
Číslo modelu: IM010

Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

 Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu 
si prosím pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně využít a prodloužit jeho 
životnost. Návod si pečlivě uschovejte pro další použití.

 Před pořizováním důležitých snímků se s fotoaparátem seznamte a pořiďte několik zkušebních snímků.
 Obrázky displeje a fotoaparátu použité v tomto návodu k obsluze vznikly během vývojové fáze 
a mohou se lišit od fi nálního výrobku.

 Pokud jsou funkce přidané nebo upravené aktualizovaným fi rmwarem ve fotoaparátu, bude se obsah 
lišit. Nejaktuálnější informace naleznete na webových stránkách Olympus.



 

Symboly použité v tomto návodu
V tomto návodu jsou použity následující symboly:

% Tipy a další užitečné informace k používání fotoaparátu.

$ Poznámky a další doplňující informace.

g Odkazy na jiné stránky v tomto návodu.

 Příručky k výrobkům
Kromě „Návodu k použití“ nabízíme také „Příručku k funkcím fotoaparátu“. 
Tyto příručky čtěte během používání výrobku.
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Návod k použití (tento soubor pdf)
Příručka pro tento fotoaparát a jeho funkce. Návod k obsluze je 
ke stažení z webu společnosti OLYMPUS nebo přímo pomocí 
aplikace pro chytré telefony „OLYMPUS Image Share“ 
(OI.Share).

Příručka k funkcím fotoaparátu
Příručka k funkcím a nastavení, která vám pomůže naplno využívat funkcí 
fotoaparátu. Byla optimalizována pro zobrazení na mobilních zařízeních a lze ji 
prohlížet pomocí aplikace OI.Share.
http://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/webmanual/index.html?man=e-m1x_en
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Příručky k výrobkům str. 2
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Rejstřík funkcí str. 16

Části fotoaparátu str. 20

Obsah balení str. 24

Než začnete str. 25

1 Příprava
Tuto kapitolu a další související části tohoto návodu čtěte, pokud fotoaparát používáte 
k pořizování fotografi í nebo videosekvencí.

str. 27

1
2 Pořizování a prohlížení fotografi í

Tato kapitola obsahuje informace o použití fotoaparátu k fotografování. Rovněž se zabývá 
funkcemi, které lze použít během pořizování a prohlížení fotografi í.

str. 51
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3 Pořizování a prohlížení videosekvencí

Tato kapitola obsahuje informace o použití fotoaparátu k záznamu videa. Rovněž se zabývá 
funkcemi potřebnými k záznamu videosekvencí a jejich prohlížení ve fotoaparátu.

str. 293

3
4 Přizpůsobení fotoaparátu

Přizpůsobení tlačítek a voličů na fotoaparátu vašemu stylu fotografování.
str. 453

4
5 Použití údajů ze senzoru prostředí

Tato kapitola obsahuje informace o použití vestavěných senzorů a funkce GPS fotoaparátu.
str. 567

5
6 Připojení fotoaparátu k externím zařízením

Připojení fotoaparátu k externím zařízením, jako počítače a displeje, pomocí kabelů nebo 
bezdrátové sítě.

str. 581
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7 Technické poznámky

Tato kapitola se zabývá tématy jako údržba a obsahuje seznam výchozích nastavení, který 
můžete číst během používání fotoaparátu.

str. 631

7
 8 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tato kapitola obsahuje bezpečnostní upozornění ohledně používání fotoaparátu. 
Přečtěte si je.

str. 663

8
9 Rejstřík str. 671

9
10 Dodatky/úpravy aktualizace fi rmwaru str. 679 10



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


