
блендата

Компенсация на
мощността
светкавицата

Селектор за
избор на
фокуса

Халка за ремъка на
апарата

Бутон за освобождаване
на обектива

контролен бутон за тайме-
ра на самоснимачката /
дистанционното
управление

Бутон Включване /
Изключване

Бутон за осбождаване
на затвора ( спусък за
снимане )

USB конектор

Видео конектор

DC-IN конектор за предлаган
отделно АС адаптор EH-5

Бутон за режимите на
синхронизиране на светкавицата

Бутон за режимите на
синхронизиране на светкавицата

Компенсация на мощността
светкавицата

Вградена светкавица

Tяло на апарата



Визьор контролиране на  фокуса на визьора

капак на визьора

заключващ бутон AE / AF

Селектор за избор на
команди 

капак на слота за
карта памет

лампа индикатор за
достъпа до картата
памет 

бутон за
изтриване
delete

скоба на капака
на отделението
за батерии

капак на
отделението
за батерии

монитор

Гнездо за статив 

разглеждане Скриване или показване информация за снимката

Показва предишната страница Показва следваща страница

Скриване или показване информация за снимката

навигация в менютоПремества курсора нагоре

Връщане в предишно меню
Отказ

Показва под- меню

Избор

Премества курсора надолу

Мулти селектор
Мулти селектора се използва за навигация и контрол при изобразяването на
фотографиите по време на разглеждането

бутон за режима на
снимане 

Бутон ресет

бутон за разглеждане
playback

бутон меню

бутон за разглеждане в
малък формат ( thumb-
nail)

Бутон за ISO
чувствителността

бутон за enter

ключ ресет

бутон за разглеждане с
увеличаване на
картината

бутон QUAL  (размер
/качество на снимката)

Tяло на апарата (продължение)



Koнтролен панел

Скорост на затвора ....................................40 - 45
стойност на компенсиране на експозицията......47
стойност на компенсиране на светкавицата......38
чувствителност (еквивалент на ISO)................39

Индикатор за чувствителност (ISO) ................39

автоматичен индикатор за чувствителност ..91, 92

Индикатор за  батерията ..................................14

Режим синхронизиране на светкавицата ..........36

Качество на избражението ................................31

Размер на избражението ....................................32

Режим баланс на белия ........................................49

Индикатор за компенсиране на светкавицата..38

Индикатор за компенсиране на експозицията ..47

Индикатор за действаща гъвкава програма ....42

Зона на фокусиране........................................ 16, 33

режим зона на автофокусиране ..........................89

Режим на автофокусиране AF ..............................88

Режим на измерване............................................ 96

Индикатор за таймера на самоснимачката /

дистанционното управление ..............................22

Индикатор за напредъка на бракетинга ............93

Индикатор за бракетинга....................................93

Индикатор за часовника на батерията ....10, 123

Режим на снимане ..............................................21

Брой оставащи експозиции ................................14
брой снимки преди буфера на паметта да се
напълни ..................................................................21
индикатор за записа на пренастройки на белия
цвят ......................................................................79
индикатор за режима РС ....................................59

"К" ( появява се когато остава памет за повече
от 1000 експозиции ) ............................................5

Индикатор "звуков" ..............................................88

Бленда (f/ - число) ..........................................40 - 45
индикатор за режима РС ....................................60



Дисплей на визьора

Насочващ  кръг при центро-притеглено измерване

на експозицията ..................................................96

Фокусни  зони..................................................16, 33

Предупреждение за липсваща карта памет 11, 123

Индикатор за батерията .................................. 14

Индикатор за фокуса ............................. 17,35, 123

Зона на фокусиране........................................ 16, 33

режим  на зоните на автофокусиране ..............89

Заключ. стойността на мощност на светкавицата 98

Скорост на затвора ......................................40-45

Бленда ( f/ - число ) ........................................40 - 45

Индикатор за компенсиране на светкавицата..38

Индикатор за компенсиране на експозицията ..47

Брой оставащи експозиции ................................14

брой оставащи снимки преди буфера

на паметта да се напълни ..................................21

индикатор за ръчен бял баланс............................79

стойност на коменсиране на експозицията ......47

стойност на компенсиране на

светкавицата ......................................................38

индикатор за режим  РС ................................59, 60

Индикатор за готовност на светкавицата ....18

Заключване на авто-експозицията .................. 97

Изобр. електронно аналогово на експозицията .........46

компенсиране на експозицията .......................... 47

Индикатор за авто- чувствителността .. 91, 92

"К" (появява се когато остава памет за повече

от 1000 експозиции) ..............................................5

Когато батерията е напълно изтощена, дисплея на визьора ще избледнее.
Нормалната му яркост ще се възвърне при заредена батерия.

Карти памет с голям капацитет

Когато в картата памет е останало достатъчно място
за запис на 1000 или повече снимки при настоящите
настройки, броя на оставащите експозиции ше се показва
в хиляди, закръглени до най-близкото число стотици ( т.е
ако има място за около 1260 експозиции, брояча на
експозиции ще показва 1,2 К ).

Изображение при изключен апарат 

Ако апарата е изключен с вкарана батерия и поставена
карта памет, броя на оставащите експозиции ще се
покаже на контролния панел 



Селектора за избор на режим
D50 предлага избор от следните единадесет режими на снимане:

Усъвършенствани режими (режими на експозиция )

Изберете тези режими за да контролирате напълно настройките
на апарата, вкл. скоростта на затвора и блендата.

Режими Насочи-И-Снимай (Цифрови Варио-Програми) (Digital Vari-Programs)
Избирайки  Digital Vari-Program  автоматично оптимизирате настрой-
ките така, че да отразят максимално условията на сцената  която ще
снимате и по този начин проявявате творчество само със завърта-
нето на селектора за избор на режим . 

Автоматична

Пейзаж

Спортна

Нощен портрет

Портрет

Деца 

Едър план 

P: Автоматичен програмиран

A: Автоматичен с приоритет на
блендата

S: Автоматичен с
приоритет на затвора

M: Ръчен



Първи Стъпки

Изключете апарата и свалете капачката на
байонета  на апарата.
Махнете капака от обектива.

Монтирайте обектива
Внимавайте да не попаднат частици прах докато апарата е със свален обектив. 

Изравнете отметките за монтиране на обектива
и тялото на апарата, поставете обектива на байо-
нета от тялото на апарата. Като внимавате да
не натиснете бутона за освобождаване на обекти-
ва, завъртете обектива обратно на часовниковата
стрелка докато щракне на място.

Сваляне на обектива
Уверете се, че апарата е изключен когато сваляте
или сменяте обектива. За да махнете обектива,
натиснете и задръжте бутона за освобождаване на
обектива докато завъртате самия обектив по
посока на часовниковата стрелка.

Пръстен на блендата
Ако обектива е снабден с пръстен на блендата, заключете настройката на бленда-
та на минимална стойност (максимално f/-число). Вижте наръчника на обектива за
повече информация

Закрепете ремъка за фотоапарата
Закрепете ремъка както е показано по-долу
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Заредете и поставете батерията

Свържете захранващия кабел със зарядното и
го включете в мрежата

Поставете батерията в зарядното. Лампата
CHARGE ще примигва докато батерията се
зарежда. Необходими са около два часа и
половина за зареждане на напълно изтощена
батерия

Зареждането е свършило когато лампата
CHARGE спре да примигва. Извадете
батерията от зарядното и изключете
зарядното от мрежата.

Зареждане и поставяне на батерията
Използвайте предоставената батерия EN-EL3 и зарядното устройство за бързо
зареждане MH-18a

Батерия и зарядно устройство

Прочетете и се съобразявайте с предупрежденията и забележките на стр ii-iii и 118-119
от този наръчник заедно с всички предупреждения и инструкции от производителя на
батерията. 

Не използвайте батерията при температура на околната среда под 0 °C (32 °F Фарен-
хайт) или над 40 °C (104 °F Фаренхайт). По време на зареждане температурата трябва
да се движи между 5-35 °C (41-95 °F). Отбележете, че батерията може да се нагорещи
по време на работа с апарата, преди да я заредите изчакайте известно време докато
се охлади. Ако не се съобразите с тези забележки, батерията може да се повреди, да ра-
боти зле или да не се зарежда нормално.

Предоставения захранващ кабел е предназначен за работа само със зарядно у-во MH-18a
и само в домашни условия. За снимане в чужбина може да се наложи да закупите нов
такъв, преди да пътувате се консултирайте за това с местния дилър на Nikon. Изклю-
чете зарядното от мрежата когато не зареждате батерията.



Поставете батерията

Изваждане на батерията
Преди да извадите батерията изключете апарата . Поставете капака за
полюсите когато не използвате батерията.

След като се уверите, че апарата е изключен,
отворете капака на отделението за батерии.

Вкарайте напълно заредената батерия както е
показано вдясно. Затворете капака на
отделението за батерии.



Показва се диалогов прозорец за избор на език Избeрeтe език

Показва се меню за дата DATE Натиснете мулти селектора наляво или надясно
за избор, нагоре или надолу - за промяна.

Излезте от менюто за дата.
Монитора ще се изключи.

Основни настройки
Когато включите апарата за първи път , посоченото в Стъпка 1 диалогово
прозорче се появява на монитора. Следвайте описаните по-долу стъпки за да
изберете език и нагласите часовника и датата.

Изваждане на батерията
Избиране на език от менюто за основни настройки Setup Menu
Избора на език (LANG) в setup menu-то показва менюто изобразено в Стъпка 1.
Осветете опция с мулти селектора и натиснете бутона        за да се върнете
в setup menu-то.

Смяна на времето и датата
Избирайки Date в setup menu-то показва менюто изобразено в Стъпка 3. Настройте
времето и датата както е покзаано в Стъпка 4 и натиснете бутона         за да се
върнете в setup menu-то.



Поставяне на памет карти 
Апарата съхранява снимките в Secure Digital (SD) карти памет (предлагани
отделно).

Вкарване на памет картата 

Изключете апарата преди да вкарате или
изкарате памет картата и отворете капака
на слота за картата

Вкарайте картата както е показано вдясно
докато щракне на място. Лампата индикатор
за достъпа до памет картата ще светне за
около секунда. Затворете капака на слота за
картата

Включете апарата . Ако на контролния панел
се покаже броя на оставящите експозиции то
карта е готова за ползване.

Ако на монитора се покаже съобщението,
изобразено вдясно, то памет картата трябва
да се форматиора преди да се използва от
апарата. Продължете със Стъпка 2

Kлюч за
предпазване

от запис 

Ключ за защита на запис - Write Protect Switch

SD картите са снабдени с ключ за защита на запис
write protect switch за да защитят нежелана загуба
на данни. Когато този ключ е в положение lock -
заключено, апаратът показва съобщение, което
информира, че снимките не могат да се записват
или изтриват и картата памет не може да се
форматира.



Форматиране на памет картата
Форматирането на памет картата изтрива безвъзвратно всички снимки и
друга информация, която картата евентуално съдържа. Непременно копирайте
цялата информация от картата на друго съхраняващо устройство преди да
форматирате картата.

Осветете Yes
Започнете форматирането. Не из-
ключвайте апарата и не изваждайте
батерията докато форматирането
не е завършило. 

Монитора ще се изключи когато форматирането завърши.

Форматиране на памет картата

Използвайте опцията Format на апарата за да форматиррате картата памет.
Ако я форматирате на компютър, картата може да бъде несъвместима.

Изваждане на картите памет

1. Уверете се, че лампата индикатор за достъп не свети.

2. Изключете апарата и отворете капака на слота за
картата

3. Натиснете картата  за да се покаже частично (1).
След това тя може да се извади с ръка (2).



Настройка на фокуса на визьора
Фотографиите се  рамкират във визьора. Преди да снимате уверете се, че
дисплея на визьора е с ясен фокус 

Mахнете капака на обектива и включете апарата

Завъртете копчето за настройка на фокуса на
визьора нагоре или надолу докато рамките на
фокуса се покажат отчетливо и контрастно на
фокус във визьора .Докато въртите копчето за
настройка на настройка на фокуса във визьора
внимавайте да не бръкнете с пръст или нокът в
окото си.

Капачето за прозореца на визьора може да се
махне когато настройвате фокуса на визьора.

Фокусни рамки
(ограничители)



Kратък курс:фотографиране и
възпроизвеждане (разглеждане)

Правене на снимки в         АUTO режим 
Снимане в режим " Насочи-И-Снимай"

Тази част описва как да снимате в автоматичен  режим         (auto mode),
автоматичен режим "насочи - и - снимай", при който повечето от настройките се
контролират от апарата в зависиомост от условията за снимане.

Включете апарата

Махнете капака на обектива и включете
апарата. Контролния панел ще се включи
дисплея на визьора ще се освети. Монитора
остава изключен докато правите снимката.

Проверете нивото на заряд на батерията във
визьора или контролния панел.

Koнтролен
панел

Визьор Описание на нивото на заряд

Напълно заредена

Частично разредена

Слаб заряд. Приготви нова резервна
батерия

Блокиран спусък за снимане. Зареди
батерията.(примигва)(примигва)

Числото на брояча на експозициите в
контролния панел и визьора показва броя на
снимките, които може да се складират в
памет картата. Проверете това число.
Ако няма достатъчно памет за да
запаметите допълнителен брой снимки при
настоящите настройки, дисплея ще светне
както на картинката вдясно. Никакви снимки
повече не може да се направят докато не
смените картата памет с нова или изтриете
снимките в старата.



Изберете режим          и нагласете настройките на апарата

Завъртете селектора за избор на режим до

Завъртете селектора за избор на фокусен
режим до AF (авто-фокус)

Плъзнете ключа за избор на режим А - М до
А (авто - фокус). Вижте Наръчника за
обектива за подробности.

Илюстрации 
Във всичко илюстрации в този Наръчник индикациите във визьора и контролния панел,
отнасящи се до даваното обяснение са показани в черно. Индикациите, които нямат
отношение към обяснителния текст са показани в сиво.



Поставете обекта в рамка

Хванете апарата както е показано.

Хващане на апарата
Дръжте апарата с дясната си ръка и въртете
тялото или обектива с лявата. Дръжте
лактите си леко разперени спрямо тялото
за по-добра опора.

Гледайки визьора, поставете обекта в рамка,
като нагласите главния обект за снимане в
някоя от петте фокусни зони.

Използване на варио - обектив Zoom 
Използвайте пръстена zoom на обектива, за да
увеличите обекта така, че да заеме по-голяма
част от фокусната зона или да го намалите с
цел да увеличите площта, видима в кадър.

Zoom in -
увеличение

Zoom out -
намаление



Фокусирайте и снимайте

Натиснете наполовина спусъка за снимане.
Апарата ще определи автоматично фокусната
зона включваща обекта най-близо до апарата и
ще фокусира върху него. Когато фокусирането
завърши, избраната фокусна зона ще се
освети, ще се чуе кратко избипкване и във
визьора се появява индикатора          "на
фокус". Фокусът ще се заключи когато спусъка
за снимане се натисне наполовина.

Натиснете плавно докрая спусъка за снимане
за да освободите затвора и да запишете
снимката. Тя ще се покаже на монитора и
лампата за достъп, намираща се до слота за
карта памет ще светне.
Не изваждайте картата памет, не
изключвайте апарата и не изключвайте от
захранване докато лампата не угасне и записа
на снимкта не свърши.

Спусък за снимане
Апаратът притежава дву-степенен спусък за снимане. Апарата фокусира когато
спусъка се натисне наполовина, фокуса се заключва докато бутона се
освобождава. За да се заснеме фотографията, спусъка се натиска докрай.

Заключване на
фокуса

Правене на
снимка



Вградената Светкавица
Ако се изисква допълнително осветление за точна ек-
спозиция в режим      , при натискане наполовина на
спусъка за снимане ще изскочи вградената светкавица.
Обектите извън обсега на светкавицата (0.6-7.5 m)
може и да не са подходящо осветени. Maхнете сенника
на обектива когато използвате светкавицата. След ка-
то веднъж е вдигната, светкавицата ще светне само
когато се изисква допълнително осветяване. Ако е
необходима светкавица, снимки могат да се направят
само когато индикатора (светкавицата е готова) е
изобразен. Преди да снимате изчакайте появата на то-
зи индикатор.
За да пестите заряда на батерията когато не изпол-
звате светкавицата върнете я в затворено положение
като леко я натиснете надолу докато щракне на място.

По желание светкавицата може да се настрои така, че
да не святка дори когато осветлението е слабо. Нати-
снете бутона     и завъртете селектора за команди докато на контролния панел се
появи    . За да я върнете в предишното положение, натиснете бутона    и завър-
тете селектора за команди докато на контролния панел се появи .

Светкавицата е
изключена 

Светкавицата ще
светне когато
осветлението е слабоАвтоматичен с

редукция на
"червени очи"

(вижте справки) 



Цифрови Вари-Програми 
Творческа фотография 

В допълнение към        D50 предлага избор между 6 режима цифрови Вари-Програми (Di-
gital Vari-Program). Избирането на програма оптимизира настройките, за да отговорят
максимално пълно на избраната сцена за заснемане, правейки творческата фотогра-
фия толкова лесна, колкото завъртането на селектора за избор на режим.

Режим Описание

Портрет
Пейзаж
Деца 
Спортна 
Едър план
Нощен портрет

За правене на портретни снимки
За снимане на пейзажи.
При снимане на деца.
За снимане на движещи се обекти.
За снимане отблизо на малки обекти.
За портретни снимки на нощен фон.

За да правите снимки в режимите на Цифрови Вари-Програми:

Завъртете селектора за избор на режим за да
изберете желания режим от цифровите Вари-
Програми 

Кадрирайте, фокусирайте и снимайте както е описано в съответния режим 

Режим Портрет: Акцентиране върху обекта на портрета 
Използва се при портретни снимки. Апаратът избира
фокусната зона съдържаща обекта най-близо до
апарата; този обект се откроява ярко докато
детайлите на фона са омекотени, придавайки на
композицията усещане за дълбочина. Цветовете са
обработени за получване на мек, естествен тен на кожата.
• Степента на омекотяване зависи от количеството налична светлина.

Увеличението на разстоянието между обекта и фона или използването на
телеобектив подобрява качеството на снимката.

Вградената Светкавица 
Ако е необходимо допълнително осветяване за по-точна експозиция в режими

,  и       ; вградената светкавица ще изскочи автоматично когато спусъка
за снимане се натисне наполовина. Вижте "Снимане в режим       . 



Уловете величието на природата
Използвайте този режим за живи пейзажни снимки с
oткрояващи се контури, цветове и контраст при
обекти като небе и гори.
• Апарата определя фокусната зона включваща обекта

най-близо до апарата.
• Вградената светкавица и осветяването на

автофокусният лъч се изключват автоматично.

Снимки на деца с ярки цветове 
Използвайте при моментални снимки на деца. Дрехите
и детайлите от фона са ярко възпроизведени докато
цветът на кожата остава мек и естествен.
• Апаратът определя фокусната зона включваща

обекта най-близо до апарата.

Тела в движение 
Високите скорости на затвора замразяват движението
при динамични спортни снимки, в които обектите из-
пъкват ясно 
• Апаратът фокусира продължително върху обекта в цен-

тралната фокусна зона докато спусъка за снимане е на-
тиснат наполовина. Няма избипкване когато апарата фокусира

• Вградената светкавица и осветяването на AF-assist се изключват автоматично.

Фотографиране на дребни обекти 
Използвайте при снимки в едър план на цветя, насекоми
или други малки обекти.
• Апаратът фокусира  върху обекта в централната фокусна

зона 
• Препоръчва се използването на статив за избягване

на размазване на образа при ниски скорости на затвора 

Правене на портретни снимки в нощни условия
Осигурява естествен баланс между главния обект и
фона за портрети правени при слабо осветление 
• Апаратът определя фокусната зона включваща

обекта най-близо до апарата.
• Препоръчва се използването на статив за избягване

на размазване на образа при ниски скорости на
затвора 



Избор на режим на снимане Shooting Mode

Режима на снимане Shooting mode определя как ще снима апарата: дали ще прави по
една или по много снимки докато спусъка за снимане е натиснат докрай 

За да изберете режим на снимане, натиснете бутона
и завъртете селектора за команди докато желания
режим не се покаже на контролния панел.

Режим Описание
Единичен кадър
(по подразбиране)

Продължителен
(сериен)

Апарата прави по една снимка всеки път, когато се натисне спусъка за снимане.

Апарата записва снимки със скорост до макс 2,5 кадъра в секунда докато спусъка за
снимане е натиснат.

Буфер на паметта Апаратът е снабден с буфер на паметта за
временно складиране, което позволява снимането да продължи докато
снимките се записват в картата. Когато буфера се напълни, спусъка за
снимане се блокира докато не се прехвърли достатъчно кол-во.

информация в памет картата за да се освободи място за нова снимка. В
продължителен режим снимането ще продължи дотогава, докато спусъка за
снимане е натиснат докрай - въпреки  че скоростта на
снимане ще спадне след като буфера се напълни.
Броя снимки, които могат да се запишат в буфера на
паметта при настоящите настройки се показва в брояча
на експозициите във визьора и контролния панел докато
спусъка за снимане е натиснат.



Използване на таймера на самоснимачката
и дистанционното управление

Самоснимачката и предлаганото отделно дистанционното управление ML-L3 могат
да се използват за правене на снимки в които участвате и вие. За да използвате
самоснимачката:

Режим Описание
Няма Икона
Таймер Изключен

Самосни-
мачка

Отложено
дистан-
ционно

Бърз отговор
на дистан-
ционното

Снимките се правят когато се
натисне спусъка за снимане
Снимките се правят около 10
сек след като се натисне
спусъка за снимане
Снимките се правят около 2
сек след като се натисне
бутона на дистанционното
Снимките се правят когато се
натисне бутона на
дистанционното

За препоръчване е да монтирате върху статив или
да го поставите върху стабилна и равна
повърхност

Кадрирайте.

За да предотвратите навлизане на светлина през
визьора и нарушаване на  експозицията, покрийте
визьора с капачето му както е показано вдясно.

Настоящия режим за таймера и дистанционното упра-
вление е показан на контролния панел. Използвайте бу-
тона         за да изберете един от следните режими:

Избор на режим 
Режима на самоснимачката и дистанционното управление може да се избере и 

като се натисне бутонът        и се завърти селектора за команди.



Направете снимката

Самоснимачка: Натиснете спусъка за снимане докрай за да стартирате
самоснимачката. Лампата за таймера на самоснимачката (лампата AF-
assist) ще примигне за около 8 сек. Тя ще спре да примигва 2 секунди преди
да се направи снимката и ще остане светнала докато не се освободи
затвора

Дистанционно управление: От разстояние 5 m или
по-малко, насочете дистанционното към
инфрачервения порт приемник в предната страна
на апарата и натиснете спусъка за снимане на
дистанционното. В режим отложено дистанционно, 
затвора ще се освободи околo 2 секунди след като
сте натиснали спусъка за снимане.

Използване на таймера на самоснимачката
и дистанционното управление



Основни моменти при възпроизвеждане
(разглеждане )

Снимките се показват автоматично веднага след
заснемане. Ако на монитора няма снимка, последната
направена такава може да се извика като се натисне
бутона       .
Други снимки могат да се разглеждат със завъртане
на селектора за команди или натискане на мулти
селектора вдясно или вляво.

За да излезете от ежим разглеждане и да се върнем
в режим снимане натиснете спусъка за снимане
наполовина.

Изтриване на нежелани фотографии
За да изтриете снимката показана в този момент на
монитора натиснете бутон        .
Ще се появи диалогов прозорец за потвърждение,
натиснете бутона        отново за да изтриете
снимката и да се върнете към разглеждане.
Натиснете който и да е друг бутон за да излезете
без да изтривате снимката 



Справочник

Тази секция се гради върху  краткия курс и дава допълнителна информация относно
снимането и възпроизвеждането.

Настройте размера и качеството на снимката
според това как ще използвате снимката

Размер  на снимката
Качество на снимката

Изберете фокусната зона и фокуса ръчно Изберете фокусната зона
Ръчно фокусиране

Оставете апарата да избере скорост на
затвора и бленда

Режим на експозиция Р 
Автоматично програмиран 

Замразете или замъглете движението Режим на експозиция S
Aвтоматичен с приоритет на затвора

Контролирайте дълбочината на полето Режим на експозиция А
Автоматичен с приоритет на блендата

Изберете ръчно скорост на затвора и
бленда

Режим на експозиция М
(ръчен )

Направете снимката по-ярка или по-тъмна
или усъвършенствайте контраста

Компенсиране на експозицията

Направете цветовете да изглеждат естествени
Снимайте при необичайно осветление 

Разглеждане на снимки

Разглеждане на снимки с компютър

Отпечатване на снимки

Баланс на белия цвят 

Снимайте там където
осветлението е слабо

Режими на синхронизиране на светкавицата
Компенсиране на светкавицата

Чувствителност (ISO Еквивалент)



Използване менютата на апарата

Повечето опции за снимане, разглеждане и настройка
могат да се изберат чрез менютата на апарата. За
да разгледате менютата, натиснете            бутон.

Избирате от раз-
глеждане, снимане,
индивидуални на-
стройки и менюта на
настройките ( виж-
те по-долу)

Ако е показана иконката, може да
получите помощни указания в конкретния
случай като натиснете бутон

Прозорец се показва само
тогава, когато може да
се избират повече опции
в настоящето меню

Настоящата опция в менюто е осветена

Настоящите за всяка опция
настройки се показват чрез
иконки

Меню Описание
Разглеждане Правите настройките за разглеждане и управлявате снимките
Снимане Правите настройките за снимане
Индивидуални настройки Индивидуализирайте настройките на апарата

Основни Настройки Форматирайте памет картата и извършете основни действия по
настройването на апарата



Навигация и ориентиране в менютата на апарата
За да направите промени в някоя функция от менюто , първо изберете между
менютата за снимане, Индивидуални настройки, основни настройки  ( 1 ) и след
това изберете функцията от менюто ( 2 ) и накрая изберете опция за функцията ( 3
).

Натиснете мулти селектора нагоре или надолу

Натиснете мулти селектора вдясно

( 1 )Изберете меню

( 2 )Осветете функция 

( 3 )Изберете опция

Някои менюта може да съдържат много страници. Избора на някои опции може да
се прави с помощта на подменю.



Как да направите избор 
Мулти селектора се използва за навигация в менютата на апарата 

Преместване курсора нагоре 
Увеличаване на числото (стойността)

Показване на под-меню
Избиране (може да изберете и
като натиснете бутон      или
центъра на мулти селектора)

Преместване курсора надолу.
Намаляване на числото (стойността)

За да модифицирате настройките в менюто:

Извади менюта(стойността) Освети иконка от настоящето меню

Избери меню

Нагласи курсора в избраното меню Освети функция от менюто

Отказ (може да откажете
и ако натиснете бутон

)



Преместване курсора нагоре 
Увеличаване на числото (стойността)

Покажи опции Освети опция

Направи избор

• Функциите в менюто , които са изобразени в сиво, не са на разположение в
момента

• Когато форматирате памет картата и в други случаи, в които се изисква
потвърждение на команда, избора може да се направи само чрез натискането на
бутон     . Съобщение за резултата от командата ще се появи на дисплея.

• С натискане на спусъка за снимане наполовина излизате от всички менюта и се
връщате в режим на снимане



Kaчество и размер на снимката

Справочник
Повече за фотографирането 

Как се контролира: Меню за снимане
Меню за снимане

Качество на снимката
Размер на снимката

Качеството и размера на снимката заедно определят това колко място ще заема
една снимка в памет картата. По- големите по размер и по-качествени снимки
изглеждат по-добре при отпечатване, но и изискват значително място в паметта,
което означава, че по малко на брой такива снимки могат да се складират в картата.

голям размер файл

малък
размер

файл

високо качест
во

качест
во на сним

кат
а

размер на снимкатамалък голям 

ниско качест
во

Качество на снимката, размер на снимката и размер на файла
Вижте Приложениетоза информация                 колко броя снимки могат да се
складират в една карта памет.



На разположение са следните възможности:

Настоящата настройка за качество на снимката е
показана на контролния панел.

Необработена информация от сензорите за изображение се записва директ-
но в компресиран вид във формат Nikon Electronic Format (NEF). Подходящ за
снимки, които ще се обработват впоследствие на компютър.

Високо качество на изображението, подходящо за увеличение
и висококачествен печат. Ком

пресия

слаба

нормална

силна

Нормално качество на изображението, подходящо за повече-
то приложения.

Най-малък по размер файл, подходящ за разпространение по
е-mail, или за включване в уеб страници.

Записват се 2 снимки: една във формат NEF (RAW) и една  в JPEG с основно
качество. Размера на изображението автоматично става L, JPEG изображе-
нието е 3,008 х 2,000 пиксела.

Опция Формат Описание

NEF (RAW) / NEF + JPEG
NEF (RAW) снимките могат да се разглеждат на компютър с помощта на предоста-
вения в комплекта софтуер Nikon Capture 4 Версия 4.3 или по-нова (предлагана отдел-
но). Когато отваряте NEF снимките в компютъра, те са с размер 3,008 х 2,000 пик-
села. Когато снимки, направени във формати NEF (RAW) + JPEG Basic се разглеждат
в апарата, само JPEG снимката ще се появи. Когато изтривате снимките, направени
в тези формати, изтриват се и NEF (RAW) и JPEG снимките.

Kaчество на снимката



На разположение са следните възможности:

Настоящата настройка за размер на снимката е показана
на  контролния панел

Размер на снимката

Размер на снимката Размер Приблиз. размер при отпечатване с 200 dpiРазмер в пиксели

Бутона QUAL
Когато монитора е изключен размера и качеството на сним-
ката могат да се изберат чрез натискане на бутона          
(QUAL) и завъртане на селектора за команди докато желана-
та комбинация между размер и качество се появи на кон-
тролния панел.

Имена на файловете
Снимките се съхраняват като файлове с образи с имена под формата на "DSC_nnnn.xxx", 
където nnnn представлява 4-цифрен номер от 0001 до 9999, автоматично поставян от
апарата във възходящ ред, а ххх представлява едно от възможните 3-буквени разшире-
ния за формат: "NEF" за NEF снимки, "JPG" за JPEG снимки, and "NDF" за  снимки, заснети
с функцията Dust Off. NEF и JPEG файловете записани при настройка NEF+JPEG BASIC
имат същите имена на файловете, но различни разширения. Малките копия създадени с
опцията за малки снимки имат имена на файловете започващи с "SSC_" и завършващи с
разширението". JPEG (напр. SSC_0001.JPG"), а снимките записани при настройка Optimi-
ze Image > Color Mode настройка на II (Adobe RGB) имат имена, започващи с долна чер-
та ( напр "_DSC0001.JPG" или "_SSC0001.JPG" за малки копия на снимки при Color Mode II
pictures).



Усъвършенствани настройки
3: AF-Area режима контролира избора на фокусна зона.
8: AF Area Illm определя дали активната фокусна зона е осветена.

Избор на фокусна зона Focus Area

Контролира се от  Мулти селектора

D50 предлага избор от 5 фокусни зони, които като цяло покриват широка площ от ка-
дъра. По оригинална настройка апарата избира автоматично фокусназона или фокуси-
ра върху обекта в централната фокусна зона. Фокусната зона може де се избере и ръ-
чно, като по този начин обекта който ще снимата може да се разположи навсякъде в
кадъра.

Ръчно избиране на фокусна зона 

Изберета Single Area или Dynamic Area за Индивиду-
ални настройки Custom Setting 3 (AF-Area режим). Не
може да избирате ръчно фокусната зона при Closest
Subjеct, която е стандартна настройка в режими 

,      ,    ,        и          . 

Натиснете мулти селектора вляво, вдясно , наго-
ре или надолу за да изберете фокусна зона. Избра-
ната такава ще се покаже във визьора осветена
в червено ако е необходимо да контрастира с
окръжаващия фон. Избраната фокусна зона ще се
показва и на контролния панел и във визьора - в
частта за състояние на дисплея.



AF-Assist Илюминатор
Ako oбекта е слабо осветен, AF-assist илюминатора ще
светне за да подпомогне фокусирането когато спусъка за
снимане се натисне. AF-assist илюминатора не може да се
активира ако сте в режим      или     ; или ако сте избра-
ли Off в Индивидуални Настройки (Custom Setting) 7 (AF As-
sist).

За да може илюминатора AF-Assist да функционира правилно, обектива трябва да има фо-
кална дължина от 24-200 мм и обекта да бъде в обсега на илюминатора (0.5-3 m).
Сенникът на обектива трябва да се махне.

Заключване на фокуса Focus Lock
Заключването на фокуса може да се използва и при фокусиране в/у обект, който в окончател-
ния вариант на снимката няма да се намира във фокусната зона. Може да го изпозвате и кога-
то системата за автоматично фокусиране не може да фокусира . Препоръчва се да сте
в режим Single или dynamic area AF когато използвате заключването на фокуса.

Усъвършенствани настройки
14: AE-L/AF-L контролира функцията извършвана от AE-L/AF-L бутона

Поставете обекта в централната фокусна зона и
натиснете наполовина спусъка за снимане 

Проверете дали индикатора in-focus (на фокус)
се е появил на визьора. Фокуса ще се заключи авто-
матично когато индикатора in-focus се появи на

визьора, и ще остане заключен докато спусъка за сни-
мане е натиснат наполовина. Може да заключите фоку-
са и чрез бутона AE-L/AF-L докато спусъка за снимане
е натиснат наполовина. Фокуса ще остане заключен
докато същия бутон е натиснат, дори и ако по-късно
махнете пръста си от спусъка за снимане.

Композирайте отново кадъра и снимайте. Не про-
меняйте дистанцията между апарата и обекта до-
като заключването на фокуса е активирано. 

Направете множество снимки без да фокусирате наново 
Фокуса ще остане заключен между снимките ако спусъка за снимане се държи нати-
снат наполовина. В продължителен режим                 фокуса остава заключен  дока-
то бутона AE-L /AF-L се държи натиснат между снимките.



Електронно подтвърждаване на фокуса (за неавтофокусни обективи)
- Electronic Range Finder

Ако обектива има максимална бленда от f/5.6 или по-бърза,
индикатора "на фокус" на визьора може да се използва за
потвърждение дали обекта в избраната фокусна зона е на
фокус. След позиционирането на обекта в активната
фокусна зона, натиснете наполовина спусъка за снимане и
завъртете фокусиращия пръстен на обектива докато се
появи индикатора "на фокус".

Ръчен фокус

Контролира се от Селектор за избор на фокусен режим пръстен за фокусиране на обектива

Може да изпозлвате ръчно фокусиране когато снимате
с обективи за ръчно фокусиране или когато не пости-
гате желаните резултати с авто-фокуса. За да фокуси-
рате ръчно, нагласете селектора за избор на фокусен
режим на М и настройте пръстена за фокусиране дока-
то изображението в върху матовия екран на визьора
застане на фокус. Може да направите снимката по вся-
ко време, дори когато изображението не е на фокус.

A-M  Избор/Aвто-фокусиране с Ръчен Приоритет
Когато използвате обектив, предлагащ  А-М избор, нагласете на М когато фокусирате
ръчно.Ако обектива предлага възможност М / А (авто-фокус с ръчен приоритет ), фо-
куса може да се настрои ръчно когато обектива е нагласен на М или М/А. Вижте пре-
доставената доокументация с обектива за подробности.

Позиция на фокалната равнина
За да определите разстоянието между обекта и апарата,
измервайте от знака на фокалната равнина в/у тялото на
апарата. 



Режими на синхронизиране на светкавицата

Изберете режим  на светкавицата съобразно условията
за снимане. Настоящия активен режим се показва на
контролния панел както е показано по-долу. Ако
светкавицата е изключена се изобразява

Режимите на светкавицата,които са на разположение, зависят от това кой режим
сте избрали понастоящем със селектора за избор на режим:

* SLOW се показва след като се освободи селектора за избор на команди.

Red-eye reduction/Редукция на ефекта на червените очи - Лампата на AF-
assist просветва преди главния блясък на светкавицата намалявайки ефекта
на "червени очи". Използва се при портретни снимки.

Автоматична светкавица - Когато осветлението е слабо или когато обекта е
осветен отзад, светкавицата изскача автоматично когато се натисне спусъка за
снимане наполовина и блясва както се изисква. Ако тази икона не се показва,
светкавицата ще светне само ако бутона         се натисне .

Slow sync - Скоростта на затвора се забавя автоматично за да се уловят както
обекта, така и задния план при снимане в нощни условия или слаба светлина.

Rear-curtain sync - светкавицата блясва точно преди затварянето на затвора,
създавайки ефект на поток от светлина зад движещи се обекти.

Koнтролира се от        бутон + селектор за избор на команди



Избор на режим на сихнронизиране на светкавицата
Натиснете бутона       и завъртете селектора за избор
на команди.
Настоящия режим е показан на контролния панел.

Използване на вградената светкавица 
и         режими: Изберете режим на син-

хронизиране както е описано на предишната страница.
Светкавицата ще изскочи ако трябва когато спусъка за
снимане се натисне наполовина, и ще светне когато пра-
вите снимката.

Режими P, S, A, M: Натиснете бутон       за да вдигнете вградената светкавица и след
това изберете режим на синхронизиране както е описано на предишната страница.
Определете метод на измерване и нагласете експозиция преди да направите снимките. 

Прибиране на вградената светкавица
За да пестите захранване приберете светкавицата ако няма нужда от нея като леко я
натиснете надолу докато щракне.

Използване на вградената светкавица
Изплозвайте я с обективи с фокална дулжина от 18-300 mm (за CPU тип обективи;
максималната дължина на която можете да използвате светкавицата с обективи тип non-
CPU е 200 mm) и махнете сенника на обектива за да предотвратите засенчване върху
обекта. Светкавицата покрива минимално разстояние от  60 cm, и не може да се използва
на макро разстояния с макро увеличаващи обективи. Вижте  "Допълнителни Аксесоари" (
108) за подробности. Ако светкавицата се използва в
продулжителен режим на снимане continuous shooting
mode   (21), само една снимка ще се прави всеки път когато се натисне спусъка за снимане.

След като вградената светкавица е била използвана няколко последователни пъти подред ,
затвора може за кратко да се блокира за да се предпази светкавицата .След кратка пауза
тя може да се използва отново .

Вижте Приложението за информация относно това как да контролирате светкавица тип
вградена Speedlight (127).

Допълнителни светкавици
Вижте "Опционални Аксесоари" относно външните светкавици, които може да използвате

Допълнителни настройки 
Вижте "FV Lock" заключване на фокуса за това как да заключите светкавицата за избран обект

10: ISO Auto се използва за настройване чувствителността за оптимално проблясване на светкавицата
16: Flash Mode може да се използва за ръчно контролиране на проблясването й



Flash Level
Тази опция може да се използва за избиране на стойност на компенсиране на светкавицата от  меню.

Усъвършенствани настройки 
11: EV Step контролира големината на стъпката на увеличение на компенсиране
на светкавицата.

Компенсирането на светкавицата може да се използва за да увеличи или намали  мощ-
ността на светкавицата, определена от контролната система на апарата. Мощ-
ността на светкавицата може да се увеличава с цел главния обект да стане по-ярък;
или да се намали с цел избягване на прекомерно осветяване или поява на отражения.

Натискайки бутоните  и завъртете селек-
тора за под-команди и потвърдете компенсирането на
експозиция със светкавица в конторлния панел и визьора.
Компенсацията може да се избере в стойности между -3
EV (по-тъмно) и +1 EV (по-ярко) със стъпки на увеличе-
ние от 1/3 EV.
При стойности различни от ±0, след като отпуснете
бутона наконтролния панел и визьора ще се появи икон-
ка . 
Нормалното ниво на мощност на светкавицата може да
се възвърне като нагласите стойността на компенсира-
не на експозицията със светкавица на ±0.0. При
изключване на фотоапарата компенцасията на
мощността на светкавицата не се нулира. Същото не
може да направите когато апарата е изключен.

Контролира се от бутони         и           + селектор за избор на команди 

Компенсиране на светкавицата Flash Compensation (само за режими P, S, A, M)



Режими на Цифрови Вари-Програми
По подразбиране не е възможно ръчно настройване на чувствителността в режими

и          .  Апарата настройва чувствителността автоматич-
но. За ръчно - изберете Off в Индивидуални настройки Custom Setting 9.

Бутона ISO
Ако дисплея е изключен, чувствителността може да се
нагласи като се натисне бутона                   и се за-
върти селектора за избор на команди докато желаната
стойност не се изпише на контролния панел.

Чувствителност 
"Чувствителност" е цифровия еквивалент на скоростта на филма. Колкото по-
висока е чувствителността, толкова по-малко светлина е нужна за експониране,
позволявайки високи скорости на затвора или по-малки бленди. Точно както
високите скорости на филма предизвикват "зърнистост", снимките заснети при
висока чувствителност са склонни към "цифровия шум".

Чувствителност  (ISO Еквивалент)

Контролира се от

Фотографии, заснети при ниски скорости на затвора са предразположени към
запазване. Ако чувствителността се вдигне над оригинално настроената стой-
ност от ISO 200 еквивалент,  същата експозиция може да се постигне и при по-го-
леми скорости на затвора, предотвратявайки запазването. Чувствителността
може да се настрои на стойнсти  между  ISO 200 и ISO 1600 през стъпки от  1 EV.

Меню за снимане      ISO



P, S, A, и M  Режими

P, S, A, и M режимите предлагат контрол върху разнообразни настройки вкл. ско-
рост на затвора, бленда и баланс на белия цвят.

Контролира се от Селектор за избор на режим

P, S, A, и M  режимите предлагат различни степени на контрол върху скоростта на
затвора и блендата.

Oбекта е твърде ярък. Понижете чувствителността или използвайте опционален Neutral Density филтър

Oбекта е твърде тъмен. Използвайте светкавица или увеличете ISO чувствителността 

Програмиран
автоматично

Апарата нагласява скоростта на затвора и блендата за оптимална
експозиция. Препоръчва се за моментални снимки и в ситуации, в
които имате малко време за промяна на настройките.

Вие определяте скоростта на затвора, а апарата нагласява блендата за най-
добър резултат. Използвайте за да "замразите" или замажите движение.

Вие определяте блендата, апарата нагласява скоростта на затвора за най-добър
резултат. Използвайте за да замъглите задния план или да изкарате и задния и
предния план на фокус.

Вие определяте и скоростта на затвора и блендата. Нагласете скоростта на 
затвора на "bulb" за дълги експозиции.

Ръчен 

Автоматичен с
приоритет на
блендата

Автоматичен с при-
оритет на затвора

Режим Описание

Индикация Описание

Избор на режим на Експониране

P, S, A, и M  режими
Когато използвате обективи тип CPU снабдени с пръстен за блендата, заключете
блендата на минимална стойност (най-високо f/-число). Обективите тип Non-CPU мо-
гат да се използват само в режим М, където блендата се настройва ръчно с помощ-
та на нейния пръстена върху обектива. Измервателя на експозицията на апарата не
може да се използва. Вижте "Допълнителни аксесоари"
Ако се надхвърлят границите на измервателната система на експозицията , на контролния па-
нел и във визьора ще се появи една от следните индикации.

Усъвършенствани настройки 
11: EV Step контролира размера на стъпката на увеличение за скоростта на затвора и

блендата       .            12: BKT SET може да се използва, за да променяте с експозицията, когато
правите серия от снимки        .     Експозицията може да се заключи с помощта на AE lock         .



Суб -
експониран
Тъмен

Пре-
експониран

Ярък

Ниска

Тясна бленда
(високо f/-число)

Ш
ирока бленда

(ниско f/-число)
Бленда

Скорост на затвора Висока

Експозиция 
Експозицията определя яркостта на снимките. Една и съща експозиция може да
се постигне чрез различни комбинации от скорости на затвора и стойности на
блендата , което ви позволява да замажите или замразите движение на обекта
или да контролирате дълбочината на полето. По-долната графика илюстрира как
скоростта на затвора и блендата се отразяват на експозицията 



В този режим апарата автоматично настройва скоростта на затвора и блендата за
оптимална експозиция. Този режим се препоръчва за моментални снимки и в други
ситуации, в които имате малко време за промяна  настройките на апарата.

Завъртете селектора за избор на режим до Р

Кадрирайтеа, фокусирайте и снимайте

Режим Р: Програмен (автоаматичен)

Flexible Program - Гъвкава програма
В режим Р могат да се избират различни комбинации от
скорост на затвора и бленда посредством превъртане
на командния селектор до ("flexible program"). Всички ком-
бинации произвеждат еднаква експозиция. Докато тази
програма е активиране, близо до индикатора за режим
на експозиция в контролния панел се появява . За да
върнете стандартните настройки на скорост на за-
твора и бленда, завъртете селектора за главни коман-
ди докато иконката не изчезне.



В този режим вие избирате скоростта на затвора доката апарата автоматично из-
бира блендата, която ще произведе оптимална експозиция. Използвайте ниски скоро-
сти на затвора за да постигнете замазване на движещите се обекти или високи ско-
рости за да "замразите" движението.

Завъртете селектора за избор на режим на S

Завъртете командния селектор за да изберете
скорост на затвора между 30 s 1/4 000 s.

Композирайте снимката, фокусирайте и снимайте.

Режим S: Автоматичен с приоритет на затвора

Скорост на затвора и треперене на апарата 
За да предотвратите замъгляване причинено от треперене на апарата, скоростта на за-
твора трябва да бъде равна или по-голяма на размера на стойността на фокалната дъл-
жина, в секунди (напр., ако обектива има фокална дължина от 300 mm, скоростта на за-
твора трябва да бъде по-бърза от 1/300 s). Препоръчва се използването на статив при
ниски стойности на затвора. За да предотвратите замазване опитайте увеличаване на
чувствителността                 , използване на вградената светкавица                , мон-
тиране на апарата върху статив, или закрепване на обектив тип VR .



В този режим вие избирате блендата, а апарата автоматично настройва скоростта
на затвора, с която ще се постигне оптимална експозиция. Малки бленди (високи числа
на f/-) увеличават дълбочината на полето, довеждайки на фокус и обекта и фона. Големи
бленди (малки f/- числа) омекотяват детайлите от фона и позволяват влизането на по-
вече свтлина в апарата, увеличавайки обсега на светкавицата и намалявайки вероят-
ността от размазване на снимките.

Завъртете селектора за избор на режим на А

Завъртете селектора за избор на команди, за да
изберете желаната бленда

Композирайте кадъра, фокусирайте и снимайте.

Режим A: Автоматичен режим с приоритет на блендата



В ръчен режим М вие контролирате и скоростта на затвора и блендата. Скоростта на
затвора се нагласява на стойности м/у 30 s и 1/4,000 s, или затвора може да бъде дър-
жан отворен неопределено дълго време за дълги експозиции                    . Блендата мо-
же да настрои на стойности между минималната и максималната стойности за обек-
тива. 

Завъртете селектора за избор на режим на М

Завъртете селектора за избор на команди за да изберете скорост на затвора.
За да нагласите блендата завъртете селектора за избор на команди докато на-
тискате бутона                 . Проверете експозицията в електронния аналогов
дисплей (вижте следв. страница) и продължете да настройвате скорост на за-
твора и експозиция докато не достигнете желаната експозиция.

Композирайте кадъра, фокусирайте и снимайте.

Режим М : Ръчен



Продължителни експозиции 
При скорост на затвора                 той ще остане отворен докато спусъка за сни-
мане е натиснат. В режим на отложено дистанционно или бърз отговор на дистан-
ционното се показва            вместо                  , затвора се отваря когато спусъ-
ка на предлаганото отделно дистанционно управление ML-L3 се натисне (2 s след
като бутона е натиснат в режим на отложено дистанционно) и остава отворен
докато спусъка на дистанционното не се натисне втори път (максимално време
30 мин). Nikon препоръчва използването на напълно заредена батерия EN-EL3e или
опционален адаптор EH-6 AC за предотвратяване спад на захранването докато за-
твора е отоворен. Докато затвора е отворен за повече от 1 сек в която и да е
настройка "шума" под формата на случайно разпръснати ярко оцвтени пиксели мо-
же да се появи в крайния вариант на фотографията. Този "шум" може да се редуци-
ра като преминете на дълга експозиция преди да снимaте            .

Електронен аналогов дисплей на експозицията 
Tози дисплей във визьора показва дали фотографията ще бъде пре-  или недо-
експонирана при настоящите настройки. В зависимост от избраната опция в
Custom Setting 11 (EV Step), пре- или недоекспонирането се показва в стъпки от 1 /3
EV или  1/2 EV. Ако границите на измервателната система за експозицията се
надхвърлят, дисплея ще блесне.

Електронния аналогов дисплей на експозицията не се показва когато сте избрали
за скорост на затвора или сте монтирали обектив тип Non-CPU.

Оптимална експозиция

Нагласена на промяна с 1/3 стъпка Нагласена на промяна с 1/2 стъпка

Субекспониран с 1/3 EV

Пре експониран с повече от 2 EV

Оптимална експозиция

Субекспониран с 1/2 EV 

Преекспониран с повече от 3 EV 



За да получите желаните резултати при определени композиции, може да се наложи
да използвате компенсиране на експозицията за да промените стойността и така-
ва, каквато е предложена от апарата. По правило положителна компенсация е необхо-
дима когато обекта е по-тъмен от фона, и отрицателна когато обекта е по-ярък
от фона. Препоръчва се централно или спотово измерване когато използвате ком-
пенсиране на експозицията.

Натискайки бутона , завъртете командния селектор и
и потвърдете компенсацията на експозицията в
контролния панел или във електронния аналогов дисплей на
експозицията .Компенсирането на експозицията може да
се нагласи в стойности между -5 EV (недоекспониране) и
+5 EV (преекспониране) в стъпки на увеличение от 1/3 EV.
Настоящата стойност на компенсиране на експозицията
може да видите за потвърждение на контролния панел и
във визьора като натиснете бутона .

Нормалната експозиция може да върнете обратно като
нагласите стойността на компенсиране на експозицията
на ±0 . Компенсирането на експозиция не се връща към
нормалната си стойност като изключите апарата.

Контролира се от бутон           + селектор за избор на команди

Koмпенсиране на експозицията (само за режими P, S, A, и M)

Усъвършенствани настройки 
11: EV Step контролира размера на стъпката за компенсиране на експозицията 



Променя се от бутон           меню за снимане       оптимизиране на изображението

Опциите налични в менюто Optimize Image  могат да се използват за променяне на 
Рязкост-Sharpening, Контраст - Сontrast,  Насищане-Saturation и Hюансиране- Hue.

Препоръчва се за повечето случаи.

Увеличава наситеността, контраста и остротата за живи изобра-
жения, с ярки червени, зелени и сини краски
Изостря контурите

Омекотява kонтурите, представя меки и естествено цветове на ко-
жата изображения подходящи при портретни снимки и за обработване
с  графични приложения на компютър
Oптимизира изображенията за печат " както са " чрез директна USB
Print връзка               .Изображенията са ясни и резки дори при увеличение

Намалява контраста и придава естествена текстура и мекота на
кожата при портретни снимки

Увеличава остротата и насищането за да отрази пейзажа с живи зелени
и сини краски

Индивидуално настройване на отчетливост, контраст, насищане, въз-
произвеждане на цвят и нюансиране 

Оптимизиране на изображенията (снимките)

Опция Описание

В други настройки освен индивидуалните
• Фотографиите се оптимизират според настоящите условия за снимане.

Резултатите ще варират според експозиция и положение на обекта в кадъра, дори при
един и същ план. 

• Фотографиите се записват с цветово разстояние sRGB
• За най-добри резултати използвайте обективи тип G или D.



Променя се от бутон            меню за снимане        баланс на белия цвят

Баланса на белия цвят гарантира естествената проява на цветовете независимо от
цвета на светлинния източник. В повечето случаи се препоръчва автоматична
настройка Auto на баланса на бялото, но може да се наложи да изберете друга опция,
ако цветовете изглеждат твърде студени или топли.

Настоящата настройка на баланса на белия цвят може да
се види на контролния панел 

Баланса на бялото се нагласява автоматично, за да отговаря към
условията на осветление. Препоръчва се в повечето ситуации.

При изкуствено - топло - осветление
При изкуствено -флуоресцентно- осветление

При обекти oсветени от директна слънчева светлина
При използване на вградената или външна Nikon светкавица
При дневна светлина и облачно време.

При дневна светлина и обект, намиращ се в сянка.

Използва се сив или бял обект или съществуваща фотография за
настройванебаланса на белия цвят

Баланс на белия цвят

Опция Описание

Бутон WB
Когато монитора е изключен, баланса на бялото може да се
настрои като натиснете бутона                  и превърте-
те селектора за избор на команди докато желаната на-
стройка не се появи на контролния панел.

Усъвършенствани настройки 
12: BKT SET може да се използва за да променяте баланса на бялото автоматично когато

правите серия от снимки 



Връщане на оригиналните настройки
Дву-бутонен ресет

Настройките на апарата, описани по-долу, могат да се вър-
нат към техните стндартно заложени стойности посред-
ством едновременното натискане на бутоните и        за
повече от 2 сек (тези бутони са маркирани със зелена точ-
ка). Монитора  се изключва за кратко докато настройките
се сменят и се връщат към оригиналните си стойности.
Останалите настройки не се засягат от това действие.

Контролира се от         бутон +        бутон

Режим на снимане

Самоснимачка
/дистанционно

Качество на снимката

Единичен кадър Single

Изключено Оff

Изключено Оff

Изключено Оff

Изключено Оff

Автоматичен

Нормално

Изключено Оff

Изключено Оff

0

Матрично

Гъвкава програма

Компенсация на
експозицята

Оптимизиране на снимката

Баланс на бялото

Ниво на светкавицата

12: BKT Set

13: Измерване

JPEG Normal

Размер на снимката L (Голям)
Фокусна зона

Режим на синхр. на светкавицата

Център 

Автоматичен

Auto slow sync

Fill flаsh

Оригинални настройки
Вижте стр.101-103 за повече информация относно оригиналните настройки.

Опция

Реж
им

и

Част
ични наст

ройки

Описание Опция Описание



Разглеждане на снимки

Още информация за възпроизвеждането

Снимките могат да бъдат гледани на монитор или ТВ една по една,или във форма по
9 на екран(гледане в малък формат).

Натиснете бутона         за да видите последно направе-
ната снимка на монитора.Снимки направени във "висока"
(портетна) ориентация се показват във висока ориен-
тация.

Следните операции могат да бъдат изпълнени по време
на разглеждането на снимки една по една:

Разгледате още
снимки

Натиснете мултиселектора на дясно или селектора на
главните команди надясно за да гледате по ред на
заснемане. Завъртете на ляво за гледане в обратен ред.

Натиснете мултиселектора нагоре или надолу

Натиснете          бутона за  увеличен вид на снимката

Изтрива снимката
Предпазва снимката

Показва дисплея със снимки в малък формат

Спира монитора и се връща в режим снимки.

Увеличите
снимката 

Изтриете снимка
Предпазите от
изтриване

Гледате в малък
формат

Се върнете в
режим снимане

Показва менютата
Покажете
менютата

Бутона за снимане
или

видите информация
за снимката

За да: Използвайте Описание

Разглеждане на снимки една по една



Информация за всяка снимка се наслагва върху всяка снимка която
се гледа в режим една по една. Натиснете мултиселектора наго-
ре или надолу за да разгледате фото информацията както следва:
Информация за снимката - Информация за настройките на засне-
мане 1 - Информация за настройките на заснемане 2 - Подчерта-
ни светли области - Хистограма - Информация за файла.

1. показва се в червено ако лична настройка 10 (авто чувствителност) е била влючена
когато снимката е била направена и чувствителността е била променена от стой-
ността избрана от потребителя.

2. само първите 12 букви се появяват  във фото информацията на дисплея

1. Статут на
запазване……....…..  56   

2. Номер на кадъра/общ
брой снимки                   

3. Име на папката .…..  71

4. Име на файла ….....…. 32
5. Размер на файла ......... 32
6. Качество на снимката .. 31

Информация за файла

1. Статут на
запазване……....…..  56    

2. Номер на кадъра/общ
брой снимки                   

3. Име на фотоапарата 71
4. дата на заснемане….10
5. време на заснемане ....10
6. тип измерване ....….. 96

7. скорост на снимане….40
8. бленда ……...................40
9. режим..........................…6

компенсация на
експозицията ...............47

10. фокусно растояние..…1
11 контрол на

светкавицата.............36

1. Статут на
запазване……....…..  56    

2. Номер на кадъра/общо снимки

3. оптимизация на
снимката......................48

4. чувствителност1 …..39
5. баланс на бялото ........49
6. размер на снимката ... 32

качество на файла ......31

7. изостряне …................76
8. тонална компенсация ....40
9. цветови настройки..…77

нюанс ............................78
10 наситеност ............…77
11 коментар към снимката2

...................70

Информация за заснемане, стр. 1

Информация за заснемане, стр. 2

Информация за снимката



1. статут на запазване………………………….. 56     
2. ярките части на снимката(най-ярките) са маркирани

от премигваща граница.
3. номер на кадъра/общ брой снимки

Подчертани области

1. статут на запазване………………………….. 56            
2. номер на кадъра/общ брой снимки.
3. хистограма показваща разпределението на тоновете в

снимката.хоризонталната ос отговаря на яркостта на
пикселите,като тъмните тонове са в ляво и ярките са
в дясно.вертикалната ос показва броят пиксели за
всяка яркост в снимката.
Моля,отбележете че хистограмата има за цел да служи
само като помощно средство,и може да е различна от
хистограмите получени в програмите за обработка на
изображения.

Хистограма

Усъвършенствани настройки 
Завъртете високото-контролира дали снимки с висока ориентация се показват с

висока ориентация на дисплея по време на преглед.                      5. Преглед на
изображенията. Контролира дали изображенията се показват на дисплея автоматично
след направата на снимка.                  17: Изключен монитор - контролира колко
дълго монитора ще остане включен когато не се извършват никакви операции с фото-
апарата. 



За да покажете по няколко снимки на екрана (4 или 9 снимки)
натиснете бутона          когато само една снимка е показа-
на на екрана. Следните операции могат да бъдат извършва-
ни когато е избран режимът гледане на малки снимки.

Гледане на снимки в умален формат

Видите допълни-
телни страници
снимки

Завъртете командния бутон надясно за да
разгледате снимките по реда на заснемането им.

Смените броя
на снимките на
екрана

натиснете бутона       за да смените 4, 9 или
една снимка на екрана

Изберете снимка натиснете мулти селектора наляво,нагоре,надяс-
но или надолу за да изберете снимка

Увеличите
снимка

натиснете ЕNTER бутона за да увеличите
избрана от вас снимка

Изтриете с-ка изтрива избрана от вас снимка

Предпазва предпазва избрана снимка

Се върнете в
режим снимки

бутон за снимане за да се върнете в режим снимки, натиснете
или бутона за снимане наполовина.

Видите менюта Показва менюта

За да: Използвайте Описание



Показва менюта Показва менюта

Натиснете бутона ENTER за да увеличите изображение-
то, осветено понастоящем в режим разглеждане на
снимки поединично или разглеждане на повече снимки в
малък формат. Следните опрецаии могат да се извърш-
ват докато увеличението е активирано:

Да погледнем по-отблизо: Увеличение на изображението
при разглеждане

откажете/възоб
новите
увеличението на

Натиснете _ за да откажете увеличението и да
се върнете към разглеждане в режим по една
снимка, или повече снимки в малък формат. На-
тиснете пак за да възобновите увеличението на
снимката. Изберете част от показаната пона-
стоящем увеличена. Докато бутона _ е нати-
снат, мулти селектора
снимка може
да се използва за разместване на кадъра и селек-
тора за главни 

За да: Използвайте Описание

í å  å



В пълен формат, при увеличено изображение или разглеждане в малък формат, бутона
може да се използва за защита на снимките от случайно изтриване. Защитените

файлове не могат да се изтрият с бутона        или с функцията Delete в менюто за
разглеждане и при разглеждане в компютър имат статус "read-only".
Запомнете обаче, че защитените снимки могат да се изтрият при форматиране на
памет картата.

За да заключите снимка :

Покажете снимката при разглеждане в пълен формат или я осветете в
редицата от снимки малък формат.

Натиснете бутона      
Фотографията ще се маркира с иконка  

За да премахнете защитата от снимката с цел да може да я изтриете, покажете
снимката или я осветете ако е разглеждане в малък формат и натиснете бутона 

Предпазване на снимките от изтриване



Покажете снимката или я осветете в списъка ако е в малък формат

Натиснете бутона        . Ще се появи прозорец за
потвърждение.

За да изтриете снимката, натиснете отново бутона        .
За да излезете без да изтривате снимката, натиснете който и да е друг бутон.

За да изтриете определена снимка показана самостоятелно, с увеличено изображение,
или осветена при разглеждане в малък формат, натиснете бутон         . 
Веднъж изтрити снимките не могат да се възстановят.

Изтриване на определени снимки

Усъвършенствани настройки 
Снимките маркирани с икона са защитени и не могат да се изтрият. Скритите

снимки не се изобразяват при разглеждане в пълен или малък формат и не могат да се
избират за изтриване.



Предоставения видео кабел EG-D100 може да се използва за да свържете апарата към
телевизор или видео за разглеждане или запис.

Изберете подходящия режим за видео от менюто
Video Mode menu

Изключете апарата. Винаги изключвайте апарата
преди да свържете или откачите видео кабела.

Превключете телевизора на видео канала

Свържете кабела както е показано по-долу:

Връзка
към 
видеото

Връзка
към
апарата 

Включете апарата. По време на разглеждането, снимките ще се показват на
екрана, или ще се записват на видео касета; монитора на апарата ще остане
изключен. Отбележете, че краищата на снимките може и да не се виждат на
телевизионния екран.

Разглеждане на снимките на телевизор

Използване на АС адаптор 
Използването на АС адаптор EH-5АС (предлаган отделно) е препоръчително за продъл-
жително разглеждане. Когато адапторът е свързан, забавянето на изключването на
монитора ще се фиксира на 10 мин и измервателите на експозиция няма да се из-
ключат автоматично.



Можете да свържете апарата към компютър посредством предоставения USB
кабел. След като апарата е вече свързан, с помощта на предоставения софтуер
може да копирате снимките на компютър, където да ги търсите, разглеждате и
обработвате. Апаратът може да се използва с Nikon Capture 4 версия 4.4 или по-
нова (предлагани отделно), които поддържат (обработване на "кръпки ")  batch pro-
cessing и предлагат по-модерни методи на монтаж и могат да се използват за
контрол на апарата директно от компютъра.

Свързване към компютър

Nikon Capture 4
Ako контрола върху апарата от програмата Nikon Capture 4
- Nikon Capture 4 Camera Control - е в действие, в контрол-
ния панел на мястото на броя на експозициите ще се пока-
же РС. Всяка заснета фотография ще се запише по-скоро в
хард диска на компютъра, отколкото в картата памет. За
повече подробности вижте Ръководството за работа с Ni-
kon Capture 4

Инсталирайте необходимия софтуер след като прочетете ръководствата и се
запознаете със системните изисквания. За да подсигурите непрекъснат тран-
сфер на данни, уверете се че батерията е напълно заре-
дена. Ако се съмнявате в това, заредете я непосред-
ствено преди старта, или използвайте АС адаптор EH-
5АС (предлаган отделно).

Преди да свържете апарата, настройте опцията USB в
менюто setup menu според компютърната операционна
система и дали апарата ще се контролира от програмата Nikon Capture 4 Version
4.4 или по-нова ( предлагана отделно ), или снимките ще се трансферират в ком-
пютъра с помощта на предоставения софтуер :

* НЕ избирайте РТР. Ако изберете РТР когато апарата е свързан, ще се появи wizard за
Windows хардуер. Кликнете Cancel за да излезете от wizard-а и след това откачете апа-
рата. Уверете се, че сте избрали Mass Storage преди отново да свържете апарата.

Windows XP Home Edition
Windows XP Professional

Mac OS X
Windows 2000 Professional

Windows Millennium Edition (Me)
Windows 98 Second Edition (SE)

Изберете PTP или Mass Storage

Изберете Mass Storage *

Преди да свържете апарата 

Операционна система Описание



Включете компютъра и изчакайте да зареди

Изключете апарата.
Свържете UC-E4 USB кабела както е показано.
Свържете апарата директно с компютъра, не
свързвайте през USB хъб, или клавиатура.

Включете апарата. Ако в USB сте избрали Mass
Storage , РС ще се изобрази на контролния панел и
визьора , и индикатора за режим РС ще светне (ако е
избрано РТР, индикациите на дисплеите на апарата
няма да се променят ). Снимките могат да се
прехвърлят в компютъра както е описано в
ръководството на предоставения софтуер (на CD) .

Свързване на USB кабела



Ako сте избрали РТР за USB                 апарата може да се изключи и USB kабела да
се откачи когато трансфера приключи. Ако USB опцията в setup менюто на апарата
е все още на стандартната си настройка Mass Storage, трябва първо да "извадите"
апарата от системата както е показано по-долу :

Windows XP Home Edition / Windows XP Professional
Кликнете иконата "Safely Remove Hardware"                   
в таскбар-а и изберете Safely remove USB Mass Storage
Device от менюто ,което се появява 

Windows 2000 Professional
Кликнете иконата "Unplug or Eject Hardware" 
в таскбар-а и изберете Stop USB Mass Storage Device
от менюто което се появява

Windows Millennium Edition (Me)
Кликнете иконата "Unplug or Eject Hardware"
в таскбар-а и изберете Stop USB Disk от менюто,
което се появява 

Windows 98 Second Edition (SE)
В My Computer , кликнете с десния бутон на мишката
върху външния диск, отговарящ на апарата и изберете
Eject от менюто, което се появява

Macintosh
Завлечете "NIKON D200" апарата в Trash 

Разкачване на фотоапарата



Отпечатване на снимките

Снимките могат да се печатат по някой от следните начини:
• Свържете апарата с принтер и ги отпечатайте директно от апарата
• Поставете памет картата в принтер снабден със слот за памет карти (вижте ръ-
ководството за работа на съответния принтер за подробности). Ако принтера поддър-
жа DPOF              , фотографиите могат да се подберат за печат с помощта на Print
Set
• Занесете памет картата за проявяване (копиране) или в център за цифров печат. Ако

центъра поддържа DPOF               фотографиите могат да се селектират за печат с
помощта на Print Set 

• Прехвърлете снимките с помощта на предоставения софтуер и ги отпечатайте от
компютъра (за подробности вижте ръководството за използване на софтуера, на CD)

Отбележете,че снимки във формат RAW могат да се печатат само след прехвърлянето
им в компютър и отпечатването им посредством предоставения софтуер или Nikon
Capture 4 версия 4.4 или по-нова (предлагана отделно)

Когато апарата е свързан с принтер, който поддържа функцията PictBridge
фотографиите могат да се отпечатват директно от апарата.

Направете снимки

Изберете РТР в USB менюто на апарата и свържете апарата с принтер

Откачете USB кабела

Отпечатвайте снимките
една по една 

Отпечатвайте много
снимки

Създайте индекси
за печат

Изберете снимките за печат с помощта
на Print Set

Директен печат чрез USB кабел
Уверете се, че батерията е напълно заредена или използвайте допълнителен АС адаптор
EH-5АС. Когато фотографиите се дават за печат без промени, за Цветово Разстояние
Color Space изберете sRGB.

Печат директно от фотоапарата



Нагласете USB опцията в setup менюто на РТР

Включете принтера

Включете апарата и свържете с помощта на предо-
ставения USВ кабел както е показано. Не използвай-
те сила и не опитвайте да вкарате свръзките под
ъгъл. Свържете директно апарата с принтера, не из-
ползвайте USB хъб .

Включете апарата. Ще се появи екран с поздрав, по-
следван от меню за разглеждане на снимки с PictBrid-
ge. Продължете към "Printing Photographs One at a Time"
- печат на снимки една по една         или 
"Printing Multiple Photographs" -печат на много снимки.

Натиснете мулти селектора вляво или вдясно за да видите други снимки, или нати-
снете и задръжте бутона ENTER, за да увеличите изображението върху избраната
снимка           . За да видите шест снимки наведнъж, натиснете бутона         и за-
въртете селектора за главни команди. Използвайте мулти селектора за да осветя-
вате снимки, или натиснете бутона        и завъртете селектора за главни коман-
ди за да покажете осветената снимка в пълен формат.

Свързване към принтера



За да отпечатате снимките, избрани в дисплея на
PictBridge, натиснете и пуснете бутона         . Вдясно ще
се покаже меню. Натиснете мулти селектора нагоре или
надолу за да осветите опция и натиснете вдясно за да
направите избор.

Отпечатване на снимки една по една

Настройки на принтера - размер на страниците и полета
Изберете Printer Default, за да печатате при настоящите настройки на принтера.
Могат да се избират само опции, поддържани от настоящия принтер.

Стартира печат на избраната снимка. За да откажете и да се върнете в дисплея
за разглежданена PictBridge преди всички снимки да са отпечатани, натиснете бу-
тон ENTER. PictBridge дисплея за разглеждане ще се покаже когато отпечатване-
то свърши. Печатайте и другиснимки по начина, описан по-горе или изключете
апарата и откачете USB кабела.

Натиснете мулти селектора нагоре или надолу за да избе-
рете размер на страницата от Printer Default (стандарт-
ния размер страница за настоящия принтер), 3.5 x 5 in., 5
x 7 in., Hagaki, 100 x 150 mm,4 x 6 in., 8 x 10 in., Letter, A3, или
A4; след това натиснете мулти селектора вдясно за да на-
правите избор и да се върнете към менюто за печат.

Натиснете мулти селектора нагоре или надолу за да  copies
изберете броя копия (макс 99), след това натиснете
мулти селектора вдясно за да направите избор и да се
върнете в менюто за печат

Натиснете мулти селектора нагоре или надолу за да осве-
тите Printer Default (стандартните настройки за настоя-
щия принтер), Print with Border (за отпечатване на снимка-
та с бяла рамка ) или No Border, след това  натиснете мул-
ти селектора вдясно за да направите избор и да се върне-
те в меню печат.

Натиснете мулти селектора нагоре или надолу за да
осветите Printer Default (стандартните настройки за
настоящия принтер ), Print Time  Stamp ( за отпечатване на
време и дата на запис на снимката ) или NoTime Stamp, след
което натиснете мулти селектора вдясно за да направите
избор и да се върнете в меню печат.

Начало на
печата

Размер на
страницата

Брой копия

Полета

печат на
дата и
време

Опция Описание



Вдясно ще се покаже меню. Натиснете мулти селектора
нагоре или надолу за да осветите Crop - изрязване (при
печат да се отреже само частта за печа от снимката) или
No Cropping, след това натиснете мулти селектора вдясно.
Ако сте избрали Crop вдясно ще се появи диалогов прозорец
; завъртете селектора за главни команди за да изберете
размера на отрязване и използвайте мулти селектора за да
определите позицията на отрязване. Натиснете бутон
ENTER за да се върнете в меню за печат. Отбележете, че
качеството може да падне ако избирате малко парче при
голям размер на печата.избирате малко парче при голям
размер на печата.

Създайте печатен индекс на всички снимки JPEG
(ако картата памет съдържа повече от 256
снимки, само 256 ще се отпечатат). Натиснете
бутона ENTER за да се покаже менюто вдясно;
изберете размер на страницата, рамка и печат за
дата и време, както е описано на стр 112 (ако сте
избрали прекалено малък размер на страницата ще
се появи предупреждение). За да започнете печата,
осветете Start Printing и натиснете мулти селек-
тора вдясно. Когато печата свърши, ще се появи
меню на PictBridge.

Опция Описание

Опция Описание

изрязване

индекс
отпечатване

печат избрани снимки Отпечатва избрани снимки

Отбележете, че DPOF датата и опциите за информация не се поддържатпечат на DPOF 

За да отпечатате повече избрани снимки или да създадете
индекси за печат описващи всички JPEG фотографии като
изображения малък формат thumbnail, натиснете бутон
MENU. Вдясно ще се покаже меню. Натиснете мулти
селектора нагоре или надолу за да осветите опция и
натиснете вдясно за да направите избор.

Отпечатване на много снимки



Превъртете през снимките. За да пока-
жете настоящата снимка на голям екран,
натиснете бутон         *

Определете броя копия ( най-много 99 ) . За да
извадите снимка от списъка с определените
за печат такива, натиснете мулти селектора
надолу когато броя на копията е 1. Повто-
рете стъпки 1-3 за да изберете други снимки.

Показват се опции за печат . Изберете
размер на страницата , рамка и печат на
време и дата както е описано на стр 112 .
За да печатате определени снимки ,
осветете Start Printing и натиснете мулти
селектора вясно . Когато печата свърши, ще
се покаже меню на PictBridge .

Съобщения за грешки
Ако вдясно се покаже диалогов прозорец, значи е станала грешка
. След като проверите принтера и отстраните проблема
според инструкциите в ръководството му, натиснете мулти
селектора нагоре или надолу за да осветите Continue и след
това натискате вдясно за да подновите печатането. Изберете
Cancel за да излезете без да отпечатвате останалите снимки.

Избирайки снимки за печат
В менюто за Print Selected се появяват и снимки във формат  NEF (RAW) , но не могат да
се селектират за печат.

Изберете настоящата снимка и нагласете
броя копия на 1. Определените за печат
снимки се маркират с иконката 

* За да печатате снимки по реда на печат определен в Print Set , изберете Print (DPOF)
в менюто на PictBridge. Реда на печат може да се променя както е описано на тази страница

Когато изберете Print Select в менюто на PictBridge (вижте по-горе) се показва менюто,
показано в стъпка 1. 

Oтпечатване на определени фотографии



Изберете Select / Set. Показва диалог за избор

Изберете снимки и броя копия, както е опписано в стъпки 1-3 на предишната
страница.

Върнете се в менюто на настройките за
печат. За да изберете или отмените
"поръчка"осветете и натиснете
мултиселектора надясно. Избраната функция
се означава с V . Отпечатване на данни (Data
imprint): На всички снимки се отпечатват

скоростта на затвора и блендата. Отшпечатване на дата (Imprint Data): На всички
снимки от поръчката се отпечатва дата. За да приключите с "поръчката за печат" и да
се върнете в меню "Разглеждане", подчертайте Done и натиснете мултиселектора
надясно. Натиснете бутона       за да излезете без да променяте поръчката.

Настройка за печат
Снимките в NEF (RAW) и тези с резолюция Small се показват в настройките,
но не могат да бъдат избирани за печат. Имайте предвид, че поръчката за печат може да
не е активна, ако на памет картата няма място за да я запомни. След създаването на
поръчка за печат не сменяйте статуса открит/закрит на снимките от поръчката, нито
използвайте компютър за да ги триете. Всяко от тези действия може да създаде проблеми
при поръчката.

За PictBridge съвместимите принтери и устроиства поддържащи DPOF, изборът на Print
Set в менюто при разглеждане се използва за да се създаде "поръчка за печат". Изборът
н а  P r in t  S e t от менюто при разглеждане oтваря показания в
стъпка 1 прозорец. 

Настройка за печат



Устройство

Основни настройки на апарата
Меню Setup

Меню Setup съдържа следните опции

Опция

Опция

Вижте " Използване на менютата" за повече
информация

Форматиране
Картите памет трябва да се форматират преди да се използват
за първи път. Форматирането също така е ефективен начин за
изтриване на всички снимки в картата. Избирайки Format се
показват следните опции . Натиснете мулти селектора нагоре
или надолу за да осветите опция и след това натиснете бутона

Форматиране на картата с памет. По този начин може
да изтриете всички снимки от паметта. Свалете избра-
ните снимки на компютъра преди да започнете формати-
рането.

Формат
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Натиснете мулти селектора нагоре за да увеличите
яркостта, надолу за да я намалите. Числото вдясно на
дисплея показва настоящото ниво на яркост, с +2 до
най-яркото възможно за настройка и -2 до най-тъмното.
Натиснете мулти селектора вдясно за да завършите
операцията и да се върнете в менюто setup.

Преди свързване на апарата към видео устройство като
например телевизор или видео (106), изберете настройки
на режима на видео, съответстващи на видео
стандарта, използван от устройството.

Изберете опростено или детайлно меню.

Никон препоръчва сверяването на часа всеки месец

Формат

Настройте датата

Яркост на LCD - дисплея с течни кристали

Режим Видео

Захранване на часовника
Часовника-календар се захранва от отделeн акумулаторен източник, който се зарежда
при необходимост от главната батерия или от АС адаптор EH-5АС в момента, в кой-
то един от двата източника се включи. Два дни зареждане ще осигурят захранване на
часовника за около 1 месец. Ако иконката CLOCK проблясва на контролния панел, значи
батерията на часовника е изтощена Настройте часовника към точното време и дата.
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Португалски
Руски
Шведски
Традиц. китайски
Опростен китайски
Японски
Корейски

Немски
Английски
Испански
Френски
Италиански
Холандски

Зона на клавиатурата: Използвайте мулти селектора да осве-
тите буква, натиснете центъра му за да потвърдите избор

Зона на коментара: Коментара се появява тук. За да премести-
те курсора, натиснете бутона            и използвайте мулти се-
лектора

За да изтриете символ при настоящата позиция на курсора, натиснете бутона
За да се върнете в меню setup без да променяте коментара, натиснете бутон
Коментарите могат да съдържат най-много 36 символа. Всеки символ над тази
бройка ще бъде изтрит .След като промените коментара, натиснете          за да
се върнете към менюто за коментар към снимката

Attach Comment:
Когато тази опция е маркирана с          , коментар се прибавя към всички
заснети. Осветете тази опция и натиснете мулти селектора вдясно за да
поставите или изтриете маркираното .

Изберете език за менютата на апарата и съобщенията:

Език

Добавете кратък коментар към снимките когато ги пра-
вите. Тези коментари могат да се видят когато снимките
се разглеждата с помощта на предоставения софтуер или
Nikon Capture 4 Version 4.4 или по-нова (предлагани отделно).
Първите 15 букви от коментара  се виждат и на Стр 2 от
Информация за снимката в дисплея за информация към снимката

Done: Запаметява промените и се връщате към меню setup menu.

Input Comment: Следния диалогов прозорец ще се появи. Въведете коментар
както е описано по-долу 

Коментар към снимкатаН
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Можете да изберете дали да свържете апарата с USB към
компютър или към PictBridge принтер. Изберете РТР
когато свързвате към принтер или използвайте
функциите на управление на апарата в Nikon Capture 4,
версия 4.3 (доставя се отделно). За информация при
избиране на USB опциите с PictProject вижте 

"Разглеждане на снимките на компютър" .

Създавате, преименувате или изтривате папки. Избирате
папка, в която да се запазват новитге снимки.

Изберете папката, в която да се запазват следващите снимки.

NCD50 (default folder)
Избран фолдер

Други фолдери

USB

Папки

Избор на папка

Имена на папките

Имената на папките от памет картата се предхождат от 3-цифрени числа, които
се генерират автоматично от апарата (напр. 100NCD50). Всяка папка може да
побере до 999 снимки. Ако дадена снимка е направена след като папката вече има 999
снимки или снимка с номер 9999, тогава апарата ще създаде нова папка, като добави
единица към номера на настоящата (напр. 101NCD50). От гледна точка на
именуването, всички папки с едно име се приемат за една папка. Например ако
изберете папка Nikon, ще можете да разглеждате всички снимки от папките с
името Nikon (100Nikon, 101Nikon, 102Nikon, т.н.), когато изберете Current от
менюто на "Разглеждане"          . Ако преименувате папка, това ще важи за всички
папки с това име. Когато снимате, снимката ще се запази в съответно избраната
папка с най-голям номер
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Нов (New)
Създаване на нова папка с ново име така, какот е описано по-долу в "Наименуване на
папки".

Преименуване (Rename)
Преименувате съществуваща папка. Изберете папка от списъка на вече направените
и я прекръстете както е описано по-долу в "Наименуване на папки".

Изтриване (Delete)

Именуване на папки

Изтрива всички празни папки от паметта.

Клавиатура: Използвайте мултиселектора за да
избирате букви и натискайте бутона   за да
потвърдите.
Име: Тук излиза името на папката. Натиснете бутона

и използвайте мултиселектора, за да движите
курсора.
За  да изтриете буква до курсора, натиснете бутона    
Натиснете , за излезете без да променяте името на папката.
Имената на папките могат да бъдат не по-дълги от 5 букви. Всеки допълнителен
символ ще бъде изтрит. 
За да се върнете в менюто на настройките след като сте редактирали името на
папката - натиснете .
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Последователност в номерацията на файловете
Изберете как фотоапаратът да номерира файловете. 
* Off (по подразбиране) - Изключено: когато се създава нова
папка, памет картата е форматирана или се постави нова
карта, номерацията на файловете започва от 0001.
* On - Включено: когато се създава нова папка, памет
картата е форматирана или се постави нова карта,
номерацията на файловете продължава от последно направената снимка. Ако се
направи снимка след като броя файлове в папката е 9999, тогава ще се създаде нова
папка и номерацията отново ще започне с 0001.
* Reset - Изчиствам: както при On, но номерацията на следващата фотография
започва от 0001 (ако настоящата папка съдържа снимки, тогава ще се създаде нова).

Заключване на огледалото

За да прегледате или почистите слабо пропускливия
филтър, който предпазва сензора, заключете огледалото в
горна позиция. 

Ако номерът на настоящата папка е 999 и тя съдържа 999 снимки, то спусъка ще се
блокира.  Ако сте включили последователната номерация на файловете, я изключете а
след това форматирайте памет картата или поставете нова. 

Номерация на файловете



Вземете сравнителни данни за прах за функцията Dust Off
(Система за софтуерно изчистване на прах върху
матрицата) в Nikon Capture 4, версия 4.3 или по-нова
(предлага се отделно; за повече информация вижте
Ръководството за работа с Nikon Capture 4)

Натиснете мулти селектора вдясно. Ще се появи съобщение и индикацията rEF
ще се появи на контролния панел и визьора. За да откажете операцията и да се
върнете в меню setup, натиснете бутона  обектив на 10 см ( 4 инча ) от ярък,
еднообразен бял обект, поставете обекта в кадър така, че да изпълни визьора и
нищо друго да не се вижда , след това натиснете наполовина .

Натиснете докрай спусъка за снимане за да получите сравнителни данни Image
Dust O. reference data (отбележете, че редукцията на "шума" се включва автома-
тично когато обекта е слабо осветен, увеличавайки времето необходимо за за-
пис на данните). Монитора се изключва когато спусъка
за снимане се натисне.

Ако обекта за сравнение е твърде ярък или
твърдер тъмен, апарата може да не получи необходими-
те сравнителни данни. и вдясно ще се появи съобщение
за това. Изберете друг обект за сравнение и повторе-
те процеса от стъпка 1.

Отправна снимка за прах

Изберете Yes и натиснете мултиселектора надясно.
Ще видите съобщението показано в дясно и на
контролния панел и на визьора ще излезе надписа *

За да прекратите действието и да се върнете в
меню настройки натиснете бутона 
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Снимките направени когато сте избрали On (стандартна
настройка) съдържат информация за положението на
апарата , даваща възможниост снимките автоматично да
бъдат обръщани по време на разглеждане             или
когато се разглеждат със съвместим с Никон софтуер*.
Записват се следните положения на апарата:

Само със CPU обективи можете на направите отправна снимка за прах. Препоръч-
ват се обективи с фокална дължина поне 50мм.              Приближете максимално
обекта, ако използвате обектив с приближение. И за
други снимки направени с други обективи и други бленди
може да се използва същата отправна снимка. Отправ-
ните снимки не могат да се видят, когато използвате
компютърна програма за обработка. Когато такава
снимка се гледа на фотоапарата, ще видите решетъчна фигура.

* В продължителен режим                  ориентацията записана за първата снимка
се прилага към всички снимки от тази група, дори и когато промените положе-
нието на апарата по време на самото снимане.
Положението на апарата не се записва когато сте избрали Off. Изберете тази
опция когато при снимане обектива на апарата е насочен нагоре или надолу .

Пейзажна (широкоекранна) ориентация Апарата е завъртян на 90 ° по посока на
часовниковата стрелка

Апарата е завъртян на 90 ° по посока
обратна на часовниковата стрелка

Вижте сегашната версия на софтуера.

Firmware Ver.

Атоматично завъртане на снимките

Отправна снимка за прах
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Настройки - Снимачни възможности
Меню "Снимане" 

Настройките на снимачните възможности
се правят от меню "Снимане"

Възможен избор само при режими P, S, A и M.
Възможен избор само при режими P, S, A и M, когато в ръчно настроики
9 (ISO control)  е избрано Off в режимите  и       .    и        .

Възможност Oписание
Подобрява снимката или режима на снимане
Намалява "шума" при бавна скорост на затвора

Избира вида на файла и компресията

Избира размера на снимката
Настройва цветовете според цветността на светлинния източник

Увеличава чувствителността при слабо осветление

Оптимизирайте цвета, контраста, рязкостта,
насищането и нюанса; или снимайте в черно-бяло.
Вижте Справки: Оптимизиране на изображението 

Изберете Custom (настройки) от Optimize Image за да
направите отделни настройки на остротата,
контраста, възпроизводството на цветността,
наситеността и нюансите.

Изберете степента, до която се изострят
контурите. Фабричната настройка е Auto.

Оптимизирайте изображението

Подобряване на снимката > Настройки

Острота
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Настройка Oписание

(фабрична настройка)

Компенсация на тоналността 
Изберете контраста. По подразбиране настройката е
Аuto. Настройка за потребителски калибриран конраст е
възможна също ако се свали във фотоапарата с Nikon
Capture 4, версия 4.3 или по-нова (доставя се отделно). За
повече информация вижте упътването на Nikon Capture 4.

Пресъздава природа и пейзажи с наситени цветове.Снимките се
записват в цветово пространство sRGB.
пресъздава портретни снимки с естетвени,меки цветове. Снимките
се записват  в цветово пространство sRGB.
снимките в този режим са в Adobe RGB цветово пространство.Това
цветово пространство може да възпроизведе по-голям набор от
цветове отколкото sRGB, правейки го предпочитан избор за снимки
които ще бъдат обработвани.

Цветови режим 
Изберете от следните варианти за цветово възпроизвеждане

Наситеност
Контролира наситеността на цветовете, фабричната
настройка е Normal (нормална).

Ако за изостряне (Sharpening) или тонална компенсация (Tone Comp.) е избраната Аuto опцията, ефекта ще е
различен в зависимост от експозицията и мястото на обекта в кадъра. Препоръчва се използването на
обектив тип G или D.

За да отворите фотографиите направени в режим II, когато използвате софтуер за фоторедактиране на
компютъра изберете цветови профиол Adobe RGB. За детайли погледнете документите към софтуера.
Режимите IIIa и Ia се препоръчват, когато фотографиите ще се печатат без да бъдат променяни.

"Auto" - Авто

Color Mode - Цветови режим
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Long Exp. NR - Подтискане на шума при дълга експозиция

Image Quality - Качество на снимката

Image Size - Размер на снимката

Настройка на нюанса
Можете да настройвате нюанса от 0 (фабрична настройка) през стъпка от 3
единици. При усилване на нюанса, червеното като пример, се показва повече с
жълт отенък, ставайки по-оранжево. Намаляването на нюанса се проявява като
син оттенък, правейки червеното пурпурно.

Снимките направени на бавна скорост имат "шум"
(светло осветени пиксели които се появяват предимно в
сенките). Ако е избрано On/включено, то снимки заснети
със скорост по-бавна от 1 секунда, ще бъдат
обработени  преди да се запишат на картата
(фабричната настройка е Off/изключено. Отбележете, че
времето за обработка на снимката е двойно по-дълго,
когато се ползва шумоподтискане; по време на
обработката, на контролния панел и визьора се появява
знакът показан в дясно. Следващата снимка може да
бъде направена когато знака спре да мига.

За повече информация вижте "Качество на снимката и
размер"

За повече информация вижте "Качество на снимката и
размер"  
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White Balance - Бял баланс

White Balance > Preset - Бял баланс>Отправна точка

Измерване на стойността на белия баланс
Измерената стойност на белият баланс се губи когато бъде измерена нова
стойност. Стойността на снимката която се изпозва (Use Photo) не се променя.

Поставете неутрално сив или бял обект на светлината която ще се използва при
същинското снимане и белият баланс се измерва от фотоапарата. За по-точни
резултати, за да накарате обектите да изглеждат сиви, използвайте 18% сива карта

Изберете Measure.

За повече информация
вижте "Бял баланс"

Отправната точка се използва за да се запамети и използва по-късно настроен
от потребителя бял баланс за снимане при смесени светлинни условия за да се
компенсират силно дебалансирани източници на светлина. Има 2 начина за
настройка на отправния бял баланс:

Неутрален сив или бял обект се поставя под светлината, която ще се използва
при същинското снимане и така белият баланс се измерва от фотоапарата.

Стойностите на белият баланс се копират от снимка, запазена на памет
картата (ако е необходимо Nikon Capture 4, версия 4.3 или по-нова, може да се
използва за коригиране на белия баланс на снимката).

Настройка Oписание
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За да се върнете в режим "Снимане", натиснете спусъка
наполовина.

Натиснете                  бутона докато на
контролния панел и визьора не се появи мигащо   

Композирайте обекта така, че да запълни визьора и
натиснете спусъка докрай. Няма да се запише снимка; белия
баланс ще бъде измерен дори когато фотоапарата не е на
фокус.

Натиснете бутона                 за да излезете от менюто без да измерите нова
стойност за белия баланс.

Ако измерването е успешно, на контролния панел ще мига
, а визьора ще премигва Белият баланс е

настроен с новата стойност и тя ще бъде използвана
когато за белия баланс се избере Preset > Measure.

Ако светлината е прекалено ярка или тъмна,
фотоапаратът може да не успее да измери белия баланс.
На контролния панел и визьора ще се появи мигащо
Върнете се в стъпка 4 и измерете белия баланс отново.
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Копиране на белия баланс от снимка
С избора на нова фотография, автоматично новите стойности за бял баланс се
записват върху предишните Use Photo. Стойността за  Measure (измерване) не
се повлиява.

+ Показаните снимки може да включват и такива направени с друг фотоапарат, но
само тези направени с D50 могат да бъдат избирани за отправни на белия баланс.

Подчертайте Use Photo (използвай снимка). Показва сегашната отправна снимка.

Изберете Select Photo (изберете снимка). Показва списъка с папките.

Показват се снимките от папката.

Изберете фотография.
Изберете стойността на белия баланс за

избраната фотография.

Изберете папка.
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Вижте „Sensitivity (ISO Equivalency)“           
за повече информация.

Настройки на ISO
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Настройки при разглеждане
Меню "Разглеждане"

Настройките при разглеждане се
правят от менюто.

Имайте предвид, че менюто при разглеждане се
показва само когато е поставена памет карта.

Избиране на множество снимки 
За да изберете и изтриете няколко снимки от менюто на: Delete > Selected ,
Print Set > Select Set , Small Picture или Print Select

Осветете снимката. 

Действието е завършено.

Изберете снимката. Изборът се
потвърждава от иконка.

* За да видите избраната снимка на цял екран, натиснете и задръжте бутона
Когато пуснете бутона се възстановява разглеждането в малък формат.

Повторете стъпки 1-2 за да
изберете и други снимки. За да се
откажете от избор, осветете и
натиснете мултиселектора нагоре
или надолу.
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Възможност Oписание
Изтрива всички или само избрани снимки.
Избира папка за разглеждане.

Завърта разглежданите снимки в портретна (висока) ориентация.
Разглежда автоматично снимките една след друга.
Избира сними за печат.
Създава малки копия на снимките.

Delete

Playback Fldr

Rotate Tall

Slide Show

Print Set

Small Picture



Изберете от:

Selected Изтрива избрани снимки.
All Изтрива всички снимки.

Вариант Описание

Изтриване

Папка за разглеждане
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Имайте предвид, че фотографиите отбелязани       с  са
защитени и няма да бъдат изтрити
Ако броят фотографии е много голям, това ще отнеме
повече време.

Изберете папка, от която да бъдат разглеждани
фотографиите.

Завъртане по височина.
Изберете Yes, за да завъртате портретно
ориентираните фотографии при разглеждането им.
Фотографиите, заснети с избрано Off на функцията Image

Rotation ще бъдат показани в "пейзажна"
ориентация. 

Ще се покажат само снимките от папката Folders, която е избрана от 
менюто на настройки за настояща папка за запазване на снимките.
Този вариант се избира автоматично от апарата, когато се прави снимка.

Current Ако се постави карта и тази опция е била избрана преди да се направи 
снимката, при разглеждане ще се появи съобщение, че в папката няма 
снимки. За да започне разглеждането, изберете All.

All Разглеждате снимките от всички папки.

Вариант Описание



Разглежда фотографиите като автоматични слайдове
(за да изберете папката от която да се показват
снимки вижте "Папка за разглеждане“

Разглеждането започва. По време на слайд шоуто могат да бъдат извършвани
следните действия:

Когато разглеждането е прекратено или е натиснат
бутона            за пауза, ще се покаже диалоговия прозорец
вдясно. Изберете Restart, за да започнете отначало или
Exit за да се върнете в режим "разглеждане".

Задава времето за показване на кадрите. Фабричната
настройка е 2 сек.

Отидете напред или назад
една снимка

Разгледате информацията
за снимката

Сложите на пауза
Излезете и отидете в менюто на
разглеждане

Излезете и отидете в
режим разглеждане
Излезете и отидете в
режим снимане

Натиснете мултиселектора наляво, за да се върнете на
предишния кадър и надясно за да отидете на следващия.

Промените информацията за показаната снимка.

Слагате пауза на процеса.
Прекратявате разглеждането и се показва менюто на "разглеждане".

Прекратявате разглеждането и отивате на преглед на
единични или миниатюрни снимки.
Натиснете наполовина спусъка за да изключите монитора
и да отидете в режим снимане.

Разглеждане под формата на слайдове

Start

Frame Intvl - Интервал на кадъра

За да Use Описание
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Изберете Select/Set за да изберете фотографиите за
печат на PictBridge принтер или DPOF поддържащо
устроиство          . . Изберете Deselect All, за да
откажете всички досега избрани фотографии от
поръчката за печат.

По време на показване, малките снимки са оградени със сиви рамки. Такива копия могат
да бъдат направени само ако има достатъчно памет. Малките снимки не могат да
бъдат прехвърляни и разглеждани правилно на други фотоапарати на Nikon.

Print Set - Настройка за печат

Small Picture - Малка снимка

Small Picture - Малки снимки

Създава малки копия в JPEG на избрани снимки за
интернет и уеб обмен. Изберете Select Pictures за да
подберете снимки      83) и след това Choоse Size за да
направите избор между резолюция 640 х 480,320 х 240,
160 х 120. Копието 640х480 е около една двадесета от
размера на снимка L (3008 х 2000).

128
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Индивидуалните настройки се използват за фина дона-
стройка на стойностите на настройките така, че да за-
доволят предпочитанията на потребителя, създавайки
комбинации от настройки, които се различават от фаб-
рично избраните стандартни такива, когато апарата е
бил закупен.

За да видите посочените варианти, изберете Detailed for the

CSM/Setup Menu в Setup Menu

Вижте страници 101-103 за пълен списък с настройките.

Връщане към фабричните настройки

Индивидуални настройки
Меню „Индивидуални настройки“

Вариант

Вариант Вариант

Вариант
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Тази настройка е възможна единствено в режими P, S, A и
M. Настоящият режим на автофокуса е показан на
контролния панел при положение, че е избрано AF-S или AF-
C. Режимът AF-A не се обозначава с икона.

Когато се избере режим AF-C, за заключване на фокуса можете да използвате бутона 

1: Beep - Звукова сигнализация

Заключване на фокуса (Продължителен автофокус)

Изберете измежду:

2: Автофокус

Фотоапаратът избира сам измежду единичен и следящ автофокус според
снимачните условия и това, дали обекта се движи.по подразбиране

Единичен автофокус. Фокусът се заключва тогава, когато спусъкът е
натиснат наполовина. Използва се при неподвижни обекти.
Продължителен автофокус. Апаратът продължава да фокусира докато
спусъкът е натиснат наполовина. Автофокусният помощен лъч се изключва.
Използва се при движещи се обекти.

Вариант Описание

22
22

88

Фабрично е включена On когато работи самоснимачката
или забавено снимане с дистанционното      , когато
използвате нормалния режим на дистанционното            или
когато фототапарата фокусира на единичен автофокуса.

.Няма звук кога\то е избрано Оff. Настоящата
настройка е показана в контролния панел със знак   за
активна и знак     за дезактивирана.
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Когато използвате заключване на фокуса, използвайте единична или динамична зона.

Изберете зоната на фокусиране в автофокусен режим.

1. По подразбиране за режими и      .
2. По подразбиране за режими
3. По подразбиране за режими и         .

Избраната настройка на автофокуса се показва на
контролния панел и във визьора (иконата посочва
активната фокусна зона).

Потребителят избира зоната на фокус ръчно           . Апаратът фокусира
само върху обекта в тази зона. Използва се за неподвижни обекти.

Единична
зона 1

Потребителят избира фокуса ръчно        но  , но фотоапарата
използва информация от различни точки на фокус за да определи
фокуса. Използвайте тази функция за движещи се обекти.

Фотоапаратът сам избира фокусната зона, съдържаща най-близкия обект.
Ако обекта напусне тази зона, апаратът ще фокусира по информацията от
другите фокусни зони. Дава най-добри резултати, когато има контраст
между обекта и фона.

Динамична
зона 2

Приоритет
на най
близкия
обект 3

3: Област на фокуса

Настройка Описание
33
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Избор на автофокусна зона
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Фабричната настройка на спусъка (Release Locked) е, че
той ще бъде активен само когато се постави памет
карта.  Изберете Enable Release за да може да натиснете
спусъка когато няма карта в апарата. Снимките ще се
показват на дисплея, но няма да бъдат записвани.

4: No SD card? - Няма SD карта?

Тази опция определя дали снимките ще се показват
автоматично на дисплея, след като са заснети
(фабричната настройка е On/Включена) или само
когато натиснете бутона  (Off/Изключена)

5: Image Review - Преглед на снимките

Настройва силата на светкавицата (само в режими P, S,
А,и М; * ). Фабричната настройка е 0.

6: Flash Level - Сила на светкавицата

Фабричната настройка е On/включена. Автофокусният
лъч светва когато е тъмно за да помогне на
фокусирането. Лампата на помощния лъч не свети когато
е избрано Off/изключено или сте в режим продължителен
фокус . Настройката не е активна в режими .

7: AF Assist - Помощен автофокусен лъч
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Фабричната настройка е Auto. Ако е необходимо за
контраст с фона, във визьора действащата фокусна зона
ще бъде осветена в червено. Ако сте избрали
Off/изключено, тя няма да е осветена; при On/включено
ще свети винаги, независимо от осветеността на фона
(може да ви пречи да виждате действащата фокусна зона
на яркия фон)

8: AF Area Illm - Осветяване на автофокусната зона

ISO Control - Контрол на чувствителността

"Контрол на ISO" "Автоматично ISO"
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Когато е On/включен (фабрична настройка)
фотоапаратът автоматично нагласява
чувствителността (ISO еквивалента), за да
подпомогне постигането на оптимална експозиция в
режими * . На контролния
панел и във визьора ще видите изписано ISO AUTO.
Изберете Off/изключено, за да дадете сами стойност
на ISO от менюто в режим "Снимане"     . 
Тази настройка е възможна за режими P, S, A и М.

Тези настройки определят как се наглася чувствителността.

Когато се натисне бутона       (ISO), стойността която се показва е тази, избрана от
потребителя. Стойностите избрани автоматично от апарата не се показват  

Режим

Апаратът определя чувствителността

Потребителят определя
чувствителността

Потребителят определя чувствител-
ността; апаратът донастройва за
оптимална експозиция



10: ISO Auto - ИСО Автоматично

Изберете дали апаратът ще прави корекции на
скоростта на затвора, блендата, компенсацията на
експозицията, серията кадри и светкавицата с
нарастване от 1/3 EV (1/3 Step/стъпка е фабричната
настройка) или ? EV.  1/3 е фабр. Настр.

11:Експозиционна стъпка
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Ако фабричната настройка е изключена/Оff,
чувствителността (ISO еквивалента) ще остане
фиксирано на стойността избрана от 
потребителя             . . Ако е включена/On, апаратът
ще избере автоматично между ISO 200 и ISO 1600, ако
при зададените настройки не може да се получи
оптималната експонация. На контролния панел и във
визьора излиза икона ISO AUTO; тя ще мига когато
чувствителността е променена от стойноистта
заданена от потребителя.

Ако се включи/On ,се показва менюто в дясно. В режими
.            и ,потреби-
телят може да избере максимална скорост.Ако тя
надвиши максималната скорост при ISO настройката
избрана от потребителя, фотоапаратът ще вдигне
ISO-то за да компенсира. Изберете режим P, А или DVP,
за да изберете максимална скорост (фабричната
настройка е 1/30 сек). Изберете Done за да излезете от
менюто.



В режимите P, S, А, и М можете да избирате измежду
следните серии:

Серия с различни стойности на експозицията и светкавицата

Изберете АЕ & Flash и натиснете мултиселектора
надясно.

Изберете стъпка и натиснете мултиселектора
надясно. Възможните настройки зависят от избора,
който сте направили в Потребителски настройки 11
(ЕV Step).

Натиснете спусъка наполовина за да влезете от
режим "Снимане". На контролния панел и във
визьора ще се покаже екрана в дясно.

12:BKT Set - Сeрия снимки с промяна на стойностите

Не се снима серия кадри

За 3 снимки апаратът променя експозицията и силата на
светкавицата за да изберете оптималната експозиция.

Всеки път когато натиснете спусъка, апаратът прави по 3 снимки,
променяйки настоящия бял баланс. Не се предлага при снимки в NEF (Raw) и
NEF+JPEG Basic.

Off (фабрично)

AE & Flash

WB
Bracketing

Опция Описание
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Серия с различни стойности на експозицията и светкавицата
При продължително снимане, снимането ще завършва след серия от 3 кадъра.
Режимът "Серия кадри" няма да бъде отменен след като изключите апарата или
смените памет картата, освен ако не изберете друг режим освен P, S, А или М.

Направете серия от 3 снимки. Първата фотография
ще бъде с оптимална експозиция, втората -
недоекспонирана с избраната стъпка, а третата -
преекспонирана със същата стойност. С всеки
кадър, индикатора за хода на снимките ще намалява
с една частица. Повторете стъпки 3-4 за да
запишете друга серия от кадри.

За да прекратите снимането в серия, изберете
Off/изключено от Потребителски настройки 12.

след 1-та снимка

след 2-та снимка

след 3-та снимка

серията завършена

старт
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Серия кадри за Бял баланс
Спусъкът се освобождава само веднъж при всяко натискане, дори в режим "Продължително
снимане". Всяка снимка се обработва за получаване на трите снимки.

Изберет WB Bracketing/Серия за Бял баланс и
натиснете мултиселектора надясно.

Изберете стъпка за промяна и натиснете
мултиселектора надясно.

Натиснете спусъка наполовина за да отидете в
режим "Снимане". Картината в дясно ще се покаже
на контролния панел и във визьора.

Композирайте, фокусирайте и снимайте. Всяка снимка ще бъде обработена
за да се получат от нея 3 снимки, първата с реален бял баланс, втората с
малко по-топли цветове, третата с малко по-студени цветове. Повторете
стъпки 3-4  за да направите допълнителни серии.
За да прекратите серииното снимане, когато свършите, изберете
Off/изключено от Потребителските настройки 12.

Серия кадри за Бял баланс
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Измерване на експозицията 
Измерването работи единствено с обективи CPU. Ако се използва обектив тип G
или D тогава, когато е избрано матрично мерене, апаратът ще определи
експозицията на база пълната информация от 420-сегментния си RGB сензор (лъч за
триизмерно цвтно матрично мерене). Той се използва с други CPU обективи.

В режими P, S, А, и М, измерването определя как
фотоапарата определя експозицията

13:Metering - Измерване на експозицията

Matrix
(фабрично)

Апаратът измерва широка  част от кадъра и веднага определя
експозицията на основа на композицията, разтоянието, сенките и
цвета. Дава естествени резултати в почти всяка ситуация.

Center-
weighted

Апаратът измерва се целия кадър но се дава най-голяма тежест на
централната част на кадъра. Класическо измерване за портрети.

Spot

Апаратът мери само действащата фокусна зона (ако в "Режим на
автофокуса" е избран "Най-близкия обект", апаратът измерва
централната фокусна зона). Осигурява правилното експониране на
обекта, дори при много контрастен фон.

Настройка Описание
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Нагласяване на скоростта и блендата
Докато e в действие заключването на експозицията, могат да бъдат променяни
следните настройки, без това да се отрази на заключената стойност на експозиция:

Усъвършнствани настройки
14. AE-L/AF-L регулира функцията на AE-L/AF-L бутона
15. АЕ Lock контролира дали  се заключва експозицията, когато спусъкът 

е натиснат наполовина

Скоростта на затвора и блендата (гъвката програма; 
Скоростта на затвора

Блендата

Режим Описание

Когато се използва централно или точково мерене и обекта не е в мерената зона,
експозицията ще се базира на светлинните условия на фона. В този случай обекта
няма да бъде експониран правилно. Това може да се избегне, като заключите
експозицията:

Изберете режим P, S, или А и изберете центално или точково мерене
(заключването няма резултат в режим М).

Поставете обекта в избраната фокусна зона  и
натиснете спусъка наполовина (когато използвате
централно мерене сложете обекта в центъра).
Докато все така държите спусъка натиснат
наполовина с обекта в централната зона,
натиснете бутона AE-L/AF-L за да заключите
експозицията. Убедете се, че във визьора се
появява индикаторът "фокусирано" .

Докато заключването на експозицията е включено,
във визьора ще се появи индикатор EL.

Без да пускате бутонa AE-L/AF-L композираите
наново кадъра и снимайте.

Заключване на автоматичната експозиция
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Изберете каква функция да изпълнява този бутон.

FV Lock - Заключване силата на светкавицата
Използва се за рекомпозиране на снимки без промяна на измерената сила на
светкавицата. Приема се, че силата на светкавицата е достатъчна  дори
когато обекта не е в центъра на кадъра.

14: AE-L/AF-L

Изберете FV Lock и натиснете мултиселектора надясно.

Натиснете спусъка наполовина за да влезете във режим "Снимане". В режими P,
S, А и М натиснете бутона              за да се вдигне светкавицата.

Поставете обекта в центъра на кадъра и
натиснете спусъка наполовина.

AE/AF Lock
(фабрично)
AE Lock Only
AF Lock Only

AE Lock Hold

AF-ON

FV Lock

Натискането на бутона заключва едновременно и фокуса       
97 и експозицията                        .

Натискането на бутона заключва само експозицията *
Натискането на бутона заключва само фокуса *
След натискането на бутона експозицията се заключва и остава
така докато пак не се натисне бутона * .
Когато се натисне бутона апаратът фокусира. Апаратът не
фокусира, когато спусъкът се натисне наполовина.
Силата на светкававицата се заключва когато бутона е натиснат и
остава заключена докато пак не натиснете бутона (вижте по-долу).

Вариант Описание
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Вижте дали индикатора  за готовността на светкавица
свети във визьора и натиснете бутона AE-L/AF-L.
Вградената светкавица ще светне с малък заряд, за да
определи подходящата сила. Режима на работата й ще се
заключи на тази стойност и във визьора ще се появи
икона EL.

Kомпозирайте наново кадъра  и снимайте. Ако желаете
могат да бъдат направени още снимки без да се
освобождава заключването на светкавицата. Когато
свършите снимането, натиснете AE-L/AF-L за да спрете
заключването.

По фабрични настройки, експозицията се заключва само ако се
натисне бутона AE-L/AF-L . Ако изберете обаче
+Release Bttn, експозицията ще бъде заключва и когато се
натисне наполовина спусъка.

При TLL (фабрична настройка), светкавицата автоматично
настройва нивото си според снимачните условия. Избирането
на Manual позволява на потребителя  да променя силата на
светкавицата в режими P, S, А, и М от менюто, показано
вдясно (при пълна мощност, вградената светкавица има
водещо число (m/ft) 17/56(ISO 200) или 12/39(ISO100). Когато
сте избрали Manual, на контролния панел и във визьора ще
свети иконата         .

15: АЕ Lock - Заключване на автоматичната експозиция

16: Flash Mode - Режими на светкавицата
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Изберете колко дълго дисплея да остава включен, когато
с апарата не се работи. Фабричната настройка е 20 сек.

Изберете колко време апарата да продължи да измерва
експозицията, когато с него не се работи. Фабричната
настройка е 18 сек. Когато меренето се изключи, за да
се пести енергия, иконите за скорост на затвора и за
бленда изчезват от контролния панел и от визьора.
Натиснете спусъка наполовина за да активирате наново
дисплея.

Изберете времето за забава на затвора в режим
"Самоснимачка"           . Фабричната настройка е 10 сек.

Изберете колко дълго да чака апарата, за да получи сигнал
от дистанционното управление в този режим.
Фабричната настройка е 1 минута. Ако за този период от
време не се получи сигнал, режимът "Дистанционно" ще се
изключи.

17: Monitor Off - Изключване на монитора

18: Meter Off - Изключване на светломера

19: Self-Timer - Самоснимачка

20: Remote - Дистанционно

Адаптор ЕН-5 АС
Когато апарата се захранва от адаптора за ток ЕН-5 АС (доставя се отделно),
независимо от настройките избрани в "Потребителски настройки" 17 (Monitor Off) и 18
(Meter Off), измерването на експозицията няма да се прекрати, а дисплеят ще се
изключи чак след 10 минути.
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Технически бележки

Настройка на
фотоапарата

Възможни настройки
и фабрични данни

Долната таблица показва всички функции, които могат да бъдат променяни в различните режими.

1 Нулиране с два бутона .
2 Нулиране, когато се избере "Изключено" за
настройките 

3 Нулиране, когато мултиселектора се завърти на
нова настройка.
4 Нулиране с R: Нулиране на менюто

Оптимизиране на снимката 

Подтискане на шума при дълга
експозиция

Компресия 

Размер 

Бял баланс               

ISO             

Начин на фотографиране 

Гъвкави програми 

Закл. на авт. експозиция 

Компенсация на експозицията )

Синхpoнизация на светкавица        

Звуци 

Автофокусиране 

AF-Зoни за мерене на фокуса

Липса на памет карта 

Бърз преглед 

Сила на светкавицата 

Автофокусен асиситент

Осветяване на зоните на автофокуса

Контрол на чувствителността 

Автоматично ISO 

Стъпки на компенсация на експозицията 

Избор на настройки по серия от кадри 

Измерване 

АЕ-L/AF-L 

Заключване на АЕ

Режими на светкавицата 

Изключване на дисплея 

ИЗключване на измерването

Самоснимачка 

Дистанционно 
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ю
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Следните фабрични настройки се възстановяват когато се приложи нулиране с два бутона:

Следните първоначални настройки се възстановяват с Custom Setting R (Нулиране на менюто):

* DA = динамична зона, SA = единична зона, CS = Най-близък обект

Оптимириране на снимката Нормално

Качество на снимката JPEG нормално

Размер на снимката L (3008 х 2000)

Бял баланс - авто

ISO 200 (Лични настройки 9 - изключени) 200

Режим на снимане Единичен кадър

Зона на фокусиране -             Централна Централна

Заключване на фокуса Изключено

Гъвкави програми - Изкл. -

Заключване на автофокуса Изключено

Компенсация на експозицията Изключено (0.0)

Синхронизация на светкавицата

Сила на светкавицата Изключено (0.0)

Измерване по серия от кадри Изключено

Измерване - Матрично
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Звуци "Включено"

Автофокус AF - A

Избор на зона за автофокусиране Най-близкия предмет   DA*  SA*   CS* Единична зона

Липсва SD карта? Освобождаване на блокировката

Бърз преглед Включено

Сила на светкавицата - 0.0

Автофокуснен асистент Вкл.         Изкл. Вкл.  Изкл.  Вкл.

Осветяване на зоната на автофокусиране Автоматично

Контрол на ISO Включено - 

Автоматичен избор на ISO Изключено

Стъпки на EV компенсацията 1/3

Избор настройки по серия кадри Изключено

Измерване - Матрично

AE-L/AF-L AE/AF Заключено

Бутон AE Lock ( AE-L

Режим на светкавицата - TTL

Изключване на дисплея 20 сек

Изключване на измерването 8 сек

Самоснимачка 10 сек

Дистанционно 1 мин
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По-долу са описани фабричните настройки за други опции на менюто. Тези
настройки не се влияят от нулиране чрез двата бутона или от нулиране на
менюто с R.

Подтискане на шума при дълга експозиция Изключено

Папка за преглеждане Настояща

Завъртане на портретни снимки Да

Меню настройки Обикновени

Яркост на дисплея 

Видео режим Зависят от страната на продажба 

Език (LANG) Зависи от страната на продажба

Коментар към снимка Няма

USB Mass Storage

Поледователно номериране на направените снимки Изкл.

Завъртане на снимките Автоматично



Допълнителни аксесоари

Едно от предимствата на цифровите огледално-рефлексни фотоапарати е
широкият спектър от допълнителни аксесоари, които разширяват
приложенията на цифровата фотография. За D50 можете да намерите
следните видове аксесоари:

Използвайте само аксесоари произведни от Nikon
Само специално произведените и сертифицирани от Nikon аксесоари за употреба с вашия цифров
фотоапарат Nikon са проектирани и утвърдени да работят в рамките на техните оперативни
изисквания и изисвания за безопасност. Използването на аксесоари, които не са произведени от
Nikon могат да повредят вашия фотоапарат и да нарушат условията на вашата гаранция.

Дистанционно управление
ML-L3

Светкавици

Батерии

АС адаптори

Филтри

Аксесоари за визьора

Обективи

Софтуер
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Обективи
За употреба с D50  се препоръчват CPU обективи (и по-специално тип G и D
обективи) (отбележете, че не могат да се използват IX Nikkor CPU
обективи). CPU обективите могат да се разпознаят по наличието на CPU
контакти. Обективите от тип G имат отпечатано "G" на цилиндъра, тези
от тип D имат "D".

Изчисляване на ъгловата ширина на снимката
Размера на площта, която се експонира от
35mm-ов фотоапарат е 36х24mm. За разлика
от това, размера на експонираната площ при
D50 е 23.7x15.6mm, което означава, че
диагоналния ъгъл на снимката от 35mm-ов
фотоапарат е приблизително 1.5 пъти по-
голям от този на снимка от D50.

CPU обектив Обектив тип G Обектив тип D

Oбектив

Размер на изображението (35мм формат)

Диагонал на изображението

Ъгъл на изображението (35мм формат)

Ъгъл на изображението (D50)

Размер на снимката (D50)
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С D50 могат да бъдат използвани следните обективи:

1 Не могат да се използват обективи IX Nikkor.
2 С VR обективите се поддържа редукция на
вибрациите (VR).
3 Точково измерване се избира за област на
фокуса.
4 Системите за мерене на експозицията и
контрола на светкавицата не функционират
правилно при отместване и/или накланяне на
обектива или при използване на различна от
максималната бленда.
5 При отместване и/или накланяне, не може да се
използва електронния търсач на обхвата.
6 Съвместим с AF-I Nikkon обективи и всички AF-
S обективи с изключение на DX 12-24 mm f/4G, ED
17-35 mm
f/2.8D, DX ED 17-55 mm f/2.8G, DX ED 18-70 mm
f3.5-4.5G, ED 24-85 mm f/3.5-4.5G, VR ED
24-120 mm f/3.5-5.6G, and ED 28-70 mm f/2.8D.
7 С максимална ефективна апертура f/5.6 или по-
бърза.
8 Ако се използва оптическо увеличение с AF 80-
200 mm f/2.8S, AF 35-70 mm f/2.8S, новя модел AF

28-85 mm f/3.5-4.5S или AF 28-85 mm f/3.5-4.5S
докато се фокусира на минимален обхват
образът на монитора няма да е фокусиран при
появяването на индикатора на фокус.
Фокусирайте ръчно, ръководейки се от образа
във визьора.
9 С максимална ефективна бленда f/5.6 или по-
бърза.
10 Някои обективи не могат да бъдат
използвани (виж следващата страница).
11 Може да бъде използван в режим на ръчна
експозиция, но не може да се използва експозиция
от фотоапарата.
12 Може да бъде използван в режим на ръчна
експозиция при скорости на затвора по-ниски от
1/125сек. но не може да се използва експозиция
от фотоапарата.
13 Да се сложи вертикално ориентиран (когато
вече е закачен, може да се използва и
хоризонтално)

Фокус 

CPU обект
иви

Тип G или D AF Nikkor2; AF-S, AF-I Nikkor
PC - Micro Nikkor 85 mm f/2.8D4

AF-S/AF-I Teleconverter6

Други AF Nikkor(с изкл. на обективи за F3AF)

AI-P Nikkor
AI-модифициран, AI-,AI-S или серия Е Nikkor

Medical Nikkor 120 mm f/4

Reflex Nikkor

PC Nikkor

Тип AI с Teleconverter

PB-6 Bellows Focusing Attachment 13

Auto extension rings (PK-серии 11-A, 12 или 13;
PN-11

Не -CPU обект
иви

Режим ИзмерванеНастройки на апарата

Допълнителни обективи
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- Телеконвертор ТС-16А АF
- Не-AI обективи
- Обективи, които изискват фокусираща
приставка AU-1 (400 mm f/4.5, 600 mm f/5.6, 800
mm f/8, 1200 mm f/11)
- Рибешко око (6 mm f/5.6, 8 mm f/8, OP 10 mm
f/5.6)
- 21mm f/4 (стар тип)
- Пръстени К2 
- ED 180-600 mm f/8 (сер. номера 174041-174180)
- ED 360-1200 mm f/11 (сер. номера 174031-
174127)

- 200-600mm f/9.5 (сер. номера 280001-300490)
- Обективи за F3AF (80mm f/2.8, 200mm f/3.5,
Телеконвертор TC-16)
- PC 28mm f/4 (сер. номера 180900 или по-стари)
- PC 35mm f/2.8 (сер. номера 851001-906200)
- PC 35mm f/3.5 (стар тип)
- 1000mm f/11 Reflex (стар тип)
- 1000mm f/11 Reflex (сер. номера 142361-143000)
- 2000mm f/11 Reflex (сер. номера 200111-200310)
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Несъвместими аксесоари и не-CPU обективи
Следните аксесоари и не-CPU обективи не могат да бъдат използвани с D50:

AF Micro ED 200 mm f/4D
AF-S ED 17-35 mm f/2.8D
AF ED 18-35 mm f/3.5-4.5D
AF 20-35 mm f/2.8D
AF-S ED 28-70 mm f/2.8D

AF ED 24-85 mm f/2.8-4D
AF-S VR ED 24-120 mm f/3.5-5.6G
AF 24-120 mm f/3.5-5.6D
AF Micro ED 70-180 mm f/4.5-5.6D
AF-S DX IF ED 17-55 mm f/2.8G

AF-S VR ED 70-200 mm f/2.8G
AF ED 80-200 mm f/2.8D
AF-S VR ED 200-400 mm f/4G
AF-S VR 300 mm f/2.8G

AF-S ED 80-200 mm f/2.8D
AF VR ED 80-400 mm f/4.5-5.6D
AF-S VR 200 mm f/2G

Автофокусният лъч не работи със следните обективи:

Помощен автофокусен лъч
Следните обективи могат да блокират помощният автофокусен лъч при
разстояния под 1 метър (3'3"). Имайте предвид, че фотоапаратът може да не е в
състояние да фокусира автоматично, ако помощният автофокусен лъч блокиран.

Съвместими не-CPU обективи
Не-CPU обективите, които не са включени в горния списък могат да се използват
само в режими на експозиция M, където апертурата трябва да се настроива ръчно,
чрез пръстена върху обектива. Меренето на експозицията на фотоапарата и TTL
контролера на светкавицата няма да могат да се използват. Ако се избере друг
режим, когато използвате не-CPU обективи, то спусъка ще се бъде дезактивиран.



Използване на вградената светкавица
Вградената светкавица може да бъде използвана с всеки CPU обектив, който има
фокална дължина между 18 и 300 мм. Имайте предвид, че светкавицата може да не
освети целия обект, ако обективите изредени по-долу не се използват над указания
минимум.

Намаляване на ефекта "червени очи"
Някой обективи могат да попречат на намаляването на "червените очи", като
скрият от обекта помощния автофокусен лъч.

Обектив Поз. на приближението Мин. разстояние 
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Допълнителни светкавици 
При използване със съвместима външна светкавица като SB-800 или SB-600
(доставят се отделно), D50 поддържа пълната гама възможности, които са на
разположение с Nikon Creative Lighting                 System (CLS) включваща i-TTL
контрол на светкавицата                , Информационен обмен относно цветовете
и FV Lock (98). Вградената светкавица няма да се задейства ако е прикачена
допълнителна светкавица.

Светкавици SB-800 и SB-600
Тези високопроизводителни светкавици имат водещи числа съответно 53/174 и
42/138 (m/ft, 35mm основно положение на фокусирането, ISO 200, 20°C, водещите
числа при ISO 100 са съответно 38/125 и 30/98). Главата на светкавицата може да
се върти до 90° над хоризонта, 180° наляво и 90° надясно за отразена светкавица
и фотографии в близък план. SB-800 може да се наклони на 7° под хоризонта.
Автоматичното фокусиране (24-105mm и 24-85mm съответно) обезпечава ъгъл на
осветяване настроен според фокалното разстояние на обектива. Вграденият
широк панел може да се използва за ъгъл 14mm (SB-800 поддържа също 17mm). За
улесняване при настройване на тъмно е включено осветление.

Използвайте само аксесоари за светкавици на Nikon
Използвайте само светкавици Nikon. Напрежения с обратна полярност и напрежения
над 250V приложени към гнездото за аксесоари могат не само да попречат на
нормалната работа, но и да повредят схемите за синхронизация на фотоапарата
или светкавицата. Преди да използвате светкавица на Nikon, която не е включена в
този раздел, свържете се за повече информация с представител на оторизиран
сервиз на Nikon.

Гнездо за светкавица
D50 е снабден с допълнително гнездо, което
позволява светкавици от серията SB, включващи SB-
800, 600, 80DX, 28DX, 28, 27, 23, 22S и 29S, да бъдат
монтирани директно върху фотоапарата без кабел
за синхронизация. Гнездото за светкавица има
заключващ щифт за светкавицата с игла, какъвто
механизъм имат и SB-800 и SB-600. Преди да
поставите външната светкавица отстранете
капачето на гнездото.

Доп. адаптор AS-15 за гнездото за светкавица
Дoпълнително към гнездото за външна светкавица може да бъде монтиран
адаптора AS-15, който позволява светкавицата да бъде свързана със
синхронизиращ кабел.
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SB-800 и SB-600 имат следните функции:

1 Възможно само с обективи CPU (с изключение на обективи IX Nikkor)
2 Когато е избрано точково мерене се използва стандартен i-TTL за цифрови
огледално-рефлексни апарати. В противен случай се използва балансирана
запълваща i-TTL светкавица.
3 За да изберете режима, използвайте копчетата на външната светкавица.
4 Възможно е само с не-CPU обективи.
5 Когато се използват CPU обективи се настройва автоматично според
настройката на блендата на фотоапарата. Когато използвания обектив не е CPU,
настройката е ръчна чрез пръстена, за да отговаря на блендата на обектива.
6 Възможно само с обективи CPU AF (с изключение на обективи IX Nikkor).

SB-800 Усъвършенств
ана безжична
светкавица
SB-800

Усъвършенст
вана
безжична
светкавица
SB-600

SB-600Светкавица

Режим/функция

i-TTL
Автоматична бленда
Не- автоматичен TTL 
Ръчно с приоритет на обсега
Ръчно
Повтаряща се светкавица
Синхронизация по задно перде
Корекция червени очи

Пред. на инф. за цвета на светкавицата
Заключване на FV 

Автофокусен лъч при многообластен автофокус
Автоматично фокусиране
ISO Auto (настройки на потребителя 10)



и

Следните светкавици могат да се използват в режими автоматичен и ръчен не-
TTL. Ако бъдат използвани в TTL режим, спусъкът на фотоапарата ще се блокира
и няма да могат да бъдат направени снимки.

1 Ако на D50е монтирана SB-27, режима на светкавицата автоматично се
настройва на TTL и спусъка се заключва. Задайте на SB-27 режим A (не-TTL
автоматичен).
2 Автофокусът работи само с обективи AF-Micro (60mm, 105mm, 200mm или 70-
180mm).

Светкавица

Режим
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* * * …          и   Режими*
Когато прикачите външна светкавица в някой                                               от
посочените режими за снимане, тогава светкавицата ще се включва винаги когато
правите снимка. Можете да избирате измежду следните режими на светкавицата:

Когато прикачите външна светкавица в  някой от следните
режими за снимане , тогава светкавицата ще се включва винаги когато правите
снимка. Можете да избирате измежду следните режими на светкавицата:

При     режими : Избира се автоматично "синхронизация по предно перде". Може
също да се избере и "намаляване на червени очи".

Бавна синхронизация, бавна синхронизация с намаляване на червени очи и
синхронизация по предно перде. "Автоматична" бавна синхронизация преминава в
"бавна синхронизация", "автоматична" бавна синхронизация с намаляване на ефекта
червени очи преминава в "намаляване на червени очи", а "изключена" преминава в
"синхронизация по предно перде".
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Бележки за външните светкавици
Обърнете се към упътванията на светкавиците за подробни инструкции. Ако светкавиците
поддържат Creative Lighting System, потърсете раздела за CLS-съвместими цифрови огледално-
рефлексни фотоапарати. D50 не е включен в категорията "цифрови огледално-рефлексни"
апарати в упътванията на SB-80DX, SB-28DX, и SB-50DX.

Затворът ще се синхронизира с външната светкавица при скорост 1/500сек. или по-бавна.

Настройки на i-TTL и автоматична бленда (АА) са възможни само с обективи CPU. Ако, когато
са монтирани външни светкавици SB-800 или SB-800, се избере спотово мерене, то тогава
се задействат стандартните i-TTL настройки за цифрови огледално-рефлексни апарати.

i-TTL контрол на светкавицата може да се използва при всяка светлочувствителност. Ако
индикатора "светкавицата готова" мига около три секунди след като снимката е направена
в режим i-TTL, снимката може да не е достатъчно експонирана.

Ако е монтирана SB-800 или SB-600, осветяването за подпомагане на автофокуса и
намаляването за червени очи се извършвал от допълнителната светкавица. Ако се използват
други светкавици, сработва лъча на фотоапаратът за подпомагане на автофокуса. (34)
Автоматочно следене на приближението има само при светкавиците SB-800 и SB-600.

За всяко увеличаване на светочувствителността с една стъпка (например от 200 на 400)
блендата се затваря наполовината на f/-затварянето. Ако максималната бленда е по-малка
от дадената по-горе, максималната стойност за бленда ще бъде равна на максималната
бленда на обектива.

При използване на синхронизиращ кабел от серията SC 17, 28 или 29 за фотографиране с
външна светкавица, може да не се постигне правилната експозиция в i-TTL режим на
балансирана светкавиза за цифрови огледално-рефлексни фотоапарати. Препоръчваме да
изберете точково мерене за да зададете стандартен i-TTL контрол на светкавицата.
Направете пробна снимка за да видите резултата върху дисплея.

При режим i-TTL използвайте панела доставен със светкавицата. Не използвайте други
панели, като например дифузни панели, тъй като това може да доведе до неправилна
експозиция.

В тези режими, максималната бленда (най-малкото f/-число)
е ограничена в зависиост от светлочувствителността (ISO еквивалентна) както е показано по-долу:

Режим
Максимална бленда при еквивалент на ISO:

и
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Други аксесоари
При писането на това упътване, на разположение за D50 бяха долуописаните
аксесоари. За повече подробности се обърнете към вашия търговец или
представител на Nikon.

Захранване

Аксесоари
за визьора

Капак

Дистанцио
нно

* EN-EL3e зарядна литиево-йонна батерия: Допълнителни EN-EL3e
батерии можете да закупите от представителя на Nikon или от
сервизните центрове.
* AC адаптор ЕН-5: с него можете да захранвате апарата без
ограничение във времето.
* Зарядно устройство МН-19: може да бъде използвано за зареждане на
следните батерии: многозарядна литиево-йонна батерия EN-EL3,
батерия MN-30 за модела F5 (с MC-E1), батерия MN-15 за модела F100
(с МС-Е2), батерия EN-4 за модела D1 или батерия EN-3 за апарата Е3.
Зарядното може да зарежда по две двойки батерии от различни модели,
максимум четири батерии и е снабдено с 12V кабел за включване към
запалката в кола.

* Лещи за визьора с диоптърна корекция: Имате на разположение лещи
с диоптри -5,-4,-3,-2,0,+0.5,+1,+2,+3m-1. Използвайте лещи с
диоптърна корекция само ако не можете да фокусирате с вградения
контрол за диоптри (-1.6 до +0.5m-1). Преди да закупите лещите,
изпробвайте дали постигате фокусиране с тях.
* Увеличител DG-2: Увеличава центъра на зрителното поле на визьора
за близка фотография, копиране, телеобективи и други операции
изискващи особена прецизност. Необходим е и адаптор за окуляра
(доставя се отделно).
* Адаптор за окуляра: Използва се за закрепване на DG-2 към
фотоапарата.
* Приставка за гледане под прав ъгъл DR-6: DR-6 се поставя под прав
ъгъл на окуляра на визьора, което позволява образа на визьора да бъде
гледан отгоре, когато фотоапарата е в хоризонтално положение.

* Капак BF-1А: Предпазва от прах огледалото, екрана на визьора и
филтъра с ниска пропускливост (Low pass), когато не е поставен
обектив на апарата.
* Дистанционно управление ML-L3: Използвайте ML-L3 като
дистанционен спусък когато искате да направите автопортрет или да
избегнете замазването, предизвикано от трепване на апарата. ML-L3
използва 3V батерии от типа CR2025.
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Филтри

Програми

* Филтрите Nikon могат да бъдат разделени на три типа: такива
които се завинтват, които се вмъкват и които се сменят отзад на
обектива. Използвайте филтри на Nikon; другите могат да попречат
на автофокуса или намирането на обхвата.
* D50 не може да се използва с линейно поляризиращи филтри. Вместо
тях използвайте кръгово поляризиращ филтър C-PL.
* За предпазване на обектива се препоръчват филтрите NC и L37C.
* Ако използвате филтъра R60, задайте корекция на експозицията +1.
* За да избегнете ефекта на Моар, не се препоръчва използването на
филтър, когато обектът е срещу ярка светлина, или пък в кадъра
попада ярък светлинен източник.
* При филтри с експозиционен фактор (фактор на филтъра) над 1х (Y48,
O56, R60, X0, X1, C-PL, ND4S, ND8S, A2, A12, B2, B8, B12) се препоръчва
централно мерене.

Nikon Capture 4 (версия 4.3 или по-нова): За прехвърляне на снимки на
компютър и за записване и редактиране на изображения от RAW в други
формати може да се използва Nikon Capture 4 версия 4.3 или по-нова.

Не се дават гаранции за работа с други памет-карти. За повече
информация по отношение на изброените по-горе карти се обърнете
към производителя.

Одобрени памет-карти
Следните памет-карти са изпитани с D50 и одобрени за употреба:

Памет-карти
* Преди първоначалната употреба форматирайте памет-картата.* Изключвайте
захранването преди да поставяте или изваждате памет-карти. Не изваждайте
памет-картата от фотоапарата, не изключвайте фотоапарата и не изключвайте
източника на захранването по време на форматиране на памет-карта или
записване, изтриване и прехвърляне на компютър на данни от памет-картата.
Неспазването на тези правила може да доведе до загуба на данни или повреда на
памет-картата или фотоапарата.
* Не докосвайте слотовете/контактите за памет-карти с пръсти или метални
обекти.
* Не прилагайте сила върху кутийката на памет-картата. Неспазването на тази
предпазна мярка може да доведе до повреда на памет-картата.
* Не огъвайте и не изпускайте  памет-картата нито я подлагайте на силни удари.
* Не излагайте памет-картата на топлина, вода, висока влажност и директна
слънчева светлина.
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Одобрени памет-карти
Когато фотоапарата няма да се използва дълъг период от време, извадете батерията
и я поставете на сухо и хладно място с капак поставен на полюсите. За да предпазите
от плесен, съхранявайте фотоапарата на сухо и проветриво място. За съхранието на
Вашия фотоапарат не използвайте нафталин или камфор против молци и не го дръжте
на места, които:
* са лошо проветрени или с влажност над 60%
* са близо до уреди, които са източници на силни електромагнитни полета, като
телевизори или радиа
* са изложени на температури над 50°C (например до отоплителна печка или в
затворен автомобил в горещ ден) или под -10°C

Почистване

Мониторът
При счупване на монитора, вземете мерки, за да избегнете наранявания от
счупеното стъкло и попадане на течен кристал в очите и устата.

Контролният панел
В редки случаи статично електричество може да стане причина за потъмняване или
просветляване на екрана. Това не е знак за неизправност; не след дълго екранът ще
се върне в нормалното си състояние.

Тяло на
фотоапара
та

Обектив,
огледало и
визьор

Монитор

Използвайте флакон с въздух под налягане, за да отстраните
наличната прах и мъх, след това забършете внимателно с мека суха
кърпа. След като сте използвали фотоапарата на плажа или на морския
бряг почистете пясъка или солта с леко навлажнена с дестилирана
вода кърпа  и после подсушете грижливо.
ВАЖНО: Прах или други вещества, попаднали във вътрешността на
фотоапарата могат да причинят повреда, която не се покрива от
гаранцията. 
Тези елементи са направени от стъкло и са лесно нараними.
Използвайте флакон с въздъх под налягане , за да отстраните налична
прах и мъх. Ако използвате флакон с аерозол, дръжте флакона изправен,
за да предотвратите изтичането на течност. За да премахнете
отпечатаци от пръсти или други петна, сложете малко количество
почистващ препарат за лещи върху мека кърпа и почистете
внимателно.
Използвайте флакон с въздъх под налягане , за да отстраните прах и
мъх. За да премахнете отпечатаци от пръсти или други петна,
избършете леко повърхността с мека кърпа или гюдерия. Избягвайте
силен натиск, тъй като това може да доведе до повреда или
неизправност.

Грижи за фотоапарата
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Слабопропусклив филтър
За да се избегне повреда, оптичният сензор, който играе ролята на филм, е снабден
със слабопропусклив филтър (Low-pass filter). Въпреки че този филтър предпазва от
пoлепване на чужди частици директно върху оптичния сензор, при определени
условия мръсотията или прахта върху този филтър могат да се появят на
снимката. Ако се съмнявате, че на вашите снимки се отразяват мръсотия или прах
вътре във фотоапарата, можете да почистите филтъра, както е описано по-долу.

Свалете обектива и включете фотоапарата.

Изберете "Yes" за "Mirror Look-Up" от менюто за
настройки.  На екрана ще се появи
диалогов надпис "Press shutter-release button".

Натиснете спусъка докрай. Огледалото ще се
повдигне и пердето на затвора ще се отвори
откривайки защитния филтър. На контролния панел
ще започнат да светят редица от премигващи
чертички.

Държейки фотоапарата така, че светлината да пада
върху защитния филтър, прегледайте филтъра за
наличието на прах и чужди обекти. Ако има такива,
значи филтъра се нуждае от почистване. За това как
да го извършите, прочетете на следващата
страница.

Изключете фотоапарата. Огледалото ще се върне в долно положение и пердето
на затвора ще се затвори. Поставете обектива или капака на тялото и
изключете AC адаптора.

Използвайте надежден източник на захранване
За да не остане фотоапаратът без захранване докато огледалото му е вдигнато,
за продължителен преглед или почистване на защитния филтър  използвайте
напълно заедена батерия или ЕН-5 АС адаптор (доставя се отделно).
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Сервизно обслужване на апарата и аксесоарите
D50 е прецизен уред и изисква редовно техническо обслужване. Nikon препоръчва
фотоапарата да   бъде инспектиран от доставчика или в представителните
сервизи на Nikon веднъж на всяка една или две години и да бъде предаван за
технически преглед веднъж на всеки три-пет години (имайте предвид, че тези
сервизни услуги се заплащат). Когато фотоапаратът се използва професионално,
особено се препоръчват чести технически прегледи. Когато фотоапарата се дава
за преглед, това трябва да включва и всички аксесоари, които се използват редовно,
като например обективи или външни светкавици.

Почистване на слабопропускливия филтър

Защитният филтър е много нежен и лесно нараним. Никон препоръчва неговото
почистване да бъде извършвано само в оторизираните сервизи на Никон. Ако все
пак обаче предпочетете сами да почистите филтъра, следвайте описаните по-долу
стъпки:

Повдигнете огледалото така както е описано в точки 1-3 от предишната
страница.

Използвайте флакон с въздъх под налягане , за да
отстраните налична прах и мъх. Не използвайте
четка за прах, защото влакната й могат да
повредят филтъра. Прахта, която не може да бъде
отстранена с флакона въздух може да бъде
отстранена единствено от отиризирания персонал
на сервизите на Никон. При никакви обстоятелства
не пипайте, нито бършете филтъра. 

Изключете фотоапарата. Огледалото ще се върне
в долно положение и пердето на затвора ще се
затвори. Поставете обратно обектива или капака
на тялото.
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Грижи за апарата и батерията: Предупреждения
Да не се оставя да падне
Продуктът може да се повреди, ако бъде
подложен на силни сътресения или
вибрации.
Да се пази от намокряне
Продуктът не е непромокаем и може да
се повреди, ако бъде опръскан с вода или
изложен на силна влага. Ръждясване на
вътрешния механизъм може да доведе
до неотстранима повреда.
Да се избягват резки промени в
температурата
Резки промени в температурата
(каквито се случват например, когато в
студен зимен ден се излезе навън от
силно затоплена сграда) могат да
предизвикат кондензация вътре в
апарата. За да се предотврати
кондензацията, поставете апарата в
калъф или в найлонов плик преди да бъде
изложен на рязка температурна
промяна.
Да се пази далеч от силни магнитни
полета
Да не се държи или използва този апарат
в близост до уреди, които генерират
силно електромагнитно лъчение или
магнитни полета. Силни статични
заряди или магнитни полета
произведени от уреди, като например
радиоизлъчватели, могат да
въздействат на монитора, да повредят
запаметените върху памет-картата
данни, или да засегнат електронните
схеми.
Да не се оставя обектива обърнат към
слънцето
Да не се оставя обектива обърнат към

слънцето или друг източник на светлина
за продължителен период. Силната
светлина може да навреди на оптичния
сензор или да доведе до ефекта бяло
размазване на фотографиите.
Цъфтене (blooming)
Когато снимате слънцето или други
източници на светлина, е възможно на
снимката да се появят бели вертикални
линии. Tози феномен, наречен blooming,
може да се предотврати, като се
намали количеството светлина
попадащо върху оптичния сензор, или
като се избере ниска скорост на
затвора и малка бленда, или като се
използва ND филтър.

Не докосвайте пердето на затвора
Пердето на затвора е изключително
тънко и лесно наранимо. В никакъв
случай не трябва да упражнявате усилие
върху пердето, да го побутвате с
инструменти за почистване или да го
подлагате на силни въздушни струи от
флакон. Подобни действия могат да
одраскат, деформират или скъсат
пердето.
Боравете внимателно с всички
подвижни части
Не упражнявате сила върху отделението
за батериите, слотовете за памет-
карти и капачките на изходите. Тези
части са особено податливи на
повреждане.
Почистване
* При почистване на тялото на
фотоапарата изпозвайте флакон с
въздух под налягане за да отстраните
насъбралите се прах и мъх, след което
избършете с мек сух плат. След
използване на фотоапарата на плажа или
на морсия бряг избършете всичкия
насъбрал се пясък или сол изпозвайки
леко навлажнен с чиста вода плат, след
което изсушете напълно фотоапарата.
В редки случаи статичното
електричество причинено от четка или
плат може да предизвика потъмняване
или посветляване на LCD монитора. Това
не е признак за неизправност и
монитора скоро ще се върне към
нормално състояние.
* При почистване на обектива и
огледалото помнете, че тези елементи
могат лесно да се повредят. Прахта и
мъхът трябва да бъдат отсранявани
нежно с въздушна струя от флакон. Ако
използвате аерозолен флакон, дръжте го
изправен (накланянето може да доведе
до напръскване с течност на
огледалото). Ако остане отпечатък от
пръст или друго петно върху обектива,
поставете малко почистващ препарат
за обективи върху парче плат и
избършете внимателно обектива.
* За информация по почистването  на
защитния филтър, прочетете
"Почистване на слабопропускливия
филтър" (117)
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Съхранение
* За да предпазите от плесен
съхранявайте фотоапарата на сухо и
проветриво място. Ако няма да
използвате продукта дълъг период от
време, извадете батерията за да
предпазите от утечка и поставете
фотоапарата в полиетиленова торба с
влагопоглъщащ агент. Не съхранявайте,
обаче, калъфа на фотоапарата в
полиетиленова торба тъй като това
може да развали материала.
Отбележете, че влагопоглъщащия агент
постепенно загубва свойствата си и
трябва да бъде подновяван на определен
интервал от време.

* Не съхранявайте фотоапарата при
нафталин или камфор против молци, в
близост до уреди, които произвеждат
силно магнитно поле, или в среда с
големи вариации на температура
(например близо до отоплителен уред
или в затворено превозно средство в
горещ ден).
* За да предпазите фотоапарата от
плесен или мухъл, изваждайте го поне
веднъж месечно. Включете фотоапарата
и натиснете спусъка няколко пъти преди
да го приберете отново.
* Съхранявайте батерията на сухо и
хладно място. Върнете капачката  на
мястото й, когато извадите
батерията.  

Бележки относно монитора
* Мониторът може да съдържа няколко
пиксела, които винаги светят или пък са
винаги тъмни. Това е типично за всички
TFT LCD монитори и не е признак за
неизправност. Снимките направени с
фотоапарата няма да бъдат повлияни
от това състояние.
* Образът в монитора може да се вижда
трудно на ярка светлина.
* Не упражнявайте сила върху
монитора; това може да го повреди.
Прах или мъх върху монитора могат да
бъдат отстранявани с въздух от
флакон. Петната върху повърхността
му могат да бъдат почистени чрез леко
изтриване с меко парче плат или
гюдерия.
* В случай че монитора се счупи, трябва
да се внимава за да се избегне

нараняване от счупеното стъкло и
попадане на течния кристал върху
кожата, очите и устата.
Да се изключи фотоапарата преди
отстраняване или изключване на
източника на захранване
Не изключвайте от контакта и не
изваждайте батерията докато
фотоапарата е включен или докато се
записват или изтриват снимки.
Изключването по този начин може да
доведе до загуба на данни или повреда на
паметта или електронните схеми на
продукта. За да избегнете внезапно
прекъсване на захранването,  не
пренасяйте продукта от едно място на
друго, докато AC адапторът е включен.  

Батерии
* Ако има мръсотия в отделението за
батерии, това може да попречи на
фотоапарата да работи.
* Когато включите фотоапарата,
проверете нивото на батерията
показано върху контролния панел, за да
определите дали батерията трябва да
се зареди или смени. Батерията трябва
да се зареди или смени, когато
индикаторът за нивото просветва.
* Когато използвате фотоапарата при
важни събития, вземете резервна EN-
EL3 батерия и я поддържайте напълно
заредена. В зависимост от вашето
местонахождение може да се окаже
трудно навременното закупуване на
нова батерия.
* В студени дни капацитета на
батерията намалява. Уверете се, че
батерията е напълно заредена, преди да
започнете да снимате навън в студено
време. Осигурете си резервна батерия и
я дръжте на топло място, за да можете
да я използвате, ако се наложи. При
затопляне студената батерия може да
възвърне част от заряда си.
* Ако клемите на батерии са замърсени,
почистете ги с чиста и суха кърпа преди
да използвате фотоапарата.
* След като извадите батерията от
фотоапарата, върнете капачката на
отделението на мястото му.
* Използваните батерии са скъп ресурс.
Моля, предайте използваните батерии
за рециклиране според местните
наредби.



Технически бележ
ки - от

ст
раняване на проблем

и

Възможни проблеми
Ако фотоапаратът не работи както се очаква, проверете списъка от
често срещани проблеми по-долу преди да потърсите представител на
Nikon или търговеца, който ви е продал продукта. Отидете на страницата
написана в най-дясната колона за повече информация.

Бележка за електронно управляваните апарати
В много редки случаи на контролния панел могат да се появят необичайни символи
и фотоапарата може да спре да работи. В повечето такива случаи това се дължи
на силен външен  статичен заряд. Изключете фотоапарата, извадете и сменете
батерията и включете отново фотоапарата или, ако използвате адаптор за
променлив ток (доставя се отделно), изключете го от контакта след което го
включете и наново включете фотоапарата. Ако проблема не изчезне, натиснете
бутона Reset, така както е показано в дясно, за да рестартирате, след което
настройте часовника на 
фотоапарата на правилната дата и час.  Ако апаратът
все така продължава да не работи, свържете се с
вашия търговец или представител на Nikon.
Забележете, че изключването на захранването, както е
описано тук, може да доведе до загуба на данните,
които не са били записани на памет-картата, когато
проблема се е появил. Данните записани на памет-
картата няма да бъдат засегнати.

П р о б л е м Р е ш е н и е

Фотоапаратът се включва бавно

Визьорът не е фокусиран

Визьорът е тъмен

Монитора се изключва без предупреждение

На контролния панел има необичайни символи

Образите на контролния панел и визьора са
бавни и бледи

* тънки линни около активните области на
фокуса във визьора
* Визьора става червен

Точка от менюто не се появява

Точка от менюто е недостъпна

Не може да се промени размера на
снимката

Спусъкът не работи

Изтрийте файлове или папки.

* Настройте фокуса на визьора.
* Използвайте допълнителна приставка за диоптри.

Сменете батерията или сложете заредена батерия.

Изберете по-дълъг период за самоизключване на
монитора или измерване на закъснението

Вижте по-долу "Забележки за електронно управляваните
фотоапарати".

Образите са повлияни от ниска или висока
температура.

Това са нормални ефекти и не показват повреда.

Изберете Detailed от менюто за настройки CSM/Setup Menu

Изберете друг снимачен режим или поставете памет-
карта.

За качество на изображението е избран формат
NEF(RAW) или NEF + JPEG Basic.

* Блендата не е заключена на най-голямо f/-число.
* Памет-картата е заключена.
* Памет-картата е пълна.
* Светкавицата се зарежда.

Превключвател за рестарт
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Спусъкът е трайно блокиран

Не могат да бъдат направени снимки
когато е натиснат спусъкът на
дистанционното

Не може да бъде избрана област на фокуса

Помощният автофокусен лъч не се включва

Не е възможен избор на бавни скорости на затвора

Фокусът не се заключва, когато спусъкът е
натиснат наполовина

Областта, изобразена на визьора е по-
малка от направената снимка

Снимките не са на фокус

Увеличава се времето за запис на снимката

На снимката се появяват случайно
разпределени ярки пиксели (шум)

По фотографиите има петна

Цветовете са неестествени

* Фотоапаратът не е на фокус
* При не-CPU обективи: фотоапаратът не е в режим М
* Избран е режим S след като скоростта на затвора е
определена в М: изберете нова скорост на затвора.

* Сменете батерията в дистанционното
* Изберете режим "Дистанционно"
* Избраното време за отлагане е изтекло: Изберете
отново режим "Дистанционно"
* На дистанционното пречи ярка светлина

* Избран е приоритет на най-близкия обект.
* Дисплеят е включен: фотоапаратът е в режим разглеждане

* Избран е режимът или 
* Включен е режимът "Continuous servo AF
* Лъчът е изключен. (AF Assist) е избрано Off.
* Осветлението се е самоизключило автоматично.
Лампата се загрява при продължителна употреба.
Изчакайте да се охлади.

Светкавицата е включена (Режими P, S, A и M)

За автофокусен режим е избран AF-C (в реж. P,S, A и M
използвайте               за да заключите фокуса).

Визьорът има хоризонтално и вертикално покритие на
кадъра около 95%

* Завъртете селектора на фокуса на AF.
* Фотоапаратът не е испял да фокусира автоматично -
използвайте ръчен фокус или заключване на фокуса.
Фотоапаратът ще има проблем с фокусирането, ако
обектите са на различно разстояние, ако избраният
обект е с нисък контраст, има много детайлни или
повтарящи се елементи, е много по-светъл или по-
тъмен от фона или пък е много по-малък в сравнение с
елементите от фона.

Изключете редукцията на шума.

* Изберете по-ниска светлочувствителност (ISO).
* Скоростта е по-ниска от 1сек.: използвайте редукция
на шума.

* Почистете обектива.
* Почистете филтъра на високите честоти.

* Изберете режими P, S, A или M и настройте белия
баланс така, че да отговаря на източника на светлина.
* Изберете режими P, S, A или M и настройте кадъра
чрез Optimize Image от менюто.
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Белият баланс не може да се измери
Не може да бъде избрана отправна снимка
като критерии за белия баланс

Не може да се включи последователна сесия от
кадри за избор на най-подходящ бял баланс

Резултатите от Optimize Image са
различни от снимка на снимка

Измерването не се променя

Не може да се включи компенсация на
експозицията

Продължителното снимане прекъсва
неочаквано

Снимка в RAW не се показва на дисплея в
режим "Разглеждане"

"Вертикални"(портретно-ориентирани)
снимки се изобразяват хоризонтално
(пейзажно-ориентирани)

Не може да се изтрие снимка

Някои снимки не се появяват при
разглеждане на снимките

Снимките не се появяват на дисплея
веднага след заснемането им.

Не може да се промени реда за
отпечатване

С директна USB връзка не може да се
печатат снимки

Не може да бъде избрана снимка за
отпечатване

Снимките не се появяват на телевизор

Не могат да се прехвърлят снимки на компютър

Nikon Capture 4 не може да се управлява от
копчетата на фотоапарата
Датите на снимките не са верни

Обекта е твърде светъл или твърде тъмен.

Снимката не е направена с D50.

* Избрано е качество на изображението NEF(RAW) или
NEF+JPEG.

Задайте Custom и изберете настройка различна от Auto
за Sharpening и Tone Compensation.

Автоматичната експозиция е заключена.

Изберете режим на експозицията P, S или A.

* В режими P, S, A и М: слаба светкавица
* Изключете опцията "Серия кадри"

Снимката е направена в качество NEF+JPEG Basic.

* В опцията Rotate Tall е избрано Yes.
* Снимката е направена съа зададено Off за Image
Rotation.
* Ориентацията на фотоапарата е променена, докато
спусъка е бил натиснат в режим на непрекъснато
снимане.
* Kогато е правена снимката, фотоапаратът е бил
насочен нагоре или надолу.

* Снимката е защитена: изключете защитата.
* Паметта е заключена

В опцията Playback Folder изберете All. Забележете, че
при правенето на следващата снимка опцията Current е
активирана автоматично.

В опцията Image Review изберете On.

* Памет-картата е пълна: изтрийте някои снимки.
* Памет-картата е заключена

Нагласете USB на PTP.

Снимката е във формат RAW(NEF). За да отпечатате
снимката, използвайте софтуера Capture Project или
Nikon Capture 4 версия 4.3 или по-нова (доставя се
отделно).

Изберете правилния видеорежим.

Изберете правилната USB опция.

Задайте USB опцията на PTP.

Сверете датата и часа на фотоапарата
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Показания

Съобщения за грешки
Този раздел съдържа списък с индикаторите и съобщенията за грешки, които се
появяват във визьора, контролния панел и монитора при проблеми на фотоапарата.

Батерията е слаба

Батерията е изтощена.

Фотоапаратът не регистрира батерия

Не е сверен часовникът на
фотоапарата

Липсва памет-карта.

Паметта е недостатъчна, за да
записва нови снимки при текущите
настройки или номерацията на
файловете или директориите е
запълнена.

Пръстена на блендата на обектива не е
заключен на минимална стойност

Не е поставен обектив или е поставен
не-CPU обектив.

Фотоапаратът не може да фокусира
автоматично.

Обектът е прекалено светъл.
Снимката ще бъде преекспонирана.
Обектът е прекалено тъмен. Снимката
ще бъде недостатъчно експонирана.

Заменете батерията

Поставете батерията

Поставете батерия

Сверете часовника на фотоапарата

Поставете памет-карта.

* Намалете качеството или размера.
* Изтрийте фотографии
* Поставете нова памет-карта

Заключете пръстена на най-малка
стойност (най-голямо f/-число)

Поставете CPU обектив (с изключение
на IX Nikkor) или изберете снимачен
режим М и използвайте пръстена на
блендата за да я настроите.

Фокусирайте ръчно

* Изберете по-ниска светлочувстви-
телност.
* Използвайте допълнителен Neutral
Density (ND) филтър.
* В режим:
S - увеличете скоростта на затвора
A - намалете блендата (увеличете f/-
числото)

( м и г а ) ( м и г а )

( м и г а )

( м и г а )

(мига)

(мига)

(мига)
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( м и г а )

( м и г а ) ( м и г а )

( м и г а )

( м и г а )

Обектът е прекалено тъмен. Снимката
ще бъде недостатъчно експонирана.

* (За режими P, S, A и М) За правилната
експозиция е необходима светкавица
* (* светка в продължение на 3 секунди
след като светкавицата е сработила)
Светкавицата е светнала на пълна
мощност)
Светкавицата не поддържа i-TTL
контрол, а е настроена на TTL

Избрано е * в режим M, а
селектора на режим е завъртян на S.

Избрано е * в режим M, а селектора на
режим е завъртян на S.

Фотоапаратът не работи.

* Изберете по-висока светочувстви-
телност.
* Използвайте вградената светкавица.
* В режим:
S - намалете скоростта
A - увеличете блендата (намалете f/-
числото)
* Включете вградената светкавица.

* проверете снимката на дисплея. Ако е
недоекспонирана,променете настрой-
ките и опитайте отново.

Променете режима от настройките  на
* Допълнителна светкавица".

Променете скоростта или изберете
режим M.

Променете скоростта или изберете
режим M.

Отпуснете спусъка. Ако тази
неизправност продължава или се
повтаря често,  обърнете се към
представителния сервиз на Nikon.



( м и г а )

( м и г а )
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Монитор

Показания

Фотоапаратът не може да
разпознае памет-картата.

* Грешка при четене от памет-
картата

* Не може да се създаде нова
директория

* Картата не е форматирана преди
работа с D50

Памет-картата не е форматирана
за използване с D50.

* Памет-картата не съдържа
снимки.
* Текущата папка е празна.

Файлът е създаден или променен на
компютър или различен
фотоапарат, или е повреден.

Памет картата е заключена
(срещу презаписване).

Изключете фотоапарата и
проверете дали картата е
поставена правилно .

* Използвайте ообрена от Nikon
памет-карта.
* Проверете дали са чисти
контактите на памет-картата.
Ако картата е повредена, обърнете
се към търговеца или
представителя на Nikon.
* Изтрийте файлове или
поставете нова памет-карта.
* Форматирайте картата

Форматирайте памет-картата.

* Поставете друга памет-карта.
* Настройте Playback Folder на All

Изтрийте файла или форматирайте
памет-картата.

Плъзнете защитния щифт на
положение "write".
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с н и м к а т а

Р а з м е р  н а
ф а й л а
( М В )

Б р о й
с н и м к и Дълга експозиция,

изключен редуктор
на шума

Дълга експозиция с
редуктор на шума

К а п а ц и т е т  н а  б у ф е р аК а ч е с т в о  н а
с н и м к а т а

Приложения

Капацитет на памет-картата за съхранение на файлове с различно
качество и големина
Таблицата по-долу показва приблизителния брой снимки при различна компресия и
резолюция, които могат да се запазят на 256 MB карта.

1 Всички цифри са приблизителни. Размерът на файловете зависи от снимачния режим
и от производителя на памет-картата.
2 Максималният брой кадри, който могат да се поемат от буфера на паметта.
Реалният брой снимки които могат да се направят преди да се напълни буфера зависи
от марката памет-карта.
3 Общия размер на файла NEF (RAW) + JPEG снимка.



Приоритет на експозицията (режим Р)
На следната графика е показана програмата на експозиция при режим P:

Управление на светкавицата 
Когато вградената светкавица или външните светкавици SB-800 и SB-600 се
използват в комбинация с СРU обектив, можете да избирате измежду следните
видове управление на светкавицата:

Стандартният i-TTL контрол се използва когато от настройките (Custom Setting 13) се
избере Spot или ако се избере експозиционен режим М, когато
се използва вградената светкавица. При всички други случаи се използва балансирана
запълваща i-TTL светкавица за цифрови огледално-рефлексни фотоапарати:

Стандартна i-TTL светкавица за цифрови огледално-рефлексни фотоапарати:
мощността на светкавицата е съобразена с основния обект; яркостта на фона не
се взима предвид. Препоръчва се за кадри в които се набляга на основния обект за
сметка на детайлите от фона или когато се използва експозиционен контрол.

Балансирана запълваща i-TTL светкавица за цифрови огледално-рефлексни апарати:
мощността на светкавицата е нагодена за естествен баланс между основния обект и фона.

Максималната и минимална стойност за EV се променят взависимост от
чувствителността  (ISO еквивалента); горната графика предполага избор на ISO
200. Когато се използва матрично измерване, стойности по-големи от 17 1/3 EV
се приемат за 17 1/3 EV.

(фокална дължина на обектива)

Скорост на затвора

Бленда

Технически бележ
ки - от

ст
раняване на проблем

и



Технически бележ
ки - от

ст
раняване на проблем

и

Възможна скорост на затвора с вградената светкавица
Когато се използва вградената светкавица са възможни следните скорости на
затвора.

Обсег на светкавицата, бленда и светлочувствителност
Обсега на светкавицата зависи от ISO светлочувствителността и блендата

Поддържани стандарти

DCF версия 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) "Правило за стандарт при
файловете в цифровата фотографи" е стандартен и широко използван в
производството на цифрови фотоапарати и подсигурява съвместимост между
различните модели фотоапарати.

DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) е широко разпространен стандарт, който
позволява да се отпечатват снимки според заявките, запаметени на памет-картата.

Exif версия 2.21: Фотоапаратът D50 поддържа Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras) версия 2.21. Това е стандарт, който позволява информацията
запомнена заедно със снимките да бъде използвана за оптимално възпроизвеждане на
цветовете, когато фотографиите се отпечатват на Exif поддържащ принтер. 

PictBridge: Стандарт, разработен в сътрудничество между производителите на
цифрови фотоапарати и принтерите, който позволява снимките да се отпечатват
директно на принтера без свързване на фотоапарата към компютър.

Р е ж и м Скорост на затвора

Апертура при еквивалент на светочувсвителност (ISO)

Р е ж и м

О б х в а т

Скорост на затвора
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Огледално-рефлексен цифров фотоапарат със сменяеми обективи

6.1 милиона

23.7х15.6 mm; пълен брой пискели: 6.24 милиона
3008х2000 (Голяма) 2256х1496 (Средна)
1504х1000 (Малка)

Nikon F mount (със AF свързване и AF контакти)

Поддържа всички функции

Поддържа всички функции с изключение на автофокуса и някои режими на
експозиция. 

Поддържа всички функции с изкл. на триизмерно цветно матрично мерене II

Поддържа всички функции с изключение на триизмерно цветно матрично
мерене II и автофокуса

Може да се използва в режим на експозиция  М, но меренето на експозицията
не рботи; електронния търсач на обхвата може да се използва ако
максималната апертура е f/5.6 или по-бърза

Еквивалентен на 35mm-ов формат приблизително 1.5 пъти фокалното
разстояние

Оптичен пентапризмен на нивото на очите

BriteView тип В чист матиран екран Mark V с насложени рамка на областта
на фокуса 

Приблизително 95% от обектива (хоризонтално и вертикално)

Приблизително 0.95? (50mm обектив фокусиран в безкрайност; -1.0m-1)

Бързовръщащо се

Instant return with depth-of-field preview

Може да се избира от 5 области

* Автофокус AF: Instant single-servo AF (AF-S); continuous-servo AF (AF-C);
автоматичен избор AF-S/AF-C (AF-A); автоматично задействащ се следящ
фокус според статусана обекта
* Ръчен фокус (M)

Тип

Ефективни пиксели

CCD

Рамер на снимката (в
пиксели)

Монтиране на обектива

Съвместими обективи*

Тип G или D AF Nikkor

Micro Nikkor 85 mm f/2.8D

Други AF Nikkor�

AI-P Nikkor

Не-CPU

Ъглов размер на снимката

Визьор

Корекция за диоптри

Окуляр

Екран на фокуса

Покритие на кадъра

Увеличение

Огледало

Бленда на обектива

Избор на област на фокуса

Серво на обектива
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Откриване на TTL състоянието с автофокусния модул Nikon Multi-CAM900 и
помощен автофокусен лъч (приблизителен обхват 0.5-3.0м/1'80"-9'10")

-1 - +19 EV (ISO 100 при 20 °C)

Единична област на AF, динамична област на AF, динамична област на AF с
приоритет на най-близкия обект

Фокуса може да се заключи с натискане на спусъка наполовина (single-servo AF)
или натискане на бутона AE-L/AF-L

3 режима на мерене на експозицията през обектива (TTL)

3D color matrix metering II (обективи тип G и D); color matrix metering II (други
CPU обективи); меренето се извършва от 420-сегментен RGB сензор

75% от стойостите са от 8мм център в средата на кадъра

Измерва 3.5mm кръг (около 2.5% от кадъра) разположен в активната област
на фокусиране

0-20EV (3D color матрично или централно мерене)
2-20EV (точково мерене)

CPU свързване

Предварително настроени 
програми, гъвкава програма с

автоматични настройки (Р), автоматичен с приоритет на скоростта (S),
автоматичен с приоритет на блендата (A), ръчен (M)

-5 - +5 EV със стъпка 1/3, 1/2  или 1 EV

Серия кадри за определяне на експозицията или светкавицата (до +/- 2 EV за
3 експозиции) 

Осветеността се заключва на пределена стойност с бутона AE-L/AF-L

Комбиниран механичен и CCD електронeн затвор
30 - 1/4000сек. със стъпки 1/3 и 1/2 ЕV, bulb или дистанционно

200 - 1600 еквивалент на ISO със стъпка 1 EV 

Автоматичен (TTL бял баланс с 420 пикселов RGB сензор), шест ръчни
режима на предварително зададен бял баланс

3 кадъра със стъпка 1, 2 или 3

Автофокус

Обхват на откриване

Режими на AF

Заключване на фокуса

Експозиция

Мерене

Матрица

Централно мерене

Точково мерене

Обхват (ISO 100,
обективf/1.4, 20°C)

Свързване на светломера

Управление на експозицията

Режими

Компенсация на експозицията

Серия от кадри

Заключване на експозицията

Затвор

Скорост

Светлочувствителност

Бял баланс

Серия от кадри за бял баланс
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Светкавицата се включва автоматично с изскачане

" ръчно вдигане с бутон 

ISO 200: приблизително 15/49 (ръчно 17/56)
" ISO 100: приблизително 11/36 (ръчно 12/39)

Само X-връзка; синхронизация на светкавицата до 1/500 s

TTL контрол на светкавицата чрез 420 пикселен RGB сензор (само за CPU обективите)
* Вградена светкавица: балансирана i-TTL запълваща светкавица за цифрови
огледално-рефлексни фотоапарати или стандартна i-TTL светкавица за
цифрови огледално-рефлексни фотоапарати (спотово измерване)
* SB-800, 600: балансирана i-TTL запълваща светкавица за цифрови огледално-
рефлексни фотоапарати или стандартна i-TTL светкавица за цифрови
огледално-рефлексни фотоапарати (спотово измерване)
Налична с SB-800 и CPU обектив

Налична със светкавици като SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 и 22s

Налична с SB-800
Sинхронизация по предно перде, намаляване на "червените очи"

* * : бавна синхронизация, бавна синхронизация с намаляване на "червени очи"
* * и * : С външна светкавица са възможни синхронизация по предно перде и 

намаляване на "червените очи"
P, S, A и M: синхронизация по предно перде, бавна синхронизирана, 

синхронизация по задно перде, корекция за червени очи и бавна
синхронизирана с корекция за червени очи

-3 - +1 EV със стъпка 1/3 или 1/2 EV

Стандартен ISO-hot shoe контакт със заключване
Вградената светкавица, както и SB-800 и SB-600 поддържат Flash Color
Information Communication и заключване на FV. С SB-800 и SB-600 се поддържа
Advanced Wireless Lighting

Памет-карта SD (Secure Digital) 

Съвместима с Design Rule for Camera File System (DCF) 2.0 и Digital Print Order
Format (DPOF)

ompressed 12-bit
" JPEG baseline-compliant

Електронно управлявана със закъснение 2 - 20сек.

2.0", 130000 пиксела, low-temperature polysilicon TFT LCD с настройка на
яркостта

Вградена светкавица

Водещо число (m/ft при 20°C)

Светкавица

Връзка за синхронизация

Контрол на светкавицата

TTL

Автоматична бленда

Автоматична не-TTL

Ръчна с приоритет на обхвата

Режими на синхронизация

Корекция на светкавицата

Гнездо за светкавицата

Nikon Creative 
Lighting System

Памет

Носител

Файлова система

Компресия

Самоснимачка

Монитор
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Избира се между NTSC и PAL

USB 2.0 Hi-speed

Може да се надгражда от потребителя

Китайски (традиционен и опростен), холандски, английски, френски, немски,
италиански, японски, корейски, португалски, руски, испански, шведски

Една зарядна Nikon EN-EL3 Li-ion батерия; напрежение за зареждане (бързо
зарядно MH-18a или допълнително МН-19 мултизарядно устройство): 7.4 V
DC
ЕН-5 АС адаптор (доставя се отделно)

Приблизително 133 х 103 х 76 mm

Приблизително 540g без батерия, памет-карта и капак за обектива

<85% (без кондензация)

Видео изход

Интерфейс

Гнезно за триножник

Надграждане

Поддържани езици

Захранване

Размери (Ш?В?Д)

Тегло

Работни условия

Температура
Влажност

* Ако не е упоменато друго всички числа се отнасят за фотоапарат с напълно заредена
батерия, работещ про температура на околната среда 20?C.
* Nikon запазва правото си да променя техническите характеристики на хардуера и
софтуера описани в това упътване по всяко време без предварително споменаване.
Nikon не поема отговорност за вреди, които са резултат от грешки в това упътване.
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Бързо зарядно устройство MH 18a

EN-EL3e зарядна литиево-йонна батерия

~ 100 - 240 V, 50/60 Hz

DC 8.4 V / 900 mA

EN-EL3 многозарядни Li-Ion батерии

Приблизително 120 минути

0 - +40?C

Приблизително 58 ? 90 ? 35 mm

Приблизително 1800 mm

Приблизително 80g без захранващия кабел

Зарядна литиево-йонна батерия

7.4 V/1400 mAh

Приблизително 39.5 ? 56 ? 21 mm

Приблизително 80g без капачката на полюсите

Стандартен вход

Стандартен изход

Зарежда батерии

Време за зареждане

Работна температура

Размери (Ш?В?Д)

Дължина на кабела

Тегло

Тип

Стандартен капацитет

Размери (Ш?В?Д)

Тегло
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Тип Обектив Nikkor zoom, Тип  G CPU AF-S DX с байонет Nikon

Съвместим с фотоапарати Цифрови огледално-рефлексни фотоапарати Nikon формат DX

Фокално разстояние

Макс.съотношение на пропускливост

Строеж 7 елемента в 5 групи, включително 1 ED леща и 1 асферикална леща

Степени на приближение 18, 24, 35, 45 и 55 м

Инф. за растоянието до обекта Предава се към тялото на апарата

Приближение Променя се чрез завъртане на пръстена на обектива

Фокусиране Автоматично с тих мотор Silent Wave, ръчен фокус

Мин.фокусно разстояние във всички положения на приближението

Бленда Aвтоматична

Диапазон на блендата f/3.5-22 (18 mm zoom); f/5.6-38 (55 mm zoom)

Измерване На максимална бленда

Диаметър на байонета 52 mm (P=0.75 mm)

Тежина Приблизително 210 гр.

Размери (ШхВхД) Приблизителен диаметър 69мм х 74мм

Сенник за обектива НВ-33 (Доставя се отделно и се прикрепя така както е показано по-долу)

Обектив AF-S 18-55 mm, f/3.5-5.6G 



Живот на батерията
Броя снимки, които могат да бъдат направени с напълно заредена батерия EN-EL3
(1400 mAh) варира според състоянието на батериите, температурата и използване-
то на фотоапарата. Следните измервания са направени при температура 20?C.

Пример 1: 2000 снимки

Обектив AF-S DX ED 18-55 mm, f/3.5-5.6G; режим  продължително снимане; 
continuous-servo автофокус; качество на изображението JPEG Basic; размер на изпоб-
ражението M; скорост 1/250сек.; спусъкът е натиснат наполовина три секунди и фо-
куса преминава от безкрайност до минимален обхват три пъти за всяка снимка; след
шест снимки минитора се включва за пет секунди, след което се изключва; цикълът
се повтаря след като светломера се е изключил.

Пример 2: 400 снимки

Обектив AF-S DX ED 18-55 mm, f/3.5-5.6G; режим на снимане единични кадри; single-ser-
vo автофокус; качество на образа JPEG Normal; размер на образа L; скорост 1/250сек.;
спусъкът е натиснат наполовина пет секунди и фокуса преминава от безкрайност до
минимален обхват един път за всяка снимка; вградената светкавица се включва с
пълна мощност на всяка втора снимка; помощния автофокусен лъч се включва вина-
ги, когато се използва светкавица; цикълът се повтаря след като светломерът се е
изключил; на всеки десет снимки фотоапаратът се изключва за една минута.

Следните действия могат да съкратят живота на батерията
• Използване на монитора
• Задържане на спусъка наполовина натиснат
• Многократни операции на автофокусиране
• Правене на NEF (RAW) снимки
• Ниски скорости на затвора

За да осигурите максимална производителност на батерията:
• Поддържайте чисти клеми на батериите. Замърсените клеми могат да намалят

производителността на батерията. 
• Използвайте EN-EL3e батериите веднага след като ги заредите. Батериите ще се

разредят, ако не бъдат използвани.
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Index

Symbols
.  See Exposure compensa-

tion
.  See Flash compensation

.  See Flash ready indicator
.  See FV lock
, , , , , .  See 

Mode, Digital Vari-Program
.  See Remote control
.  See Self-timer
.  See Shooting mode

A
A.  See Mode
Advanced Wireless Lighting, 110
AE-L/AF-L, 98
AE Lock, 99
AF.  See Focus mode; Auto-
focus

AF Area Illm, 91
AF-Area Mode, 89
AF Assist, 90
AF-assist illuminator, 34
Aperture, 40–45

 (auto) mode, 14
Autoexposure lock, 97
Autofocus, 88
Autofocus, 33, 88, 89

AF-A, 88
AF-C, 88
AF-S, 88

B
BASIC.  See Image Quality
Battery, 8–9

EN-EL3, 8
inserting, 8–9
life, 135
storage, 118–119

Beep, 88
BKT.  See bracketing
BKT Set, 93
Blur, reducing, 43
Bracketing, 93–95.  See also 
Ex po sure bracketing; white 
bal ance, bracketing

Brightness.  See LCD Bright ness
Bulb.  See long time exposures

C
CCD, 129

cleaning, 116–117
Clock, 69
CLOCK.  See Clock
Closest subject priority.  See 
AF-area mode

Color Mode, 77
Color profi le.  See Color 
Mode

Computer, 59–61
Continuous shooting.  See 
shooting mode

Contrast.  See Tone Comp.
CPU lenses, 105–106
Custom Settings, 87–100, 101

defaults, 87, 102
CSM.  See Custom Settings
CSM/Setup Menu, 69

D
Date.  See Date
Date, 69
Delete, 84
Deleting, 57, 84.  See also 
Mem o ry card, for mat ting
all images, 84
selected images, 84
single-frame playback, 24

Digital Print Order Format, 
67, 128

Digital Vari-Program.  See ; 
mode

Diopter, 13
DPOF.  See Digital Print Order 
Format

Dust Ref Photo, 74
DVP.  See mode, Digital Vari-
Program

Dynamic-area AF.  See AF-area 
mode.

E
EL.  See Autoexposure lock
Electronic analog exposure 
dis play, 45–46

Electronic range fi nder, 35
EV Step, 92
Exif version 2.21, 128
Exposure bracketing, 93–94

Exposure compensation, 47
Exposure meters, 96.  See also 
Meter Off

Eyepiece cap, 13

F
File No. Seq., 73
Files.  See image fi les
FINE.  See Image quality
Firmware, 75
Firmware Ver., 75
Flash, 18, 36–38, 109–112.  
See also Speedlight
bracketing, 93–94

Flash Color Information Com-
munication, 109–110

Flash exposure compensa-
tion, 38

Flash Level, 90
Flash Mode, 99
Flash-ready indicator, 18
Flash sync mode, 36–37
Flexible program, 42.  See also 
Mode, P, S, A, M

Focal plane mark, 35
Focus.  See Au to fo cus; Fo cus 
mode; Man u al focus

Focus area (focus brackets), 33
Focus lock, 34
Focus mode, 15, 35
Folders, 71–72, 84
Folders, 71
Format, 68
FV lock, 98–99

H
Highlight display, 53
Histogram, 53
Hue Adjustment, 78

I
Image Comment, 70
Image dust off, 74
Image fi les, 31–32
Image Quality, 31
Image review, 90
Image Review, 90
Image Rotation, 75
Image Size, 32
ISO, 39.  See also Sen si tiv i ty
ISO Auto, 92
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ISO Control, 91
i-TTL fl ash control, 109–110, 
127

J
JPEG, 31

L
L.  See Image size
Language.  See Language 
(LANG)

Language (LANG), 70
LCD Brightness, 69
Lens, 105–108

attaching, 7
compatible, 105–108
CPU, 105–106
non-CPU, 106–107
type G or D, 105–108

Long time-exposures, 45–46
Long Exp. NR, 78
Low-pass fi lter, 116–117

M
M.  See Image Size; Manual 
focus; Mode

Manual focus, 35
Mass Storage, 59, 71
Memory buffer, 21
Memory card, 11–12

approved, 114
capacity of, 126
formatting, 68

Menu Reset, 87
Metering, 96
Meter Off, 100
Mirror Lock-Up, 116
Mode, 6

Digital Vari-Program, 14–20
P, S, A, M, 40–46

Monitor, 115
auto off, 100

Monitor Off, 100

N
NEF, 31–32.  See also Im age 
Qual i ty; RAW

Nikon Capture 4, 31, 59, 114
Noise, 46

reduction, 78
NORMAL.  See Image Quality
NO SD Card?, 90

O
Optimize Image, 48, 76

P
P.  See mode
P*.  See Flexible program
PictBridge, 62–67, 128
PictureProject, 31,59–60
Picture Transfer Protocol.  See 
PTP.

Photo information, 52–53
Playback, 51–67
Playback Fldr, 84
Playback menu, 83–86
PRE.  See White balance, 
preset

Predictive focus tracking, 129
Printing photographs, 62–67
Print Set, 67
Protecting images, 56
PTP, 59, 63 71

R
RAW, 32.  See also Im age 
Qual i ty; NEF

Red-eye reduction, 36
Remote, 100
Remote control, 22–23
Rotate Tall, 84

S
S.  See Image Size; Mode
S.  See Shooting mode
Saturation, 77
SD.  See Memory card
Secure Digital.  See Memory 
card

Self-portraits.  See Remote 
control; Self-timer

Self-timer, 22–23
Self-Timer, 100
Sensitivity, 39.  See also ISO
Setup menu, 68–75
Sharpening, 76
Shutter speed, 40–45

and fl ash synchronization, 
128

Shooting menu, 76–82, 
101–103

Shooting mode, 21
Single-area AF.  See AF-area 
mode.

Single-frame playback, 51–53

Single-frame shooting.  See 
Shooting mode

Size.  See Image Size
Slide Show, 85
Slide shows.  See Slide Show
Small Picture, 86
Speedlight, 109–112.  See 
also fl ash
built-in, 18, 36–38
optional, 109–112

sRGB.  See Color Mode

T
Television, 58, 69
Time.  See Date
Time exposures.  See Long 
time-exposures

Thumbnail playback, 54
Tone Comp., 77
Two-button reset, 50

U
USB, 59, 63, 71

V
Video device, 58, 69
Video Mode, 69
VIDEO OUT, 58
Viewfi nder, 13, 16–17

focus.  See diopter

W
WB.  See White balance
White Balance, 47, 79
White balance, 49

bracketing, 93, 95
preset, 79–82
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