Návod k obsluze

PØÍPRAVA A VLOŽENÍ FILMU
Vítejte do svìta „Fisheye! Ve fotoaparátu lze používat
negativ, pozitiv a ÈB 35 mm kinofilm všech citlivostí.
Doporuèujeme požívat citlivost ISO 400, pøi špatném
osvìtlení fotografujte s bleskem. Dosáhnete tak nejlepších
výsledkù. Pøi fotografování za velmi silného osvìtlení (pláž,
silné slunce) je možné použít film s citlivostí ISO 100 nebo
ISO 200
Nejprve otevøete kryt baterie (11). Pomocí nehtu jej stisknìte
a povytáhnìte ve smìru šipky. Vložte baterii, dodržte
vyznaèenou polaritu.
Otevøete zadní kryt (12) zmáèknutím zámku (5). Vysuòte
pøevíjecí klièku (3) a vložte kazetu s filmem do levé èásti
fotoaparátu a zatlaète klièku (3) zpìt. Posuòte konec filmu
až k navíjecí cívce (14). Zkontrolujte, zda perforace zapadá
do ozubení pøevíjecího kola (13). Pro správné mìøení byste
mìli otáèet navíjecí cívkou (14), až se zachytí o první dírku
perforace.
Zavøete zadní kryt (12), otáèejte pøevíjecím koleèkem (9) až
na doraz, pak stisknìte spouš (1). Nìkolikrát to zopakujte,
dokud se na poèítadle nezobrazí „1". Pokud je film vložen
správnì, otáèí se spolu s pøevíjecím koleèkem (9) klièka
zpìtného pøevíjení (3). Pokud tomu tak není, film se
neposunuje, otevøete fotoaparát a založte film znova.

FOTOGRAFOVÁNÍ
Nejprve sejmìte kryt objektivu (15). Pak pøevíjecím
koleèkem (9) zkontrolujte, zda je film pøevinut na další
snímek a stisknìte spouš. Po pøevinutí filmu na další
snímek, mùžete znova fotografovat. Pøibližte se k
fotografovanému objektu co možná nejblíže.
Pøi slabém osvìtlení, nebo pokud chcete eliminovat stíny
denního svìtla, aktivujte pøepínaèem (6) elektronický blesk
(4). Po zapnutí blesku je slyšet charakteristické „zakòuèení”
a rozsvítí se kontrolka (8). Se zmáèknutím spouštì se
aktivuje také blesk:
- pokud se blesk nezapne, zkontrolujte baterii
- pøed zmáèknutí spouštì vyèkejte na rozsvícení
kontrolky(8).
- blesk není tak silný, aby osvítil celou scénu. Efektivní
dosah je v rozmezí 1 až 2 metrù.
- zábìr objektivu je velmi široký, blízké objekty se ve svìtle
blesku mohou zobrazit s legraèními stíny.
- Blesk na krátkou vzdálenost mùže zpùsobit pøeexponování
snímkù.
- Blesk se vypíná posunutím vypínaèe (6) vlevo.
Fotografování s Fisheye2 nabízí tyto možnosti:
Dlouhé expozice:pøepínaèem (16) lze zvolit 3 rùžné režimy:
„L” uzamknutí spouštì, „N” fotografování s pevnou clonou f/8
a závìrkou 1/100, „B” závìrka je otevøena po celou dobu
zmáèknutí spouštì.
Vícenásobné expozice: MX pøepínaè (17) je umístìn za
pøevíjecím koleèkem (9). Po expozici stisknìte MX, tím
uvolníte spouš a mùžete udìlat další expozici do stejného
snímku. Poèet opakování není nijak omezen.

Konzola na externí blesk: pomocí konzoly (18) lze kromì
interního blesku využít i blesk externí. Pøi volbì expozice „N”
se odpálí oba blesky souèasnì. Pøi volbì „B” je externí blesk
odpálen pøi zmáèknutí spouštì, interní je odpálen pøi
uvolnìní spouštì.
Hledáèek: Na konzolu blesku je možné pøipevnit Fisheye
hledáèek (19), se kterým je vidìt extrémní Fisheye zábìr.
Nelze použít externí blesk i hledáèek souèasnì.

PØEVINUTÍ A VYJMUTÍ FILMU
Po expozici posledního snímku již nelze otáèet pøevíjecím
koleèkem (9), na poèítadle (10) se zobrazí èíslo posledního
snímku. Pøevíjecí klièkou (3) pøeviòte film zpìt. Otáèejte
klièkou ve smìru hodinových ruèièek (ve smìru šipky na
klièce). Pak otevøete zadní kryt (12), povytáhnìte pøevíjecí
klièku a vyjmìte film.

PÉÈE O FOTOAPAR? T
Pøi slušném zacházení se vám Fisheye2 odvdìèí dlouhou
funkèností.
- fotoaparát nerozebírejte
- chraòte fotoaparát pøed silným sluncem, vysokou teplotou,
vysokou vlhkostí a chemikáliemi.
- objektiv èistìte štìteèkem nebo suchým mìkkým hadøíkem.
- nepoužívejte èistící prostøedky a rozpouštìdla.
- fotoaparát obsahuje malé èásti, držte jej z dosahu malých
dìtí do 3 let vìku.

