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Firmware

Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu PENTAX K-200D.

Žádáme vás, abyste si před spuštěním aktualizace firmwaru pozorně přečetli tento návod.

PENTAX vydává aktualizaci firmwaru pro K-200D verze 1.01 (datum uveřejnění 22.4.2010)

Změny ve verzi 1.01 

• Zlepšení stability záznamu snímků u některých paměťových karet SDHC.

Příprava aktualizace - potřebujete

• Prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou) 

• Kabel USB I-USB17  
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC připojením fotoaparátu 
přímo k počítači. 

• Čtečku karet SD/SDHC nebo počítač s vestavěnou čtečkou karet SD/SDHC  
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC pomocí čtečky karet. 

• K aktualizaci doporučujeme použít volitelný AC adaptér K-AC76). Pokud použijete lithiové 
baterie AA nebo alkalické AA, zkontrolujte, že jsou čerstvé. V případě baterií Ni-Mh, zkon-
strolujte, že jsou nabité. 

• Stažení souboru aktualizace verze 1.01
• klikni zde pro Windows:  k200e101w.exe --- 7,274 Kbytů, LHA samorozbalovací soubor 
• klikni zde pro Macintosh: k200e101m.zip --- 7,189 Kbytů, zip 

Název PENTAX Firmware Update Software for K200D

Registrovaný název k200e101w.exe (pro Windows 7,274 Kbytů) , k200e101m.zip (pro Mac7,189 Kbytů)

Použitelné pro produkt K200D (Verze 1.00)  
Zkontrolujte si verzi firmwaru instalovanou ve vašem fotoaparátu. To provedete 
stisknutím a držením tlačítka MENU při vypnutém fotoaparátu a následovném zapnutí 
hlavního spínače. Na monitoru se objeví verze instalovaná ve vašem fotoaparátu. Potom 
fotoaparát vypněte. 

Soubor s aktualizací firmwaru pro Windows : LHA samorozbalovací soubor, pro Mac: zip

Datum uveřejnění 2010/4/22

Copyright RICOH IMAGING COMPANY, LTD.
 
 

http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/digital/firmware/k200e101w.EXE
http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/digital/firmware/k200e101m.zip
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Rozbalení souborů
Dvojím kliknutím na stažený soubor se vygenerují následující dva soubory.

• readme.txt:  textový soubor, ve kterém je detailně vysvětlen postup aktualizace (tento text)
• fwdc184b.bin -  soubor s firmwarem 
1) Po naformátování karty SD/SDHC, zkopírujte soubor fwdc184b.bin do základního adresá-

ře karty SD/SDHC.

2. Zkontrolujte, že je fotoaparát vypnutý.

3. Vložte paměťovou kartu SD s novým firmwarem (připravená v bodu 1) do fotoaparátu a 
zavřete krytku karty.

4. Zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU.

5. Na LCD monitoru se objeví hlášení „NOW LOADING“ (soubor se natahuje do paměti) a za 
chvíli se oto hlášení změní na „PROGRAM UPDATE“ (aktualizace programu). Na monitoru 
LCD se objeví

CURRENT VERSION 1.00   
(nebo CURRENT VERSION 1.xx)

UPDATE VERSION 1.01   
(nová verze)

6. Zvolte čtyřcestným přepínačem volbu „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“ .

7. Na monitoru LCD se objeví hlášení „UPDATING“ a spustí se aktualizace firmwaru. Předtím 
než bude aktualizace ukončena, za žádných okolností nevypněte hlavní spínač zdroje na 
fotoaparátu, Celý proces trvá přibližně 90 sekund.

8. Po ukončení aktualizace se objeví v levé spodní části LCD monitoru hlášení „COMPLETE“. 
Nyní můžete fotoaparát vypnout.

9. Vyjměte paměťovou kartu SD se souborem aktualizace firmwaru z fotoaparátu.

10. Zapnutím fotoaparátu při stisknutém tlačítku MENU, můžete zkontrolovat verzi firmwaru 
ve vašem fotoaparátu.  Nyní by měla být na LCD monitoru verze 1.01. Fotoaparát se auto-
maticky nastartuje asi do 5 sekund.

Upozornění
Po ukončení procesu aktualizace je na paměťové kartě SD stále soubor s firmwarem. Jestliže 
chcete kartu používat dále pro záznam snímků, nejprve soubor vymažte.


