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Olympus µ 1200 

funkció gomb  
Fordítsuk az üzemmód tárcsát (pirossal jelölve)  állásba. 

 

Mire szolgál a FUNC menü? 
Ez a menü a felvételkészítéshez gyakran használt funkciókat tartalmazza. 
Ez a funkció az OK/FUNC gombbal (pirossal jelölve) állítható be. 

 
 
Nyomjuk meg az OK/FUNC gombot. 
Megjelenik a FUNC menü. 
A beállítható funkciók a piros kereten belül jelennek meg. 

 

A  és  gombokkal (pirossal jelölve) válasszuk ki a beállítani kívánt funkciót. 
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Állítsuk be a kioldási üzemmódot. 

Nyomjuk meg a gombot (pirossal jelölve), és válasszunk beállítást. 

 

 

A beállítás jóváhagyásához nyomjuk meg az OK/FUNC gombot (pirossal jelölve). 
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Mire szolgál a menü? 
 
A menü a fényképezőgép beállítására és különböző felvételkészítési beállítások elvégzésére használható. 
Nyomjuk meg a MENU gombot (pirossal jelölve). 

 

Megjelenik a menü. 
Használati útmutató (pirossal jelölve): Megjelennek a használható gombok. 

 

A ,  és ,  gombokkal (pirossal jelölve) válasszunk menüt. 
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Válasszuk a CAMERA menüt, és nyomjuk meg az OK/FUNC gombot (pirossal jelölve). 
Megjelenik a CAMERA menü. 

 

Az előző képernyőre a MENU gomb (pirossal jelölve) léphetünk vissza. 

 

A  és  gombokkal (pirossal elölve) válasszuk ki a beállítani kívánt funkciót. 
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A  ikon (pirossal jelölve) azt jelzi, hogy a következő képernyőn további opciók is elérhetőek. 

 

A gomb (pirossal jelölve) megnyomásával lépjünk a beállításokra. 
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Egyes funkciók kiválasztásakor a képernyő automatikusan átvált. 

 

Miután a  és  gombokkal (pirossal jelölve) elvégeztük a beállítást,... 

 

... nyomjuk meg az OK/FUNC gombot (pirossal jelölve) a jóváhagyáshoz. 
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A menüből a MENU gomb (pirossal jelölve) többszöri megnyomásával léphetünk ki, és térhetünk vissza a 
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direkt gomb 
Fordítsuk az üzemmód tárcsát (pirossal jelölve) ,  vagy SCN állásba. 

 

Mire szolgál a direkt gomb? 
Ez a gomb lehetővé teszi a funkciók közvetlen beállítását. 

 
: Expozíció-kompenzáció 

 : Makró 

 
: Villantási üzemmód 

 
: Önkioldó funkció 

 : Árnyékolás-kompenzáció technológia 

  : Kijelzőváltás  

 

A gomb megnyomásával jelenítsük meg a funkciók beállítására szolgáló menüt. 
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Állítsuk be a villantási üzemmódot. 

A  gombbal (pirossal jelölve) válasszunk beállítást. 

 

 

A kívánt beállítás kiválasztása után az OK/FUNC gomb (pirossal jelölve) megnyomásával hagyjuk jóvá a 
beállítást. 
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Állítsuk be az expozíció-kompenzációt. 

Nyomjuk meg az  gombot (pirossal jelölve). 

 

Az expozíció-kompenzáció értékek hatása a monitoron ellenőrizhető. 

A  és  gombokkal (pirossal jelölve) állítsuk be a kompenzáció értékét. 

Az expozíció + irányban a  gomb többszöri megnyomásával kompenzálható. 

Az expozíció - irányban a  gomb többszöri megnyomásával kompenzálható. 
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Az expozíció-kompenzáció beállítása az OK/FUNC gomb (pirossal jelölve) megnyomásával hagyható 
jóvá. 
A képen megjelenik a kompenzáció értéke. 

 

Kijelzőváltáshoz nyomjuk meg a  gombot (pirossal jelölve). 

 

 

 


