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Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu PENTAX K-x. 
PENTAX vydává aktualizaci firmwaru verzi 1.03.  

Změny ve verzi V1.03  

Zlepšení spolehlivosti záznamu s paměťovými kartami SDXC.

Změny ve verzi V1.02  

Kompatibilita s paměťovými kartami SDXC.

• Přenosová rychlost nebyla kompatibilní s třídou UHS.
Změny ve verzi V1.01  

• 1. Byly přidány tři druhy zvláštního efektu při exponování (předvolba 1,2 a ve funkci [Cross Processing].
• 2. Funkci Cross Processing lze přiřadit na zelené tlačítko.
• 3. Zlepšená přesnost indikátoru stavu baterií za určitých podmínek a zlepšení stability celkového 

výkonu.

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. 

• Doporučujeme použít AC adaptér (K-AC84 volitelný)
• V případě, že chcete použít baterie AA, zkontrolujte, že jsou plně nabité v případě Ni-MH,  s plnou 

kapacitou baterie AA lithiové nebo alkalické. Před spuštěním aktualizace firmwaru zkontrolujte, že 
svítí indikátor stavu baterií zeleně.

• Upozornění: Pro nabíjecí baterie Ni-MH je charakteristické, že se nemusí správně aktivovat , ne-
musí být plně nabité, to nastává pokud jsou použity poprvé. V takovém případě je třeba nejprve 
baterie několikrát nabít a vybít.

Upozornění
AKTUALIZACI FIRMWARU 

SI MOHOU STÁHNOUT JEN 
UŽIVATELÉ K-x 

Název PENTAX Firmware Update Software for K-x

Registrovaný název Kx_e103w.exe (pro Windows 9.030 Kbytů) 
Kx_e103m.zip (pro Mac 8.881 Kbytů)

Použitelné pro 
produkt

K-x 
Pro kontrolu verze, zapněte fotoaparát při stiknutém tlačítku MENU. Číslo 
verze se objeví ve střední části obrazovky LCD.

Soubor s aktualizací 
firmwaru pro Windows : LHA samorozbalovací soubor, pro Mackintosh zip 
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Stažení souboru aktualizace 

• pro Windows: Kx_e103w.exe  9.030 Kbytů, LHA samorozbalovací soubor 
• pro Macintosh: kx_e103m.zip  8.841 Kbytů, zip 

Rozbalení souborů

Dvojím kliknutí se vygenerují na stažený soubor následující dva soubory.

• readme.txt:  textový soubor, ve kterém je detailně vysvětlen postup aktualizace (tento text)
• soubor s firmwarem: fwdc206b.bin

Postup aktualizace firmwaru
1. Připravte si naformátovanou paměťovou kartu SD/SDHC (s volnou kapacitou alespoň 32MB).  Sta-

žený soubor je samorozbalovací.  Vytvoří se následující soubory.

            readme.txt

            fwdc206b.bin :  Firmware 
Zkopírujte soubor [fwdc206b.bin] do základního adresáře karty SD/SDHC.

Pokud nemá váš počítač slot pro paměťovou kartu, můžete zkopírovat soubor s aktualizací firmwaru 
vložení karty SD/SDHC do fotoaparátu a připojením k počítači. 

2. Vložte baterie AA do fotoaparátu a zkontrolujte indikátor stavu baterií, že svítí zeleně (baterie jsou 
plně nabité) potom fotoaparát vypněte.  
Pokud se indikátor baterií nerozsvítí zeleně, vypněte a znovu vypněte fotoaparát pro aktivaci 
výkonu baterií. 

3. Vložte do fotoaparátu paměťovou kartu s aktualizací firmwaru SD/SDHC (připravená v kroku 1) a 
uzavřete krytku karty.

4. Zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU.

5. Na LCD monitoru se objeví hlášení „NOW LOADING“  a za chvilku se změní na „PROGRAM UPDATE“.  
Ve spodní části monitoru LCD se objeví,

            CURRENT VERSION 1.00/1.01/1.02

            UPDATE  VERSION 1.03

6. Stiskněte čtyřcestný přepínač pro volbu „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“ .

7. Na monitoru LCD se objeví hlášení „UPDATING“ a spustí se aktualizace. 

Za žádných okolností nevypínejte zdroj fotoaparátu, předtím než je aktualizace ukončena. Celý pro-
ces aktualizace trvá cca. 90~150 sekund.

8. Když je aktualizace ukončena, objeví se v levé spodní části monitoru LCD hlášení „COMPLETE“ , 
potom fotoaparát vypněte.

9. Vyjměte kartu SD/SDHC s aktualizačním souborem z fotoaparátu.

10. Pro kontrolu verze firmwaru ve vašem fotoaparátu, zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku the 
MENU.  Na monitoru LCD by se měla zobrazit  verze  „Ver.1.03“ 
Fotoaparát se potom automaticky spustí asi za 5 sekund.

Upozornění
Po ukončení aktualizace je stále soubor  s aktualizací firmwaru na kartě SD/SDHC 

Pokud chcete kartu SD/SDHC používat pro ukládání snímků, soubor smažte.

http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/digital/k-x_s.html
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