
pro nahrání českého jazyka 
do menu digitálních fotoaparátů Olympus

NÁVOD 

Úvod
Základními jazyky menu v digitálních fotoaparátech Olympus* jsou angličtina, němčina, francouzština, španělšti-
na, italština a ruština. Kromě těchto jazyků lze nahrát do volné paměti digitálních fotoaparátů Olympus ještě další 
jazyky, mezi které patří také čeština. 

Postup
1. Ujistěte se, že má Váš počítač připojení na internet. Nainstalujte si a otevřete program Olympus Master. 
Instalační CD s tímto programem je součástí balení každého digitálního fotoaparátu Olympus. 
  Pozn.: V tomto návodu se počítá s tím, že při úvodní instalace programu Olympus Master bude jako jazyk zvolena angličtina.  

2. Před provedením nahrání českého jazyka do digitálního fotoaparátu se doporučuje nejprve si „počeštit“ samot-
ný program Olympus Master. 

Postup pro nahrání české verze  
programu Olympus Master
        Ve vstupním okně programu Olympus Master  
        klikněte na ikonu  Browse Images 

        V horním panelu s hlavní nabídkou zvolte  
        složku Online-Service a poté klikněte 
        na složku Update Software 

        Automaticky se vám načte nabídka,  
        ve které vyberte verzi Language download  
        program for Czech a a volbu potvrďte kliknutím  
        na ikonu Update.
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Postup pro nahrání českého menu do fotoaparátů Olympus

        Ujistěte se, zda baterie ve fotoaparátu  
        jsou dostatečně nabity. 

        Pomocí USB kabelu (je součástí balení) připojte  
        fotoaparát k počítači. Na LCD obrazovce fotoaparátu  
        se automaticky zobrazí nabídka, ve které zvolte ikonu PC  
        a volbu potvrďte tlačítkem OK na fotoaparátu. 
             
             Pozn.: U některých modelů fotoaparátů se místo ikony PC může  
             zobrazovat ikona Storage 
 

        Otevřete nově „počeštěný“ program Olympus Master  
        a ve vstupním okně klikněte na ikonu Prohlížení snímků.

        V horním panelu s hlavní nabídkou vyberte složku  
        Online služby a poté klikněte na složku  
        Aktualizovat fotoaparát

        Zobrazí se okno s upozorněním, které si přečtěte  
        a poté klikněte na ikonu OK.
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Program Olympus Master automaticky rozpozná typ 
připojeného fotoaprátu. 
Klikněte na ikonu Vyhledat novější verzi a program 
vyhledá nejnovější verzi firmware fotoaparátu a všechny
dostupné jazykové verze menu. 

V dolní rolovací nabídce s názvem Zvolte doplňkový 
jazyk vyberte čestinu - česky a poté volbu potvrďte  
kliknutím na ikonu Aktualizovat. 
    
   Pozn.: Během komunikace fotoaparátu s počítačem nevytahujte  
   z fotoaparátu žádné kabely, ani nevyjímejte baterii!

Po ukončení nahrávání dat do fotoaparátu se na LCD 
obrazovce fotoaparátu objeví znak OK. V tento moment 
můžete z fotoaparátu vyjmout všechny připojené kabe-
ly a fotoaparát vypnout. Při dalším zapnutí fotoaparátu 
bude již menu v českém jazyce. 
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V případě dotazů prosíme kontaktujte naší infolinku 800 167 777 (v pracovní dny od 9 do 18hod).
www.olympus.cz
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