Komplekti sisu
Võtke kaamera ja tarvikud karbist välja ning veenduge, et Teil on olemas kõik
allpool loetletud komponendid.

COOLPIX L6 digitaalkaamera

Kaamerarihm

PictureProjecti installeerimis-CD
(yellow)

UC-E6 USB-kaabel

G-CP14 audio-/videokaabel

PictureProjecti
kasutusjuhendi CD(silver)

• Kiirkasutusjuhend
(käesolev juhend)
• Digitaalfotograafia juhend
• Garantii

• Komplekt ei sisalda Secure Digital (SD) mälukaarti.
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FR6/L91 liitiumakud (x 2)

Pakendi sisu
Kaameraosad
Toitelüliti

Toite signaallamp

Katikuvabastusnupp

Kõlar
Taimeri signaallamp
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Sisseehitatud mikrofon
Välklamp

Ekraan

m nupp
Suumimisnupp

Liidese kate
Multilüliti

i (taasesitus) nupp
Akulahtri kate

T (kustutamine) nupp
Reziimi valija
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Esimesed sammud
Samm 1—Kinnitage kaamerarihm

Samm 2—Sisestage akud
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1
2

Pange tähele “+” ja
“–” klemmide suunda

1

2

Akude asendamine
Akude asendamisel jälgige, et menüüst [Battery Type] (Akutüüp)oleks valitud õige
tüüp, nagu on kirjeldatud Digitaalfotograafia juhendi lk. 150. Väikevariant on
[Lithium] (Liitium).
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Esimesed sammud
Samm 3—Lülitage kaamera sisse

1

Libistage reziimi valija asendisse L (auto).

2

Kaamera sisselülitamiseks vajutage toitelülitit.

Toite signaallamp (roheline) süttib korraks põlema ja ekraan lülitub sisse.

Energia säästmise funktsioon pildistamise reziimis
Energia saastmiseks reguleerib kaamera ekraani heledust vastavalt ümbritseva
keskkonna heledusele. Kui 15 sekundi kestel ei ole ühtki toimingut teostatud, lülitub
ekraan välja ja toite signaallamp hakkab vilkuma. Kui ka järgneva 15 sekundi kestel
ühtki toimingut ei teostata, läheb kaamera ootereziimile. Kui sellele järgneva 3 minuti
jooksul ühti toimingut ei teostata, lülitub kaamera valja. Kaamera taaskäivitamiseks
ootereziimist vajutage katikuvabastusnupp poolenisti alla. Täiendava teabe saamiseks
automaatse väljalulitamise (Auto off) kohta vt Digitaalfotograafia juhend lk 100.

Esimesed sammud
Samm 4—Valige keel ja seadistage kaamera kell
Kaamera esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse keelevaliku dialoogiboks. Keele
valimiseks ja kellaaja ning kuupäeva seadistamiseks järgige allpool kirjeldatud toiminguid.
Multilüliti
Kasutage multilülitit kaamera menüüde navigeerimiseks.
Liigutage kursorit üles
Tehke valik
Liikuge järgmisele ekraanile
(Liigutage kursorit paremale voi
tehke valik)

Naaske eelmisele
ekraanile (Liigutage
kursorit vasakule)

Liigutage kursorit alla
Järgnevates kirjeldustes on ülesande täitmiseks kasutatavad nupud
näidatud valgetena; kui esile on tõstetud rohkem kui üks nupp,
võib kasutada ükskoik missugust esiletõstetud nuppu. Näiteks,
"vajutage multilülitit üles või alla" näidatakse nii nagu parempoolsel joonisel.

1

2

Date
Set time and date?
No
Yes

Tõstke esile soovitud keel
ja vajutaged.
• Kuvatakse [Date] (Kuupaev) menüü.
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Tõstke esile [Yes] (Jah) ja vajutage d.
• Kuvatakse [Time zone] (Ajavoond)
menüü.

Esimesed Sammud

3

4

Time zone

Home time zone

London, Casablanca
DaylightSaving
London, Casablanca
MENU Back

Vajutage multilülitit paremale.

Kodukoha ajavööndi valimiseks vajutage
multilülitit vasakule või paremale
ja vajutage d.

• Kuvatakse [Home time zone]
(Kodukoha ajavöönd).
• Kui kehtib suveajale üleminek,
siis vt "Suveajale uleminek" lk 8.
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• Kuvatakse [Date] (Kuupaev) menüü.
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Kuu ([M]) seadistamiseks vajutage
multilülitit üles või alla ja vajutage
multilülitit paremale.
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Päeva ([D]) seadistamiseks vajutage
multilülitit üles või alla ja vajutage
multilülitit paremale.
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Aasta ([Y]), tunni ja minutite seadistamiseks
vajutage multilülitit üles või alla.
Pärast iga näitaja seadistamist
vajutage multilülitit paremale.

Päeva, kuu ja aasta kuvamise
järjekorra valimiseks vajutage
multilülitit üles või alla
ja vajutage d

• [D], [M] ja [Y] hakkavad vilkuma.

• Seaded on rakendatud.

Esimesed sammud
Suveajale üleminek
"Suveajale üleminek" või "suveaeg" on periood aastas, mil kellaaeg on päevavalguse
paremaks kasutamiseks suvel lükatud ühe tunni võrra edasi. Kui suveajale üleminek
kehtib, tehke suveajale üleminek võimalikuks sammus 3 ja seadistage kaamera kell.
1 [DaylightSaving]) (Suveajale üleminek)
valimiseks vajutage multilülitit alla,
enne kui vajutate seda paremale.
London, Casablanca
DaylightSaving
2 Vajutage d võimaldamaks suveajale
üleminekut (y) Suveajale ülemineku
väljalulitamiseks vajutage uuesti d,
et märkeruut oleks tühi.
3 Vajutage multilülitit üles ja seejärel
paremale ning jätkake sammuga 4.
Kui suveajale üleminek lõpeb, lülitage häälestuse menüü [Date] (Kuupäev) menüüs
välja [DaylightSaving] (Suveajale üleminek). Kaamera kell seadistatakse automaatselt
ühe tunni võrra tagasi. Täiendavat teavet kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks vt
Digitaalfotograafia juhend lk 93-95.
Time zone
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Pildistamine
Samm1—Kontrollige ekraani indikaatoreid
Kontrollige aku laetuse taset ja järelejäänud kaadrite arvu.

15

15
Järelejäänud kaadrite arv
Aku laetuse taseme indikaator
IKOONID PUUDUVAD Aku on täielikult laetud.
Akude laetuse tase on madal; seadke valmis varuakud.
Warning!!
battery exhausted
w

Akud on tühjad. Uusi pilte ei saa teha enne uute akude
sisestamist.

Kus säilitatakse minu pilte?
Kaamera talletab pilte sisemälus (23 MB) või eemaldatavatel Secure Digital (SD)
mälukaartidel (eraldi saadaval; heakskiidetud mälukaartide loend on antud
Digitaalfotograafia juhendi lk 106). Kui mälukaarti ei ole sisestatud, säilitatakse pilte
sisemälus.
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Pildistamine
Samm 2—Seadke kaamera valmis
Hoidke kaamerat kindlalt mõlema käega ning sõrmi ja muid objekte eemal läätsest,
välgust ja mikrofonist.

Samm 3—Võtke pilt kaadrisse
Objekti kaadrisse võtmiseks ekraani keskkohale lähemal kasutage suumimisnuppu.
Suumimisnupp
Vajutage v suumimaks objektile nii, et see
täidab suurema osa kaadrist. Vajutage t
suumimaks objektist kaugemale, nii et
kaadris on näha rohkem tausta.
15

Fookusala
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Pildistamine
Samm 4—Fokuseerige ja pildistage

1

Fokuseerimine
• Vajutage katikuvabastusnupp poolenisti alla, peatudes takistuse tundmisel.
Kaamera fokuseerib kaadri keskel asuva objekti. Fookus ja säritus
lukustuvad, kui katikuvabastusnupp on poolenisti alla vajutatud.

Välklamp
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Fookuse indikaator

Kui katikuvabastusnupp on poolenisti alla vajutatud, kontrollige fookuse
indikaatorit ja välklampi:
Põleb (roheline) Objekt on fookuses.

Fookuse indikaator

Välklamp

2

Vilgub punane

Kaamera ei suuda fokuseerida. Muutke
kompositsiooni ja proovige uuesti.

Põleb

Välk vallandub pildistamisel.

Vilgub

Välk laeb.

Ei põle

Välk on väljalülitatud või pole vajalik.

Pildistamiseks vajutage katikuvabastusnupp täielikult alla.
• Katik vabastatakse ja pilt salvestatakse.
• Ärge liigutage kaamerat katikuvabastusnupu vajutamise ajal
vältimaks ähmaseid pilte.
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Pildistamine
Samm 5—Vaadake pilte

1

Pildi kuvamiseks ekraanile vajutage i .
i
T

1/ 4

• Teiste piltide vaatamiseks kasutage

Vaadake eelmist pilti

multilülitit. Piltide vaatamiseks
salvestamise järjekorras vajutage multilülitit
alla või paremale, piltide vaatamiseks
vastupidises järjekorras vajutage üles voi alla.
• Vajutage uuesti ipildistamisreziimi
naasmiseks.

Vaadake järgmist pilti

Soovimatute piltide kustutamine

Erase 1 image?

No
Yes

2 Lulitage kaamera välja.
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Ekraanil kuvatava pildi kustutamiseks
vajutage T. Kuvatakse kinnitust nõudev dialoogiboks;
tõstke esile üks järgmistest valikutest ja vajutage d
• [No] (Ei): Väljuge ilma pilti kustutamata.
• [Yes] (Jah): Kustutage pilt.

PictureProjecti installeerimine
PictureProject
Piltide hõlpsamaks vaatamiseks ja salvestamiseks installeerige nende teisaldamiseks arvutisse
komplekti kuuluv PictureProjecti tarkvara. Allpool on näidatud PictureProjecti peamised juhtnupud.
Täpsema teabe saamiseks vaadake hõbedasel CD-l olevat PictureProjecti kasutusjuhendit.
Organize: Vaadake ja koondage pilte.

Edit: Kärpige pilte, reguleerige heledust ja
värvitooni ning kasutage teisi toimetamise tööriistu.

Collection list: Grupeerige
pildid albumitesse.

Picture list: Vaadake käesolevas
albumis olevaid pilte.

Design: Korrastage pilte
printimiseks.

PictureProjecti saab kasutada ka mitmekesise valiku teiste ülesannete täitmiseks, kaasa
arvatud piltide printimine, piltide saatmine e-posti teel, slaidiseansside vaatamine ja piltide
kopeerimine CD-le voi DVD-le.
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PictureProjecti installeerimine
Enne alustamist: nõuded süsteemile
Tehke kindlaks, kas Teie süsteem vastab järgmistele nõuetele:
Windows
Protsessor
Operatsioonisüsteem
Kõvaketta maht
RAM
Video eraldusvõime
Muud
Macintosh
Protsessor

Soovitatav 300 MHz Pentium või parem (soovitatav 550 MHz
Pentium III või parem Pictmotioni jaoks)
Windows XP Home Editioni, Windows XP Professionali või
Windows 2000 Professionali eelnevalt installeeritud versioonid
Installeerimiseks on nõutav 60 MB
Minimaalne 64 MB (128 MB Pictmotioni jaoks)
800 x 600 või enam 16-bitise (High Colour) või parema värvilahendusega
Toetatakse ainult sisseehitatud USB-portidega arvuteid
Power PC G4 või G5

Operatsioonisüsteem Mac OS X versioon 10.3.9 või uuem.
Kõvaketta maht
RAM
Video eraldusvõime
Muud

Installeerimiseks on nõutav 60 MB
Minimaalne 64 MB

800 x 600 või enam 16-bitise (tuhanded värvid) või parema värvilahendusega
Toetatakse ainult sisseehitatud USB-portidega arvuteid

Tarkvara värskendused
Kui arvuti on ühendatud Internetti, kontrollib PictureProject perioodiliselt tarkvara
värskendusi. Kui PictureProjecti käivitamisel tuvastatakse värskendamine, kuvatakse
värskendamise dialoogiboks. Tarkvara värskendamiseks PictureProjecti uusima
versiooniga järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
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PictureProjecti installeerimine

Aknad

PictureProjecti installeerimine: aknad
Tähtis!
Logige sisse administraatorina
PictureProjecti installeerimisel, kasutamisel või deinstalleerimisel kasutage administraatori
privileegidega kontot.

1

Lülitage arvuti sisse ja oodake, kuni Windows käivitub.
• Enne PictureProjecti installeerimist väljuge kõigist teistest rakendustest ja
lülitage välja igasugune viiruskontrolli tarkvara.

2

Sisestage kollane installeerimis-CD. Käivitub
Install Center programm ja ekraanile kuvatakse
dialoogiboks [Select Region] (Vali piirkond). Valige
piirkond ja klõpsake [Next] (Järgmine). ).
(PictureProjecti Euroopa väljaandes ei kuvata dialoogiboksi [Select Region].
Kasutajad Euroopas võivad otsekohe asuda sammu 3 juurde.)
Kui Install Center ei käivitu
Avage "My Computer", valides [Start] menüüst [My Computer] (Windows XP) või
topeltklõpsates töölaual [My Computer] ikooni (Windows 2000 Professional)
ja seejarel topeltklõpsates CD (PictureProject) ikooni.

3

Valige keel ja klõpsake [Next] (Järgmine).

Markus: Installeerimise ajal kuvatavad dialoogiboksid võivad erineda siin esitatutest.
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Windows

4

PictureProjecti installeerimine

Järgneva installeerimiseks klõpsake [Easy Install]:
• PTP-draiverid COOLPIX-seeria kaamerate
jaoks (ainult Windows XP)
• Panorama Maker
• Apple QuickTime
• Nikon Fotoshare (ainult Euroopas)
• PictureProject
• Microsoft DirectX 9
Draiverite installeerimine (ainult Windows XP)
Draiverite installeerimiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Mõnede Windows XP süsteemide puhul võib installeerimine
toimuda viisardi abil.
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5

Panorama Maker`i installeerimiseks
järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

6

QuickTime`i installeerimiseks klõpsake [Yes] (Jah)
(mõnede susteemide puhul võib installeerimise
lõpule viimine nõuda veidi aega).

PictureProjecti installeerimine

7

Fotoshare`i installeerimiseks järgige
ekraanile kuvatavaid juhiseid (ainult Euroopa).

8

Lugege litsentsilepingut ja klõpsake [Yes] (Jah).

9

PictureProjecti installeerimiseks näidatud sihtpunkti
klõpsake [Next] (Järgmine) või mõne teise
kausta valimiseks klõpsake [Browse…] (Sirvi…).

Windows

10 Sihtkausta loomiseks klõpsake [Yes] (Jah).

11 PictureProjecti ikooni loomiseks töölauale
klõpsake [Yes] (Jah).

17

PictureProjecti installeerimine

Windows

12

Klõpsake [Finish] (Lõpeta).

DirectX 9
Panorama Maker`i ja Pictmotioni valikud
nõuavad DirectX`i versiooni 9 või uuemat.
Kui DirectX ei ole juba installeeritud, kuvatakse
paremal näidatud dialoogiboks. DirectX 9
installeerimiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

13 Lõpetage installeerimine.

• Kui programm nõuab kasutajal arvuti taaskäivitamist,
järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
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PicturePojecti installeerimine

Windows

14 Kuvatakse PictureProjecti Import Assistant.

piltide süstematiseerimise kohta vaadake
hõbedasel CD-l olevast PictureProjecti
kasutusjuhendist Jätkamiseks piltide
süstematiseerimiseta klõpsake [Close] (Sulge).
Pilte saab süstematiseerida igal ajal; täpsemat
teavet vaadake hõbedasel CD-l olevast
PictureProjecti kasutusjuhendist.

15 Eemaldage PictureProjecti installeerimis-CD CD-lugejast.
Nüüd saate pilte teisaldada arvutisse, nagu on kirjeldatud lk 24.
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Macintosh

PictureProjecti installeerimine

PictureProjecti installeerimine: Macintosh
Tähtis!
Logige sisse administraatorina
PictureProjecti installeerimisel, kasutamisel või deinstalleerimisel kasutage
administraatori privileegidega kontot.

1

Lülitage arvuti sisse ja sisestage kollane installeerimis-CD.
• PictureProjecti installeerimist väljuge kõigist teistest rakendustest
ja lülitage välja igasugune viiruskontrolli tarkvara.

2

Topeltklõpsake töölaual CD-ikooni ja seejärel
topeltklõpsake [Welcome] (Tervitusekraan)
ikooni. Käivitub Install Center programm ja
ekraanile kuvatakse dialoogiboks [Select Region]
(Vali piirkond). Valige piirkond ja klõpsake
[Next] (Järgmine). (PictureProjecti Euroopa
väljaandes ei kuvata dialoogiboksi [Select Region]. Kasutajad Euroopas
võivad otsekohe asuda sammu 3 juurde.)

3

Valige keel ja klõpsake [Next] (Järgmine).

Markus: Installeerimise ajal kuvatavad dialoogiboksid võivad erineda siin näidatutest.
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PictureProjecti installeerimine

4

Järgneva installeerimiseks klõpsake [Easy Install]:
• Panorama Maker
• PictureProject
• Apple QuickTime

5

Panorama Maker`i installeerimiseks
järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

6

Sisestage administraatori nimi ja parool ning
klõpsake [OK].

7

Lugege litsentsilepingut ja klõpsake
[Accept] (Aktsepteeri). Võtke endale
vaheke aega faili ReadMe (LoeMind)
üle vaatamiseks; see võib sisaldada olulist
teavet, mida käesolevas kasutusjuhendis
ei pruugi olla. Jätkamiseks ilma
installeerimiseta klõpsake [Continue…] (Jätka).

Macintosh
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PictureProjecti installeerimine

Macintosh

8

Klõpsake [Install] (Installeeri).

9

Klõpsake [Yes] (Jah), et PictureProject
Transfer käivituks automaatselt, kui
kaamera on ühendatud.

10 PictureProjecti lisamiseks dokile klõpsake
[Yes] (Jah).

11 Klõpsake [Quit] (Loobu).
Apple QuickTime
QuickTime`i varasema versiooni installeerimise
korral käivitub QuickTime`i installeerija.
Installeerimise lõpule viimiseks järgige ekraanile
kuvatavaid juhiseid. Mõnede süsteemide puhul
võib QuickTime`i installeerija nõuda
palju aega installeerimise lõpule viimiseks.
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PictureProjecti installeerimine

Macintosh

12 Lõpetage installeerimine

• Kui programm nõuab kasutajal arvuti
taaskäivitamist, järgige kuvatavaid juhiseid.

13 Kuvatakse PictureProjecti Import Assistant.

Teavet piltide süstematiseerimise kohta
vaadake hõbedasel CD-l olevast
PictureProjecti kasutusjuhendist.
Jätkamiseks piltide süstematiseerimiseta
klõpsake [Close] (Sulge). Pilte saab
süstematiseerida igal ajal; täpsemat
teavet vaadake hõbedasel CD-l
olevast PictureProjecti kasutusjuhendist.

Nikon Fotoshare installeerimine (ainult Euroopa)
Nikon Fotoshare (kasutatav ainult Euroopas) installeerimiseks lohistage PictureProjecti
installeerija-CD-l olev [Nikon Fotoshare] arvuti kõvakettal olevasse kausta [Applications].

14 Eemaldage PictureProjecti installeerimis-CD CD-lugejast.
Nüüd saate pilte teisaldada arvutisse, nagu on kirjeldatud lk 24.
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Piltide vaatamine arvutist
Installeerige PictureProject enne kaamera ühendamist
Kui PictureProject ei ole installeeritud enne kaamera ühendamist, võib ekraanile ilmuda
riistvara viisard. Väljumiseks klõpsake [Cancel] (Tühista) ja seejarel ühendage kaamera lahti.

Kasutage usaldusväärset toiteallikat
Nikon soovitab kasutada valikulist EH-65A vahelduvvooluadapteri komplekti varustamaks kaamerat vooluga
pikematel kasutusperioodidel. Ärge kasutage mõnda muud vahelduvvooluadapteri mudelit või tüüpi.
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1

Lülitage kaamera valja.

2

Ühendage USB-kaabel, nagu allpool on näidatud. Ühendage kaamera otse
arvutiga; ärge ühendage kaamerat USB-jaoturi või klaviatuuri kaudu. Kaabli
ühendamisel ja lahtiühendamisel ärge kasutage jõudu. Ärge pigistage
liidese katet kaamera USB-liidese ja USB-kaabli liidese vahel, kui ühendate
kaablit kaameraga.

Piltide vaatamine arvutist

3

Lülitage kaamera sisse. PictureProject tuvastab kaamera automaatselt ja
arvutiekraanil kuvatakse PictureProject Transfer aken. Kõigi kaamera mälus
olevate piltide kopeerimiseks arvutisse klõpsake [Transfer] (Teisalda).

Windows

Macintosh
Windows XP
Kui kuvatakse paremal näidatud dialoogiboks, valige
[Copy pictures to a folder on my computer using PictureProject]
ja klõpsake [OK]. Et edaspidi selle dialoogiboksi kuvamist vältida,
märgistage [Always do the selected action] (Täida alati valitud toiming).

25

Piltide vaatamine arvutist

4

Pildid kuvatakse PictureProjectis, kui teisaldamine on lõpetatud.

Windows

5

Macintosh

Kaamera lahtiühendamine
• Enne kaamera väljalülitamist ja USB-kaabli lahtiühendamist eemaldage
kaamera süsteemist, nagu on kirjeldatud allpool.
Windows XP: Klõpsake ikooni "Safely Remove Hardware"
(Eemalda riistvara ohutult) ( ) ning valige ekraanile
kuvatavast menüüst [Safely remove USB Mass Storage
Device] (Kõrvalda ohutult USB Mass Storage seade).
Windows 2000: Klõpsake tegumiribal ikooni "Unplug
or Eject Hardware" ( ) ning valige ekraanile
kuvatavast menüüst [Stop USB Mass Storage Device]
(Seiska USB Mass Storage seade).
Macintosh: Lohistage ilma nimeta kaamera köide
("NO NAME") prügikasti.

Täiendavat teavet oma Nikoni digitaalkaamera kasutamise kohta palun vaadake
Digitaalfotograafia juhendist.
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Piltide vaatamine arvutist
PictureProjecti kasutusjuhendi vaatamine
PictureProjecti kasutusjuhendi vaatamiseks saab kasutada programme Adobe Reader 6 või
uuemat versiooni või Adobe Acrobat Reader 5.

1

Käivitage arvuti ja sisestage hõbedane PictureProjecti kasutusjuhendi CD.

2

Topeltklõpsake CD-ikooni.
• Windows: Avage [My Computer] ning topeltklõpsake [Nikon] CD-ikooni.
• Macintosh: Topeltklõpsake töölaual [Nikon] CD-ikooni.

3

Keelevaliku ekraani kuvamiseks topeltklõpsake ikooni [INDEX] või [INDEX.pdf].
Klõpsake keelel kuvamaks PictureProjecti jaoks kättesaadava dokumentatsiooni
indeksit ja vaatamiseks klõpsake pealkirjal.
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