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 Šis naudotojo vadovas yra skirtas „EOS 7D Mark II“ su 
įdiegta 1.1.0 arba naujesne mikroprogramos versija.

 Naudotojo vadovus (PDF failus) galima atsisiųsti iš 
„Canon“ svetainės (4 p.).

www.canon.com/icpd

www.canon.com/icpd
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EOS 7D Mark II (G) - tai skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas su vienu objektyvu, 
ypač jautriu 20,2 efektyvių vaizdo taškų CMOS jutikliu, Dual DIGIC 6 procesorium, 
beveik šimtaprocentiniu vaizdo ieškiklio padengimu, ypač tiksliu ir labai greitu 65 
taškų AF vaizdo ieškikliu (kryžminio tipo AF taškas: maks. 65 taškai), apytiksliai 
10,0 k/s nepertraukiamo fotografavimo sparta, „Live View“ fotografavimo režimu, 
visiškai aukštos raiškos „Full HD“ filmavimo režimu, Dual Pixel CMOS AF ir GPS 
funkcijomis.

Prieš pradėdami fotografuoti atidžiai perskaitykite šią informaciją
Kad išvengtumėte sugadintų nuotraukų ir nelaimingų atsitikimų, pirmiausia 
perskaitykite skirsnius „Saugumo priemonės“ (525-527 p.) ir „Saugaus 
eksploatavimo instrukcijos“ (20-21 p.). Taip pat šį vadovą įdėmiai perskaitykite, 
kad teisingai naudotumėte fotoaparatą.

Naudodamiesi fotoaparatu vis peržvelkite šį vadovą, taip geriau su 
juo susipažinsite ir greičiau įvaldysite.
Skaitydami šį vadovą pamėginkite nufotografuoti kelis vaizdus ir pažiūrėkite, kokį 
gausite rezultatą. Taip geriau suprasite, kaip veikia fotoaparatas. Padėkite šį 
vadovą saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte jį paskaityti.

Fotoaparato išbandymas prieš naudojant ir atsakomybė
Nufotografuokite keletą vaizdų, peržiūrėkite juos ir patikrinkite, ar jie tinkamai 
įrašyti. „Canon“ neatsako už galimus nuostolius ar sukeltus nepatogumus, jei 
fotoaparatas ar atminties kortelė turi defektų ir vaizdai neįrašomi arba jų 
nepavyksta atsisiųsti į kompiuterį.

Autorių teisės
Jūsų šalyje galiojantys autorių teisių įstatymai gali drausti naudoti į atminties 
kortelę įrašytus žmonių ir tam tikrų objektų vaizdus ne asmeniniais pramoginiais 
tikslais. Taip pat atminkite, kad kai kuriuos viešus renginius, parodas ir pan. gali 
būti draudžiama fotografuoti net ir asmeniniam naudojimui.

Įvadas
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Prieš pradėdami fotografuoti patikrinkite, ar su fotoaparatu gavote visus toliau 
išvardintus komponentus. Jei ko nors trūksta, susisiekite su atstovu.

* Komplekte yra LC-E6 arba LC-E6E baterijų įkroviklis. (LC-E6E tiekiamas su maitinimo kabeliu.)

 Tiekiami naudotojo vadovai išvardinti kitame puslapyje.
 Jei įsigijote objektyvų komplektą, patikrinkite, ar jame yra visi objektyvai.
 Būkite atidūs ir nepameskite pirmiau išvardintų komponentų.

Kontrolinis komponentų sąrašas

Baterijų paketas
LP-E6N (38 p.)
(su apsauginiu 

dangteliu)

Baterijų 
įkroviklis

LC-E6/LC-E6E*
(32 p.)

Sąsajos kabelis
IFC-150U II

Fotoaparatas
(su korpuso dangteliu)

EG okuliaro 
gaubtas
(247 p.)

Kabelio apsauga
(34 p.)

Wide Strap
(33 p.)

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                       © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

„EOS Solution Disk“ 
(programinė įranga) 

„Wi-Fi“ adapteris W-E1 
(p.36)

Jei reikia objektyvo naudotojo vadovų, atsisiųskite juos iš „Canon“ svetainės 
(4 p.). Objektyvo naudotojo vadovai (PDF) skirti tik atskirai parduodamiems 
objektyvams. Atminkite, kad perkant komplektą su objektyvu kai kurie kartu 
su objektyvu komplektuojami priedai gali būti kitokie nei nurodyta objektyvo 
naudotojo vadove.



4

* Išsamius naudotojo vadovus (PDF failus) galima atsisiųsti iš „Canon“ svetainės 
(žr. žemiau).

1 Atsisiųskite naudotojo vadovus (PDF failus).
 Prisijunkite prie interneto ir pasiekite nurodytą „Canon“ svetainę.

www.canon.com/icpd
 Pasirinkite savo šalį arba regioną, kuriame gyvenate, ir atsisiųskite 

naudotojo vadovus.
Naudotojo vadovai, kuriuos galima atsisiųsti
• Fotoaparato naudotojo vadovas
• Fotoaparato pagrindinis naudotojo vadovas
• „Wi-Fi“ adapterio W-E1 naudotojo vadovas
• Objektyvo naudotojo vadovai
• Programinės įrangos naudotojo vadovai

2 Peržiūrėkite naudotojo vadovus (PDF failus).
 Dukart spustelėkite atsisiųstą naudotojo vadovą (PDF failą) ir atidarykite jį.
 Norint peržiūrėti naudotojo vadovus (PDF failus), būtina „Adobe Acrobat 

Reader DC“ arba kita „Adobe“ PDF failų peržiūros priemonė 
(rekomenduojama naudoti naujausią versiją).

 „Adobe Acrobat Reader DC“ galima nemokamai atsisiųsti iš interneto.
 Kaip naudoti PDF failų peržiūros priemonę, žr. jos žinyne.

Naudotojo vadovus 

Naudotojo vadovų (PDF failų) atsisiuntimas ir peržiūra 

Pagrindinis naudotojo 
vadovas

„Wi-Fi“ adapteriui W-E1
skirtos išankstinės pastabos 

ir teisinė informacija*

www.canon.com/icpd
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Su šiuo fotoaparatu galima naudoti šių tipų įvairios talpos atminties korteles: Jei 
kortelė nauja arba suformatuota kitu fotoaparatu arba kompiuteriu, 
suformatuokite ją šiuo fotoaparatu. (67 p.).
 CF (CompactFlash) kortelės

* I tipo, suderinama su UDMA 7 režimu.

 SD/SDHC*/SDXC* atminties kortelė
* galima naudoti ir UHS-I tipo atminties korteles.

Filmuodami naudokite didelio įrašymo / skaitymo greičio didelės talpos atminties 
kortelę, kaip nurodyta lentelėje.

 Jei filmuodami naudosite lėtai įrašančią kortelę, vaizdas gali būti įrašytas 
netinkamai. Be to, iš mažu skaitymo greičiu pasižyminčios kortelės filmuotas 
vaizdas gali būti atkurtas netinkamai.

 Jie filmavimo metu ketinate ir fotografuoti nuotraukas, atminties kortelė turėtų 
būti dar spartesnė.

 Informacijos apie kortelės skaitymo / rašymo spartą rasite jos gamintojo 
interneto svetainėje.

Fotoaparatui tinkamos atminties kortelės

Kortelės, į kurias galima įrašyti nufilmuotą vaizdą

Vaizdo įrašų apimtis (330 p.)
CF kortelė: Vaizdo įrašų formatai

MOV MP4

ALL-I (redagavimui) 30 MB/s arba spartesnė

IPB (standartinis)
L: 8 7 30 MB/s arba spartesnė

kitas nei aukščiau 
nurodytas

10 MB/s arba spartesnė

IPB (lengvas) - 10 MB/s arba spartesnė

Vaizdo įrašų apimtis (330 p.)
SD kortelė: Vaizdo įrašų formatai

MOV MP4

ALL-I (redagavimui) 20 MB/s arba spartesnė

IPB (standartinis)
L: 8 7 20 MB/s arba spartesnė

kitas nei aukščiau 
nurodytas

6 MB/s arba spartesnė

IPB (lengvas) - 4 MB/s arba spartesnė

Šiame naudotojo vadove „CF kortele“ yra vadinama „CompactFlash“ tipo 
kortelė, o „SD kortele“ - SD/SDHC/SDXC tipo kortelė. „Kortele“ vadinamos visų 
rūšių atminties kortelės, į kurias įrašomi nufotografuoti arba nufilmuoti vaizdai.
* Nuotraukoms / filmuotiems vaizdams įrašyti skirtos atminties kortelės 

fotoaparato komplekte nėra. Įsigykite ją atskirai.
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Greitojo įjungimo vadovas

1 Įdėkite bateriją (40 p.).
Informacijos apie baterijos įkrovimą rasite 

38 puslapyje.

2 Įdėkite bateriją (41 p.).
Fotoaparato priekyje esantis 

lizdas yra skirtas CF kortelei, 
o nugarėlėje esantis lizdas - SD 
kortelei.

* Fotografuoti galima ir su CF, ir su SD kortele.

3 Pritvirtinkite objektyvą (50 p.).
Sulygiuokite raudoną arba baltą 

objektyvo indekso rodyklę su fotoaparato 
atitinkamos spalvos rodykle.

4 Pastumkite objektyvo fokusavimo 
režimo nustatymo jungiklį į padėtį 
<f> (50 p.).

5 Maitinimo jungiklį pastumkite į 
padėtį <1> (45 p.).

Balta žyma Raudona žyma
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Greitojo įjungimo vadovas

6 Nuspauskite režimo pasirinkimo 
ratuko centrą ir pasukite ratuką į 
padėtį <A> (išmanus automatinis 
vaizdo režimas) (29 p.).
Visos reikalingos fotoaparato nuostatos 

bus parinktos automatiškai.

7 Sufokusuokite pasirinktą objektą 
(55 p.).
Žiūrėdami pro vaizdo ieškiklį nutaikykite 

vaizdo ieškiklio centrą į objektą.
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką, 

fotoaparatas sufokusuos pasirinktą 
objektą.

Jei reikės, automatiškai iššoks 
fotoaparate įmontuota blykstė.

8 Fotografuokite (55 p.).
Nuspauskite užrakto mygtuką iki galo ir 

nufotografuokite vaizdą.

9 Peržiūrėkite vaizdą.
Nufotografuota nuotrauka apie 2 

sekundes bus rodoma LCD ekrane.
Norėdami dar kartą peržiūrėti nuotrauką, 

paspauskite mygtuką <x> (354 p.).

 Informacijos apie fotografavimą naudojantis LCD ekranu rasite skirsnyje 
„Live View“ fotografavimas (285 p.).

 Jei norite peržiūrėti iki šiol nufotografuotus vaizdus, žr. skirsnį „Vaizdų 
peržiūra“ (354 p.).

 Jei norite pašalinti vaizdą, žr. skirsnį „Vaizdų trynimas“ (392 p.).
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Vadove naudojamos piktogramos
<6> : pagrindinis valdymo ratukas.
<5> : sparčiojo valdymo ratukas.
<p> : AF zonos parinkimo svirtelė.
<9> : daugiafunkcis valdiklis.
<0> : nustatymo mygtukas.
0/9/7/8 : rodo, kiek laiko - 4 s, 6 s, 10 s ar 16 s - pasirinkta 

funkcija bus aktyvi atleidus mygtuką.
* Šiame vadove piktogramos ir ženklai, žymintys fotoaparato mygtukus, ratukus ir nuostatas, 

atitinka tokias pat piktogramas, pateikiamas ant fotoaparato ir LCD ekrane.

3 : žymi funkciją, kurią galima pakeisti spaudžiant mygtuką <M> ir 
keičiant nuostatas.

M : jei ši piktograma pateikiama puslapio pavadinimo viršutiniame 

dešiniajame kampe, žymi, kad funkcija pasiekiama tik <d>, <s>, 

<f>, <a> arba <F> režimu.

(** p.) : nurodo puslapius, kuriuose pateikiama išsamesnės informacijos.

: įspėjimas, kad būtų išvengta fotografavimo problemų.

: papildoma informacija.

: patarimas, kaip geriau fotografuoti.

: trikčių šalinimo patarimai.

Pagrindinės prielaidos
 Visos šiame vadove aprašytos operacijos aiškinamos darant prielaidą, kad 

maitinimo jungiklis yra pastumtas į padėtį <1>, o jungiklis <R> yra 
pastumtas į kairę (daugiafunkcio užrakto atleidimo mygtukas) (45, 59 p.).

 Taip pat daroma prielaida, kad yra pasirinktos numatytosios pasirenkamų 
funkcijų bei meniu nuostatos.

 Šiame naudotojo vadove pavaizduotas fotoaparatas su EF-S18-135mm 
f/3.5-5.6 IS USM objektyvu yra tik pavyzdys.

Šiame vadove naudojami sutartiniai ženklai
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Pradedantiesiems skaitmeninio veidrodinio fotoaparato naudotojams 1 ir 2 

skyriuose aiškinamos pagrindinės fotoaparato operacijos ir fotografavimo 

procedūros.

Skyriai

Įvadas 2

Nuo ko pradėti 37

Paprastas fotografavimas 79

AF ir fotografavimo serijomis režimų nustatymas 85

Vaizdo nuostatos 145

GPS nuostatos 197

Pažengusiems skirtos funkcijos 215

Fotografavimas su blykste 253

Fotografavimas naudojant LCD ekraną 
(„Live View“ fotografavimas)

285

Filmavimas 313

Vaizdų peržiūra 353

Tolesnis vaizdų apdorojimas 397

Jutiklio valymas 405

Nuotraukų spausdinimas ir vaizdų perkėlimas į kompiuterį 411

Fotoaparato nuostatų adaptavimas 431

Nuorodos 467

Vaizdų įkėlimas į kompiuterį / programinė įranga 531

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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  Pagalba ........................................................................................... 78

Paprastas fotografavimas 79

A Visiškai automatinis fotografavimas (išmanus automatinis vaizdo 

režimas) ................................................................................................. 80
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Jei automatiškai vaizdo sufokusuoti nepavyksta.................................. 139

MF: Rankinis fokusavimas .........................................................140

o Fotografavimo serijomis režimo pasirinkimas .............................. 141

j Laikmačio naudojimas..................................................................... 143

Vaizdo nuostatos 145

Vaizdams įrašyti ir peržiūrėti tinkamos kortelės pasirinkimas .............. 146

Vaizdų įrašymo kokybės nustatymas ................................................... 149

i: ISO greičio nustatymas................................................................ 154
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A „Picture Style“ nuostatos pasirinkimas..........................................166

B: Baltos spalvos balanso nustatymas.............................................168

O Pasirenkamas baltos spalvos balansas .............................. 169

P Spalvos temperatūros nustatymas ...................................... 171
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Iškraipymų mažinimo nustatymas.........................................................176
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Aplankų kūrimas ir parinkimas ..............................................................188

Failo pavadinimo pakeitimas.................................................................190

Failų numeravimo metodai....................................................................193
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GPS nuostatos 197
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Perspėjimai dėl GPS naudojimo ...........................................................200

GPS signalų paieška.............................................................................201
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Prisijungimas prie nueito maršruto sekimo funkcijos ............................210

Pažengusiems skirtos funkcijos 215

d: Programuojamas automatinis išlaikymas ........................................216

s: automatinis išlaikymas su pirmenybe užraktui ..............................218

f: automatinis išlaikymas su pirmenybe diafragmai .........................220

Lauko gylio peržiūra................................................................... 221
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w Spausdinimas ................................................................................ 414
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Rodyklė .................................................................................................538
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Maitinimas
Baterijos įkrovimas  38 p. 

Baterijos patikrinimas  46 p.

Baterijos informacijos
patikra  470 p.

Buitinis maitinimo lizdas  474 p. 

Automatinis išjungimas  69 p.

Kortelė
Formatavimas  67 p. 

Įrašymo funkcija  146 p.

Kortelės pasirinkimas  148 p.

Užrakto atleidimas be
kortelės  42 p.

Objektyvas
Prijungimas  50 p. 

Vaizdo artinimas  51 p. 

Gaubtas  52 p. 

Image Stabilizer 
(Vaizdo stabilizatorius)  53 p.

Pagrindinės nuostatos
Kalba  49 p. 

Data / laikas / laiko juosta  47 p. 

Pypsėjimas  69 p. 

Autorių teisių informacija  195 p.

Visų fotoaparato nuostatų 
pašalinimas  70 p.

Vaizdo ieškiklis
Dioptrijų nustatymas  54 p.

Okuliaro dangtelis  247 p.

Tinklelio rodinys  74 p.

Elektroninis gulsčiukas  76 p.

Vaizdo ieškiklio rodymas / 
nerodymas ekrane  77 p.

LCD ekranas
Skaisčio nustatymas  394 p.

Elektroninis gulsčiukas  75 p.

Pagalba  78 p. 

AF
AF veikimas  86 p.

AF zonos pasirinkimo režimas 90 p.

AF taško pasirinkimas  93 p.

AF taško registravimas  450 p.

Objektyvo grupė  100 p.

AF taškai užsižiebia  
raudona spalva  131 p.

„AI Servo AF“ 
charakteristikos  108 p.

Adaptuotos AF funkcijos  117 p. 

AF mikroreguliavimas  133 p.

Fokusavimas rankiniu būdu  140 p.

Matavimas
Matavimo režimas  224 p.

Pavara
Pavaros režimas  141 p.

Laikmatis  143 p. 

Maksimali serija  153 p. 

Vaizdų įrašymas
Įrašymo funkcija  146 p.

Sukūrimas / pasirinkimas 
raudona spalva  188 p.

Failo pavadinimas  190 p.

Failų numeravimas  193 p.

Funkcijų rodyklė
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Funkcijų rodyklė

Vaizdo kokybė
Vaizdų įrašymo kokybė  149 p.

ISO greitis  154 p.

„Picture Style“ sąranka  160 p.

Baltos spalvos balansas  168 p.

„Auto Lighting Optimizer“ 
(automatinio apšvietimo 
optimizatorius)  175 p.

Iškraipymų mažinimas 
dėl didelio ISO greičio  176 p. 

Ilgo išlaikymo sukeltų 
iškraipymų mažinimas  178 p.

Paryškinto atspalvio 
pirmenybė  180 p.

Objektyvo iškraipymų 
mažinimas  181 p. 

Mirgėjimo mažinimas  185 p. 

Spalvų erdvė  187 p.

Fotografavimas
Fotografavimo režimas  29 p.

HDR  233 p. 

Daugybiniai išlaikymai  238 p.

Veidrodžio fiksavimas  246 p.

Neriboto išlaikymo laikmatis  231 p. 

Intervalo laikmatis  250 p. 

Lauko gylio peržiūra  221 p.

Nuotolinis valdymas  248 p.

Spartusis valdymas  61 p.

Išlaikymas
Išlaikymo išlyginimas  226 p.

Išlaikymo išlyginimas 
su „M+Auto ISO“  223 p. 

AEB  227 p. 

AE fiksatorius  229 p.

Apsauginis pakeitimas  436 p.

GPS
GPS  197 p. 

Skaitmeninis kompasas  206 p.

Registravimas  210 p. 

Blykstė
Įmontuota blykstė  254 p.

Išorinė „Speedlite“ blykstė  259 p.

Blykstės išlaikymo 
išlyginimas  257 p.

FE fiksatorius  258 p.

Blykstės funkcijų nustatymas 262 p. 

Bevielio fotografavimo 
režimas  272 p.

Adaptuotos išorinė „Speedlite“ 
blykstės funkcijos  271 p.

„Live View“ fotografavimas
„Live View“ fotografavimas  285 p.

AF metodas  299 p.

Nepertraukiamas AF  294 p.

Fokusavimas rankiniu būdu  308 p.

Vaizdo proporcijos  295 p.

Tylusis „Live View“ 
fotografavimas  297 p.
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Funkcijų rodyklė

Filmavimas
Filmavimo režimas  313 p.

AF metodas  299 p.

Filmavimas „Servo AF“ 
režimu  342 p.

Filmavimo „Servo AF“ 
režimu sparta  345 p.

Filmavimo „Servo AF“ 
sekimo jautrumas  346 p.

Vaizdų įrašymo kokybė  330 p.

Garso įrašymo funkcija  336 p. 

Laiko kodas  339 p.

HDMI išvestis  348 p.

Fotografavimas filmuojant  327 p.

Peržiūra
Vaizdų peržiūros trukmė  70 p.
Nuotraukų rodymas ekrane 

po vieną  354 p.
Fotografavimo informacija  356 p.
Rodyklės rodinys  361 p.
Vaizdų naršymas 

(peršokimo rodinys)  362 p.
Padidintas vaizdas  364 p.
Nuotraukų rodymas ekrane 

po dvi  366 p.
Vaizdo vertinimas  367 p.
Apsaugojimas  368 p. 
Vaizdo pasukimas  371 p. 
Filmuoto vaizdo peržiūra  378 p.
Skaidrių demonstracija  382 p.
Vaizdų peržiūra 

Televizorius  385 p.

Kopijavimas  388 p. 
Ištrynimas  392 p. 
Spartusis valdymas  374 p.

Vaizdų redagavimas
RAW vaizdo apdorojimas  398 p.
JPEG vaizdo dydžio keitimas  403 p.

Vaizdų spausdinimas ir perkėlimas
PictBridge  411 p.
Spausdinimo tvarka (DPOF)  421 p.
Vaizdo perdavimas  425 p.
Fotoalbumo sąranka  429 p.

Adaptavimas
Adaptuotos funkcijos (C.Fn)  432 p.
Sparčiojo valdymo mygtukai  445 p.
Mano meniu  459 p.
Adaptuotas fotografavimo 

režimas  464 p.

Jutiklio valymas ir dulkių sukeltų 
iškraipymų mažinimas
Jutiklio valymas  406 p.
Dulkių šalinimo duomenų 

pridėjimas  407 p.

Sąsaja
Kabelio apsauga  34 p.

Programinė įranga
Apžvalga  534 p. 

Įdiegimas  536 p. 

Belaidžio ryšio funkcija
 W-E1 naudotojo vadovas
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Taip pat skaitykite „Saugaus eksploatavimo instrukcijos“ 529 p.

Fotoaparato priežiūra
 Šis fotoaparatas yra ypač tikslus prietaisas. Saugokite jį, nenumeskite jo ir nesutrenkite.
 Fotoaparatas nėra atsparus vandeniui, todėl po vandeniu jo naudoti negalima. 
 Siekdami užtikrinti maksimalų fotoaparato atsparumą dulkėms ir vandens lašams, visada 

laikykite gerai uždarytą jungčių dangtelį, baterijų skyriaus dangtelį, kortelės lizdo dangtelį 
ir visus kitus dangtelius.

 Šis fotoaparatas sukonstruotas taip, kad būtų atsparus dulkėms ir vandens lašams ir būtų 
apsaugotas nuo smėlio, dulkių, nešvarumų ar netyčia užtiškusio vandens patekimo į 
fotoaparato vidų, bet neįmanoma visiškai apsaugoti nuo nešvarumų, dulkių, vandens ar 
druskų patekimo į vidų. Kaip įmanoma saugokite nuo nešvarumų, dulkių, vandens ar 
druskų patekimo į fotoaparatą.

 Jei ant fotoaparato patektų vandens, nuvalykite sausu ir švariu audiniu. Jei ant 
fotoaparato patektų nešvarumų, dulkių ar druskų, nuvalykite švariu gerai nugręžtu 
audiniu.

 Naudojant fotoaparatą vietose, kuriose daug nešvarumų ar dulkių, gali sutrikti jo 
veikimas.

 Baigus naudoti fotoaparatą rekomenduojame jį nuvalyti. Jeigu ant fotoaparato liktų 
nešvarumų, dulkių, vandens ar druskų, gali sutrikti jo veikimas.

 Jei netyčia įmetėte fotoaparatą į vandenį ar jaudinatės, kad į fotoaparato vidų galėjo 
patekti drėgmės (vandens), nešvarumų, dulkių ar druskų, nedelsdami kreipkitės į 
artimiausią „Canon“ paslaugų centrą.

 Jokiu būdu nepalikite fotoaparato šalia stiprų magnetinį lauką skleidžiančių objektų, pvz., 
magneto ar elektros variklio. Taip pat nepalikite fotoaparato šalia galingo radijo ryšio 
bangas transliuojančio prietaiso, pvz., didelės antenos. Stiprūs magnetiniai laukai gali 
sukelti fotoaparato veikimo trikčių arba sunaikinti vaizdų duomenis.

 Nepalikite fotoaparato didelėje kaitroje, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose 
automobilio salone. Dėl aukštos temperatūros gali sutrikti fotoaparato veikimas.

 Fotoaparate įrengtos didelio tikslumo elektroninės grandinės. Jokiu būdu nebandykite 
ardyti fotoaparato.

Saugaus eksploatavimo instrukcijos
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Saugaus eksploatavimo instrukcijos

 Pirštus laikykite taip, kad jie netrukdytų veidrodžiui judėti ir pan. Galite pakenkti 
fotoaparato veikimui.

 Dulkėms nuo objektyvo, vaizdo ieškiklio, atspindžio veidrodžio ar fokusavimo tinklelio 
valyti naudokite pūstuvą. Fotoaparato korpusui arba objektyvui valyti nenaudokite 
valiklių, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Įsisenėjusiems nešvarumams pašalinti 
nugabenkite fotoaparatą į artimiausią „Canon“ techninės priežiūros centrą. 

 Nenuimkite fokusavimo ekrano jei neketinate jo keisti. Keisdami fokusavimo ekraną 
nelieskite jo plikomis rankomis. Naudokite keičiamojo fokusavimo ekrano (parduodamas 
atskirai) komplekte esantį specialų įrankį.

 Nelieskite pirštais elektrinių fotoaparato kontaktų. Kontaktai gali aprūdyti. Dėl aprūdijusių 
kontaktų gali sutrikti fotoaparato veikimas.

 Jei fotoaparatas staigiai įnešamas iš šalto lauko į šiltą patalpą, ant vidinių dalių gali 
susikaupti kondensato. Kad išvengtumėte kondensacijos, pirmiausia fotoaparatą įdėkite į 
sandarų polietileninį maišelį, palaukite, kol jis laipsniškai prisitaikys prie aukštesnės 
temperatūros, ir tik po kurio laiko ištraukite iš maišelio.

 Jei ant fotoaparato pastebėsite kondensacijos požymių, kurį laiką jo nenaudokite. Taip 
išvengsite fotoaparato komponentų pažeidimo. Pastebėję kondensato, atjunkite nuo 
fotoaparato objektyvą, ištraukite kortelę ir bateriją, palaukite, kol kondensatas išgaruos, ir 
tik tada naudokite fotoaparatą toliau.

 Jei fotoaparato neketinate naudoti ilgesnį laiko tarpą, ištraukite jo bateriją ir padėkite 
fotoaparatą į vėsią, sausą ir gerai vėdinamą vietą. Net kai fotoaparatas padėtas laikyti, 
retkarčiais nuspauskite užrakto mygtuką ir patikrinkite, ar fotoaparatas vis dar veikia.

 Nelaikykite fotoaparato ten, kur yra koroziją sukeliančių chemikalų, pvz. chemijos 
laboratorijoje.

 Jei fotoaparatas buvo nenaudotas ilgesnį laiko tarpą, prieš vėl naudodami patikrinkite
     visas jo funkcijas. Jei kurį laiką nenaudojote fotoaparato arba jei planuojate svarbų
     fotografijos seansą, nugabenkite fotoaparatą „Canon“ atstovui patikrinti ar prietaisas

  veikia tinkamai.
 Jei nepertraukiamai fotografuosite, naudositės „Live View“ fotografavimo funkcija
     arba ilgai filmuosite, fotoaparatas gali įkaisti. Tai ne gedimas.
 Jei fotografuojamame vaizde arba greta jo yra ryškus šviesos šaltinis, nuotraukoje gali
     atsirasti fantominių vaizdų.
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Dalys ir rodmenys

<o> Pavaros parinkimo /AF veikimo / AF metodo 
pasirinkimo mygtukas (141/86/299 p.)

<m> Blykstės išlaikymo 
išlyginimo / ISO greičio 
nustatymo mygtukas 
(257/154 p.)

<U> LCD skydelio 
apšvietimo mygtukas 
(60 p.)
<B> AF zonos 
parinkimo /
daugiafunkcis mygtukas 
(92/258 p.)

<6> Pagrindinis 
valdymo ratukas (56 p.)

Užrakto 
mygtukas (55 p.)

Laikmačio 
lemputė (143 p.)

Nuotolinio 
valdymo jutiklis 
(248 p.)
Rankena 
(baterijų skyrius)

Skylutė NS jungiamosios 
movos kabeliui (474 p.)

Lauko gylio peržiūros 
mygtukas (221 p.)

Veidrodis (246, 409 p.)

<n> Baltos spalvos balanso pasirinkimo /
matavimo režimo  parinkties mygtukas (168/224 p.)

EF objektyvo apsodo žyma (50 p.)

Įmontuota blykstė / AF pagalbinis spindulys 
(254/89 p.)

EF-S objektyvo apsodo žyma (50 p.)

Blykstės sinchronizavimo kontaktai
Kontaktinė jungtis (259 p.)

Režimo ratuko 
užfiksavimo (atleidimo) 
mygtukas (56 p.)

Režimo pasirinkimo 
ratukas (29, 56 p.)

Dirželio kilputė 
(33 p.)

Įmontuotas 
mikrofonas 
(337 p.)

<D> Blykstės 
mygtukas 
(254 p.)

Objektyvo fiksavimo kaištis

Objektyvo atleidimo 
mygtukas (51 p.)

Objektyvo apsodas

Kontaktai (21 p.)

Korpuso dangtelis (50 p.)

GPS antena
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Dalys ir rodmenys

<B> Informacijos 
mygtukas (60, 75, 78, 
204, 206, 288, 323, 
354, 468 p.)

<p> AF zonos parinkimo svirtis (58 p.)

LCD skydelis (25-26 p.)

Okuliaro gaubtas (247 p.)

Vaizdo ieškiklio okuliaras

Maitinimo jungiklis 
(45 p.)
<M> Meniu 
mygtukas (64 p.)

Jungčių dangtelis

<p> AF 
paleidimo mygtukas 
(55, 86, 287, 325 p.)

<A> AE 
fiksavimo 
mygtukas (229 p.)

<S> 
AF taško 
pasirinkimas 
mygtukas 
(92-93 p.)

<Q> 
Sparčiojo 
valdymo 
mygtukas 
(61, 293, 
329, 374 p.)

<5> Sparčiojo 
valdymo ratukas 
(57 p.)

<0> Nustatymo 
mygtukas (64 p.)

Jutiklinis kilimėlis (59 p.)

<Y> Išorinis mikrofono ĮVADAS (337 p.)

<n> Ausinių lizdas(337 p.)

<g> Skaitmeninis lizdas (412, 425, 532 p.)

<D> AK jungtis (260 p.)

<D> HDMI miniatiūrinis išvadas (385 p.)

Lizdas kabelio apsaugai

<F> Nuotolinio valdymo jungtis (N3 tipo) (248 p.)

Prijungdami sąsajos kabelį prie skaitmeninės jungties naudokite kabelio apsaugą (34 p.).
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Dioptrijų nustatymo ratukas (54 p.)

Garsiakalbis
(įrašytam garsui)

<b/X>
Kūrybinio 
fotografavimo / 
lyginamosios peržiūros 
(ekrane rodomi du 
vaizdai) mygtukas 
(160, 233, 238/366p.)

<c> 
Vertinimo 
mygtukas 
(370, 371 p.)

<u> 
Rodyklės / vaizdo 
padidinimo / vaizdo 
sumažinimo mygtukas 
(361/364 p.)

<x> Peržiūros 
mygtukas 
(354 p.)

<L> Trynimo 
mygtukas (392 p.)

LCD ekranas (64, 286, 
314, 354, 394 p.)

Trikojo lizdas

Aplinkos apšvietimo jutiklis (394 p.)

SD kortelės lizdas (41 p.)

CF kortelės lizdas (41 p.)

CF kortelės išstūmimo mygtukas (43 p.)

Daugiafunkcinio užrakto jungiklis 
(59 p.)

Prieigos lemputė (44 p.)

Baterijų skyriaus dangtelio 
atleidimo svirtelė (40 p.)

Baterijų 
skyriaus 
dangtelio 
atleidimo 
svirtelė (40 p.)

Kortelės 
lizdo 
dangtelis 
(41 p.)

Dirželio 
kilputė
(33 p.)

<9> Daugiafunkcis 
valdiklis (58 p.)

<A/k> „Live View“ 
fotografavimo / filmavimo 
perjungiklis (285/313 p.)
<0> paleidimo / 
sustabdymo mygtukas 
(286, 314 p.)

<V> Židinio plokštumos žyma

Garsiakalbis
(garsiniams signalams)

Serijos numeris
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Dalys ir rodmenys

LCD skydelis

* Ekrane pateikiamos tik esamu metu pritaikytos nuostatos.

Užrakto greitis
FE fiksavimas (FEL)
Užimta (buSY)
Pakartotinis įtaisytos blykstės 
naudojimas (buSY)
Įspėjimas dėl daugiafunkcinio 
užrakto (L)
Kortelės nebuvimo įspėjimas (Card)
Klaidos kodas (Err)
Valomas vaizdo jutiklis (CLn)
Veikia prisijungimo funkcija (LOG)

Baltos spalvos 
balansas (168 p.)
Q Automatinis
W Dienos šviesa
E Šešėlis
R Apsiniaukę
Y Kaitrinė 

lemputė
U Balta 

fluorescencinė 
lemputė

I Blykstė
O Pasirinktinas
P Spalvos 

temperatūra

<h> AEB (227 p.)

<r> GPS signalų 
paieškos būsena (201 p.)

<u> Baltos spalvos balanso 
korekcija (p. 172)

<N> „Auto Lighting Optimizer“ 
(automatinio apšvietimo 
optimizatorius) (175 p.)

Likusių kadrų skaičius
Laikmačio atbulinė skaičiuotė
Neriboto išlaikymo trukmė
kortelės klaidos įspėjimas (Err)
Klaidos numeris
Likusių įrašyti vaizdų skaičius

AF taško pasirinkimas
([ ] AF, SEL [ ], SEL AF)
AF taško registravimas
([ ] HP, SEL [ ], SEL HP)
Įspėjimas dėl kortelės (Card 1/2)
Pilnos kortelės įspėjimas (FuLL 1/2)

Diafragma

Matavimo režimas 
(224 p.)
q Vertinamasis 

matavimas
w Dalinis matavimas
r Taškinis matavimas
e Centrinis svertinis 

matavimas

Baterijų patikrinimas (46 p.)

<J> Fotografavimas su 
neribotu laikmačiu (231 p.)

<H> Fotografavimas su 
laikmačio intervalais (250 p.)

<w> HDR fotografavimas 
(233 p.)

<P> Fotografavimas su daugybinėmis 
ekspozicijomis (238 p.)
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<J> CF kortelės pasirinkimo
piktograma

ISO greitis (154 p.)

<i> ISO greitis 
(154 p.)

<A> 
Paryškinto atspalvio 
pirmenybė (180 p.)

Išlaikymo lygio indikatorius
(vertės nustatymas)

Išlaikymo išlyginimo lygis (226 p.)
AEB diapazonas (227 p.)
Blykstės išlaikymo išlyginimo apimtis 
(257 p.)

<y> Blykstės išlaikymo 
išlyginimas (257 p.)

<z> Įspėjamieji 
simboliai (441 p.)

Pavaros režimas (141 p.)
u Fotografavimas po 

vieną kadrą
o Nuolatinis 

fotografavimas 
dideliu greičiu

i Nuolatinis 
fotografavimas mažu 
greičiu

B Tylusis pavienis 
fotografavimas

M Tylusis 
nepertraukiamas 
fotografavimas

Q Laikmatis: 10 s / 
nuotolinis valdiklis

k Laikmatis: 2 s / 
nuotolinis valdiklis

AF veikimas (86 p.)
X
Vieno kadro AF
9
„AI Focus AF“
Z
„AI Servo AF“
4 L
Rankinis 
fokusavimas

<J> SD kortelės pasirinkimo 
piktograma

<g> SD kortelės indikatorius

<f> CF kortelės indikatorius
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Dalys ir rodmenys

Vaizdo ieškiklio informacija

* Ekrane pateikiamos tik esamu metu pritaikytos nuostatos.

Elektroninis lygis (76 p.)

Taškinio matavimo ratukas
(224 p.)

Tinklelis
(74 p.)

Baltos spalvos
balansas (168 p.)

Fotografavimo
režimas

Pavaros režimas (141 p.)

AF veikimas (86 p.)

Matavimo režimas (224 p.)

JPEG/RAW (149 p.)

Didelis zoninio AF rėmelis 
(91, 97 p.)

Fokusavimo tinklelis

<S> Pavienio AF 
taškas
<O> Taškinio AF 
taškas (95 p.)

Išlaikymo lygio 
indikatorius 
(matavimas / blyksės 
matavimas)
Mirgėjimo jutiklis 
(185 p.)

<i> AF būklės 
indikatorius (89 p.)

<z>
Įspėjamieji 
simboliai (441 p.)

Standartinio išlaikymo rodyklė

Išlaikymo lygio skalė
: 1 intervalas
: 1/3 intervalo
Perlaikymas

Blykstės 
perlaikymas

Blykstės 
išlaikymo lygis

Išlaikymo lygis

Nepakankamas 
blyksės 
išlaikymas
Nepakankamas 
išlaikymas

Zoninis AF
rėmelis

(91, 97 p.)
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<z> Baterijų 
patikrinimas 
(46 p.)

<A> AE fiksavimas 
(229 p.) 
AEB eiga (227 p.)

<D> Blykstės parengtis 
(254, 259 p.)
Įspėjimas apie 
nepakankamą FE 
fiksavimą

<d>FE fiksavimas (259 p.)
Vyksta FEB procesas 
(269 p.)

<e> Didelės spartos 
sinchronizacija (269 p.)

<y> Blykstės išlaikymo
išlyginimas (p. 257)

Užrakto greitis (218 p.)
FE fiksavimas (FEL)
Užimta (buSY)
Pakartotinis įtaisytos blykstės 
naudojimas (buSY)
Įspėjimas dėl daugiafunkcinio užrakto (L)
Kortelės nebuvimo įspėjimas (Card)
Klaidos kodas (Err)

Diafragma (220 p.)

AF taško pasirinkimas
([ ] AF, SEL [ ], SEL AF)
AF taško registravimas
([ ] HP, SEL [ ], SEL HP)
Įspėjimas dėl kortelės (Card 1/2)
Pilnos kortelės įspėjimas (FuLL 1/2)

Išlaikymo lygio indikatorius
Išlaikymo išlyginimo lygis (226 p.)
AEB diapazonas (227 p.)
Blykstės išlaikymo išlyginimas (257 p.)

Raudonų akių efekto mažinimo indikatorius
(256 p.)

<A> Paryškinto atspalvio 
pirmenybė (180 p.)

ISO greitis(154 p.)

Maksimali serija (153 p.)
Likusių daugybinių išlaikymų 
skaičius (240 p.)

<e> AF būklės 
indikatorius (132 p.)

<o> Fokusuotės 
indikatorius 
(80, 87 p.)

<i> ISO greitis 
(154 p.)
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Režimo pasirinkimo ratukas
Galite pasirinkti norimą fotografavimo režimą. Nuspauskite režimo pasirinkimo 
ratuko centrą (režimo pasirinkimo ratuko fiksatorių) ir pasukite ratuką.

A : Išmanus automatinis vaizdo režimas 

(80 p.)

F : Neribotas (230 p.)

a : Rankinis išlaikymas (222 p.)

f : Automatinis išlaikymas su 
pirmenybe diafragmai (220 p.)

s : Automatinis išlaikymas su pirmenybe 
užraktui (218 p.)

d : Programuotas automatinis 
išlaikymas (216 p.)

Adaptuotas fotografavimo režimas
Galite užregistruoti fotografavimo režimo (d/s/f/a/F), AF veikimo, 
meniu nuostatų ir kt. parinktis ir priskirti jas šioms režimo pasirinkimo ratuko 
padėtims w, x, y (464 p.).
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EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM objektyvas

Fokusavimo žiedas 
(140, 308 p.)

Fokusavimo režimo jungiklis  
(50 p.) 

Mastelio padėties rodyklė

Kontaktai (529 p.)

Objektyvo apsodo žyma (50 p.)„Image Stabilizer“ (Vaizdo stabilizatorius)
jungiklis (53 p.)

Filtro sriegis 
(objektyvo 
priekyje)

Gaubto apsodas
(52 p.)

Mastelio keitimo žiedas (51 p.)

Mastelio keitimo žiedo fiksavimo svirtis  (51 p.)
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EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM objektyvas

Fokusavimo režimo jungiklis 
(50 p.) 

Mastelio padėties rodyklė

Atstumų skalė

Kontaktai (529 p.) 

Objektyvo apsodo žyma (50 p.) „Image Stabilizer“ (Vaizdo
stabilizatorius) jungiklis (53 p.)

Fokusavimo žiedas (140, 308 p.)

Mastelio keitimo žiedas (51 p.)

Filtro sriegis 
(objektyvo 
priekyje)

Gaubto apsodas (52 p.)
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Baterijų įkroviklis LC-E6
Baterijų paketo įkroviklis LP-E6N/LP-E6 (38 p.).

Baterijų įkroviklis LC-E6E
Baterijų paketo įkroviklis LP-E6N/LP-E6 (38 p.).

Baterijų paketo lizdas

Įkrovimo lemputė

Maitinimo kištukas

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS: JAS BŪTINA IŠSAUGOTI.
PAVOJUS: NORĖDAMI IŠVENGTI GAISRO IR GALIMOS ELEKTROS IŠKROVOS 
PAVOJAUS, NUODUGNIAI LAIKYKITĖS TOLIAU PATEIKIAMŲ INSTRUKCIJŲ.
Jei jungsite įkroviklį prie ne JAV tipo maitinimo lizdo, naudokite tinkamos konfigūracijos 
kištuko adapterį.

Maitinimo kabelis 

Maitinimo kabelio lizdas

Baterijų paketo lizdas

Įkrovimo lemputė
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Iš apačios prakiškite dirželio galą pro ant 
fotoaparato korpuse esančią kilputę. Tada 
prakiškite jį pro dirželio sagtį (žr. iliustraciją). 
Patraukite ir priveržkite dirželį, kad jis neišsitrauktų 
iš sagties.
 Pritvirtinkite prie dirželio ir okuliaro dangtelį 

(247 p.).

Dirželio prikabinimas

Okuliaro dangtelis
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Prie kompiuterio ar spausdintuvo fotoaparatą junkite tik naudodami komplekte 
esantį sąsajos kabelį arba kitą iš „Canon“ įsigytą kabelį (478 .p). 
Prijungdami sąsajos kabelį taip pat naudokite kabelio apsaugą. Kabelio apsauga 
neleidžia kabeliui netikėtai atsijungti ir saugo nuo pažeidimo fotoaparato jungtį.

Naudokite komplekte esantį sąsajos kabelį arba originalų HDMI kabelį 
(parduodamas atskirai).

Kabelio apsaugos naudojimas

Komplekte 
esantis sąsajos 
kabelis

Spaustukas

1 2

3 4

Kabelio apsauga

HDMI kabelis (parduodamas 
atskirai)

5
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Originalaus HDMI kabelio (parduodamas atskirai) naudojimas
Jei naudojate originalų sąsajos kabelį 
(parduodamas atskirai, 478 p.), prieš prijungdami 
ir pritvirtindami kabelį prie apsaugos prakiškite jį 
pro spaustuką.

Spaustukas

 Prijungę kabelį prie skaitmeninės fotoaparato jungties be apsaugos galite ją pažeisti.
 Nenaudokite USB 2.0 kabelio su Macro-B kištuku. Galite pažeisti skaitmeninę 

fotoaparato jungtį.
 Patikrinkite, ar sąsajos kabelis yra saugiai prijungtas prie skaitmeninės jungties taip, 

kaip pavaizduota kairėje esančiame paveiksle (4 žingsnis).

Fotoaparatą su TV rekomenduojame jungti naudojant HDMI HTC-100 kabelį 
(parduodamas atskirai). Prijungiant HDMI kabelį taip pat rekomenduojame naudoti 
kabelio apsaugą.
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„Wi-Fi“ adapteris W-E1
Šis adapteris yra priedas, kurį įdėjus į fotoaparato SD kortelės lizdą, galima 
naudoti „Wi-Fi“ (belaidžio ryšio) funkcijas.
Instrukcijos pateiktos dokumente „Wi-Fi“ adapteriui W-E1 skirtos išankstinės 
pastabos ir teisinė informacija“ ir „Wi-Fi“ adapterio W-E1 naudotojo vadove (4 p.).

Kontaktai

Adapteris W-E1 negali įrašyti vaizdų. Jei norite įrašyti vaizdus, būtinai 
naudokite CF kortelę.
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1
Nuo ko pradėti

Šiame skyriuje aiškinami parengiamieji veiksmai, kurių reikia 
norint pradėti fotografuoti ir naudotis pagrindinėmis fotoaparato 
operacijomis.

Dulkių kiekio sumažinimas

 Objektyvus keiskite kaip galima mažiau dulkėtoje aplinkoje.
 Kai fotoaparatą ketinate padėti sandėliuoti be prijungto objektyvo, 

būtinai uždėkite fotoaparato korpuso dangtelį.
 Prieš jungdami nuo korpuso dangtelio nuvalykite dulkes.
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1 Nuimkite apsauginį dangtelį.
 Nuimkite apsauginį baterijos dangtelį.

2 Įdėkite bateriją.
 Gerai prijunkite bateriją prie baterijų 

kroviklio (žr. iliustraciją).
 Baterija atjungiama atliekant procedūrą 

atvirkštine tvarka.

3 Pakartotinai įkraukite bateriją.
LC-E6 baterijai
 Atlenkite baterijos įkroviklio kištukus (kaip 

parodyta iliustracijoje) ir įkiškite juos į 
elektros lizdą.

LC-E6E baterijai
 Prijunkite maitinimo kabelį prie įkroviklio ir 

įkiškite kištuką į maitinimo lizdą. 
 Įkrovimo procedūra prasideda 

automatiškai, ir oranžine spalva ima šviesti 
įkrovimo lemputė.

 Kambario temperatūroje (23 °C) visiškai išsikrovusią bateriją galima 
įkrauti per 2 val. 30 min. Laikas, kurio reikia baterijai įkrauti, priklauso nuo 
aplinkos temperatūros ir likusios baterijos įkrovos lygio.

 Saugumo sumetimais, įkrovimas žemoje temperatūroje (5 °C - 10 °C) užtruks 
ilgiau (apytiksliai 4 val.).

Baterijos įkrovimas

LC-E6

LC-E6E

Įkrovos lygis
Įkrovimo indikatorius

Spalva Rodmuo

0-49 %

Oranžinė

sužybsi kartą per sekundę

50-74 % sužybsi du kartus per sekundę

75 % arba didesnė Sužybsi tris kartus per sekundę

Pilnai įkrauta žalia Šviečia neužgesdamas
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Baterijos įkrovimas

 Nupirkta nauja baterija nebūna įkrauta.
Prieš pradėdami naudoti bateriją įkraukite.

 Įkraukite bateriją tą pačią dieną, kai ketinate ją naudoti, arba prieš dieną.
Net ir laikymo metu įkrauta baterija pamažu netenka energijos.

 Įkrautą bateriją atjunkite nuo kroviklio ir ištraukite kroviklio maitinimo 
kištuką iš maitinimo lizdo.

 Dangtelį galite uždėti skirtingai ir taip žinot, ar 
baterija yra įkrauta, ar ne.
Jai baterija yra įkrauta, dangtelį uždėkite taip, kad 
baterijos formos skylutė < > sutaptų su mėlynu 
ant baterijos užklijuotu lipduku.  Jei baterija išeikvota, 
dangtelį uždėkite atvirkščiai.

 Jei ketinate fotoaparato ilgesnį laiką nenaudoti, bateriją išimkite.
Jei baterija fotoaparate lieka ilgesnį laiką, ji lėtai eikvoja energiją ir išsikrauna, todėl 
gali sutrumpėti jos eksploatavimo trukmė. Laikykite bateriją su uždėtu dangteliu 
(pridedamas). Jei ilgai laikysite visiškai įkrautą bateriją, gali suprastėti jos 
charakteristikos.

 Baterijų įkroviklį galima naudoti ir užsienio šalyse.
Baterijų įkroviklis dera su 100–240 V KS, 50/60 Hz maitinimo šaltiniais. Jei 
reikia, prie įkroviklio prijunkite atskirai įsigyjamą kištukinį adapterį, tinkantį 
konkrečiai šaliai ar regionui. Prie baterijų įkroviklio nejunkite jokio nešiojamojo 
įtampos transformatoriaus. Galite pažeisti baterijų įkroviklį.

 Jei greitai išsikrauna neseniai buvusi visiškai įkrauta baterija, vadinasi, 
baigėsi jos eksploatavimo laikas.
Patikrinkite, ar tinkamai vyksta pakartotinis įkrovimas (470 p.) ir įsigykite naują 
bateriją.

Baterijos ir įkroviklio naudojimo patarimai

 Atjungę įkroviklio maitinimo kištuką, nelieskite šakutės bent 10 sekundžių.
 Jei likutinė baterijos įkrova (470 p.) yra didesnė nei 94 %, baterija įkraunama nebus.
 Šiuo įkrovikliu galima įkrauti tik LP-E6N/LP-E6 modelio baterijas.
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Įdėkite į fotoaparatą visiškai įkrautą baterijų paketą LP-E6N (arba LP-E6). Įdėjus 
bateriją nušvis vaizdo ieškiklis, o ją išėmus - užtems.

1 Atidarykite dangtelį.
 Pastumkite svirtelę, kaip parodyta 

rodyklėmis, ir atidarykite dangtelį.

2 Įdėkite bateriją.
 Bateriją dėkite nukreipę kontaktus į priekį.
 Stumkite bateriją, kol ji užsifiksuos.

3 Uždarykite dangtelį.
 Užspauskite dangtelį taip, kad jis 

spragtelėtų.

Atidarykite dangtelį ir išimkite 
bateriją.
 Paspauskite baterijos atleidimo svirtelę, 

kaip parodyta rodykle, ir išimkite bateriją.
 Norėdami išvengti baterijos kontaktų 

trumpojo jungimo, ant baterijos būtinai 
uždėkite apsauginį dangtelį (pridedamas, 
38 p.).

Baterijos įdėjimas ir išėmimas

Baterijos įdėjimas

Baterijos išėmimas

Galima naudoti tik LP-E6N/LP-E6 modelio baterijas.
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Šiam fotoaparatui tinka CF ir SD tipų atminties kortelės. Kad būtų galima įrašyti 
vaizdus, į fotoaparatą turi būti įdėta bent viena atminties kortelė.
Jei į fotoaparatą yra įdėtos abiejų tipų atminties kortelės, galite pasirinkti, į kurią 
norite įrašyti fotografuojamus vaizdus arba įrašyti juos vienu metu į abi 
(146-148 p.).

Jei naudojate SD tipo kortelę, pasirūpinkite, kad apsauginis jungiklis 
būtų pastumtas į viršų, o apsauga nuo nuskaitymo / įrašymo būtų 
išjungta.

1 Atidarykite dangtelį.
 Nustumkite dangtelį, kaip parodyta 

rodyklėmis, ir atidarykite jį.

2 Įdėkite kortelę.
 Fotoaparato priekyje esantis lizdas yra 

skirtas CF kortelei, o nugarėlėje esantis 
lizdas - SD kortelei.

 Pasukite CF kortelę etikete į save ir 
įkiškite į fotoaparatą perforuotu galu į 
priekį.
Nekiškite kortelės atvirkščiai, galite 
sugadinti fotoaparatą.

 Iššoks CF kortelės išstūmimo mygtukas.
 Pasukite SD kortelę etikete į save ir 

įstumkite į fotoaparatą taip, kad 
spragtelėtų.

Kortelės įdėjimas ir išėmimas

Kortelės įdėjimas

Apsaugos nuo įrašymo 
jungiklis

SD kortelė

CF kortelė
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3 Uždarykite dangtelį.
 Uždarykite dangtelį ir pastumkite jį rodyklių 

rodoma kryptimi kol spragtelės.
 Pastūmus maitinimo jungiklį į padėtį 

<1> (45 p.), LCD skydelyje pasirodys 
likusių kadrų skaičius ir fotoaparate 
esančių kortelių piktogramos.
Nufotografuotas vaizdas bus įrašomas į 
rodykle < > pažymėtą kortelę.

CF kortelės indikatorius

SD kortelės indikatorius

Kortelės 
pasirinkimo 
piktograma

Likusių 
kadrų 
skaičius

 II tipo CF ir kietojo disko tipo kortelių su šiuo fotoaparatu naudoti negalima.
 „Wi-Fi“ adapteris W-E1 negali įrašyti vaizdų. Be to, nerodomas SD kortelės indikatorius.

 Su šiuo fotoaparatu taip pat galima naudoti ir Ultra DMA (UDMA) CF atminties 
korteles. Į UDMA tipo atminties kortelę duomenys įrašomi greičiau.

 Fotoaparatas palaiko SD/SDHC/SDXC atminties korteles. Taip pat galima naudoti ir 
UHS-I SDHC bei SDXC tipų atminties korteles.

 Likusių kadrų skaičius priklauso nuo laisvos kortelės atminties, vaizdo įrašymo 
kokybės, ISO greičio ir kt.

 Net jei į kortelę galima įrašyti daugiau nei 2000 kadrų, ekrane bus rodomas rodmuo 
1999.

 Jei vietoj parinkties [z1: Release shutter without card /z1: užrakto suveikimas 
be kortelės] nuostatą [Disable / Išjungti], nebepamiršite įdėti atminties kortelės 
(484 p.).
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Kortelės įdėjimas ir išėmimas

1 Atidarykite dangtelį.
 Pastumkite maitinimo jungiklį į padėtį 

<2>.
 Patikrinkite, ar išsijungė prieigos 

indikatorius ir atidarykite dangtelį.
 Jei ekrane pasirodė užrašas [Recording.../ 

įrašoma...], dangtelį uždarykite.

2 Išimkite kortelę.
 Norėdami išimti CF kortelę, paspauskite 

išstūmimo mygtuką.
 Norėdami išimti S kortelę, lengvai 

spustelėkite ją ir atleiskite. O tada 
ištraukite.

 Ištraukę kortelę uždarykite dangtelį.

Kortelės išėmimas

Piekļuves indikators

CF kortelės išstūmimo 
mygtukas
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 Jei šviečia arba žybsi prieigos indikatorius, vadinasi, į kortelę įrašomi, iš jos 
skaitomi, trinami vaizdai arba perkeliami duomenys. Nebandykite atidaryti 
kortelės lizdo dangtelio. Žybsint prieigos indikatoriui draudžiama atlikti toliau 
nurodytus veiksmus. Galite sugadinti duomenis, kortelę arba fotoaparatą.
• Išimti kortelę.
• Išimti bateriją.
• Purtyti arba trankyti fotoaparatą.

 Jei atminties kortelėje jau yra įrašytų vaizdų, vaizdo numeris gali prasidėti ne 
nuo 0001 (193 p.).

 Jei LCD ekrane pateikiamas su kortele susijęs klaidos pranešimas, pabandykite ją 
ištraukti ir vėl įdėti. Jei klaida nedingsta, pakeiskite kortelę kita.
Jei galite perkelti visus kortelėje esančius vaizdus į kompiuterį, perkelkite, ir tada 
suformatuokite kortelę su šiuo fotoaparatu (67 p.). Kortelė gali vėl pradėti veikti 
normaliai.

 Nelieskite kortelės kontaktų pirštais arba metaliniais daiktais. Saugokite kontaktus 
nuo vandens ir dulkių. Jei prie kontaktų prilipo nešvarumų, jie gali tinkamai 
nebeveikti.

 Multimedijos kortelių (MMC) su šiuo fotoaparatu naudoti negalima (ekrane pasirodys 
kortelės klaidos kodas).
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Jei įjungus maitinimo jungiklį pasirodys datos / laiko / laiko juostos 

nustatymo ekranas, žr. 47 p., kur pateikiama informacijos, kaip tai nustatyti.

<1> : Fotoaparatas įsijungia.
<2> : Fotoaparatas išsijungia ir nustoja 

veikti. Jei ketinate fotoaparato 
nebenaudoti, pastumkite jungiklį į 
šią padėtį.

 Kaskart, pastūmus maitinimo jungiklį į 
padėtį <1> arba  <2>, jutiklis 
automatiškai nuvalomas. (Gali girdėtis 
šioks toks garsas.) Jutiklio valymo metu 
LCD ekrane rodomas ženklas <f>.

 Net ir jutiklio valymo metu galite fotografuoti: tereikia nuspausti užrakto 
mygtuką iki pusės (55 p.), kad valymo procesas būtų nutrauktas, ir 
nufotografuoti norimą vaizdą.

 Jei pakartotinai per trumpą laiko tarpą maitinimo jungiklį kelis kartus 
pastumdysite į padėtį <1> / <2>, piktograma <f> ekrane gali ir 
nepasirodyti. Tai normalu ir nereiškia trikties.

 Siekiant taupyti baterijų energiją, maždaug po 1 minutės nenaudojimo 
fotoaparatas automatiškai išsijungia. Kad fotoaparatą vėl įjungtumėte, 
pakanka iki pusės nuspausti užrakto mygtuką.

 Automatinio išjungimo laiką galite nustatyti naudodamiesi nuostata 
[52: Auto power off/52: Automatinis išjungimas] (69 p.).

Maitinimo įjungimas

Automatinis jutiklio valymas

3 Automatinio išjungimo funkcija

Jei pastumsite maitinimo jungiklį į padėtį <2> kai į kortelę įrašomas vaizdas, ekrane 
pasirodys užrašas [Recording ... / įrašoma...], o maitinimas išsijungs tik baigus įrašyti 
vaizdą.
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Pastūmus maitinimo jungiklį į padėtį <1>, ekrane pasirodys vienas iš toliau 
iliustruojamų baterijos įkrovos lygio indikatorių: žybsinti baterijos piktograma 
(b) reiškia, kad baterija baigia išsieikvoti.

Likusių kadrų skaičius

 Pirmiau pateikti rodikliai apskaičiuoti darant prielaidą, kad baterijų paketas LP-E6N yra pilnai 
įkrautas, fotografuojant nenaudojama „Live View“ funkcija ir yra laikomasi CIPA („Camera & 
Imaging Products Association“) bandymo standartų.

 Likusių kadrų skaičius fotografuojant su baterijų bloku BG-E16 (parduodamas atskirai).
• Su 2 x LP-E6N: vidutiniškai du kartus daugiau nei be baterijų bloko.
• Su AA/LR6 tipo šarminėmis baterijomis kambario temperatūroje (23°C): apie 270 kadrų 

be blykstės, apie 210 kadrų, kai naudojama 50% blykstės.

z Baterijos įkrovos lygio patikrinimas

Rodmuo

Lygis (%) 100 - 70 69 - 50 49 - 20 19 - 10 9 - 1 0

Temperatūra Kambario temperatūra 
(23 °C)

Žema temperatūra 
(0 °C)

Be blykstės Apie 800 kadrų Apie 760 kadrų

Naudojant 50 % blykstės Apie 670 kadrų Apie 640 kadrų

 Toliau išvardinti veiksmai greičiau išeikvoja baterijų energiją:
• ilgas iki pusės nuspausto užrakto mygtuko laikymas,
• dažnas AF funkcijos įjungimas nefotografuojant,
• objektyvo Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorius) funkcijos naudojimas,
• dažnas LCD ekrano naudojimas.

 Nufotografuojamų kadrų skaičius gali sumažėti dėl nepalankių aplinkos sąlygų.
 Objektyvas yra maitinamas iš fotoaparato baterijos. Kai kurių modelių objektyvai gali 

greičiau išeikvoti baterijos energiją.
 Informacijos apie likusių kadrų skaičių fotografuojant „Live View“ režimu rasite 

287 p.
 Atsivertę parinktį [53: Battery info. /53: baterijų informacija], kur pateikiama 

detali informacija apie baterijos būklę (470 p.).
 Fotografuojant su AA/LR6 baterijų bloku BG-E16 (parduodamas atskirai) ekrane 

rodomas keturių lygių įkrovos indikatorius. ([x] [m] ekrane rodomas nebus.)
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Įjungus fotoaparato maitinimą pirmą kartą arba atkūrus pradines datos / laiko / 
laiko juostos nuostatas, atsiverčia datos / laiko / laiko juostos nustatymo ekranas. 
Atlikite toliau nurodytus veiksmus. Pirmiausiai nustatykite laiko juostą. Nustatykite 
laiko juostą, kurioje gyvenate. Keliaudami galėsite tiesiog pakeisti laiko juostos 
nuostatą, o datos / laiko parametrus fotoaparatas pakeis automatiškai.
Atminkite, kad įrašomi vaizdai žymimi tokiu datos / laikos antspaudu, kokį 
nustatėte. Nustatykite tikslią datą ir laiką.

1 Meniu rodymas ekrane.
 Norėdami atsiversti ekrane meniu 

paspauskite mygtuką <M>.

2 Kortelėje [52] pasirinkite parinktį 
[Date/Time/Zone / data/laikas/laiko 
juosta].
 Paspauskite mygtuką <Q> ir pasirinkite 

kortelę [5].
 Pasukite ratuką <6> ir pasirinkite kortelę 

[52].
 Pasukite ratuką <5>, pasirinkite [Date/

Time/Zone / data/laikas/laiko juosta] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

3 Pasirinkite laiko juostą.
 Standartiškai yra nustatyta [London / 

Londonas] laiko juosta.
 Pasukite ratuką <5> ir pasirinkite parinktį 

[Time zone / laiko juosta].
 Paspauskite mygtuką <0>, kad ekrane 

pasirodytų rodmuo <r>.
 Pasukite ratuką <5>, pasirinkite laiko 

juostą ir paspauskite mygtuką <0>.

3 Datos, laiko ir laiko juostos nustatymas
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4 Nustatykite datą ir laiką.
 Pasukite ratuką <5> ir pasirinkite norimą 

skaičių.
 Paspauskite mygtuką <0>, kad ekrane 

pasirodytų rodmuo <r>.
 Pasukite ratuką <5>, pasirinkite norimą 

nuostatą ir paspauskite mygtuką <0> 
(fotoaparatas sugrąžins <s>).

5 Nustatykite vasaros laiko įvedimą.
 Jei reikia - nustatykite.
 Pasukite ratuką <5> ir pasirinkite parinktį 

[Y].
 Paspauskite mygtuką <0>, kad ekrane 

pasirodytų rodmuo <r>.
 Pasukite ratuką <5>, pasirinkite parinktį 

[Z] ir paspauskite mygtuką <0>.
 Pasirinkus vasaros laiko nuostatą [Z], 4 

žingsnyje nustatytas laikas bus persuktas 
viena valanda į priekį. Pasirinkus nuostatą 
[Y], vasaros laikas bus atšauktas ir laikas 
bus atsuktas 1 valanda atgal.

6 Baikite nustatymus.
 Pasukite ratuką <5>, pasirinkite parinktį 

[OK /gerai] ir paspauskite mygtuką <0>.
 Datos / laiko / laiko juostos ir vasaros laiko 

nuostatos bus išsaugotos, ekrane vėl 
pasirodys meniu.

 Išėmus iš fotoaparato baterijas, joms visiškai išsikrovus arba fotoaparatui būnant 
ilgesnį laiką neigiamoje temperatūroje datos / laiko / laiko juostos nuostatos gali 
pasinaikinti. Taip nutikus datą, laiką ir laiko juostą nustatykite iš naujo.

 Pakeitę laiko juostą patikrinkite, ar teisingai fotoaparatas nustatė laiką ir datą.
 Jei ketinate pasinaudoti bevielio failų perdavimo įrenginio funkcija [Sync time 

between cameras / fotoaparatų laiko sinchronizavimas], rekomenduojame 
pasinaudoti kitu EOS 7D Mark II fotoaparatu. Jei [Sync time between cameras / 
fotoaparatų laiko sinchronizavimas] funkcija pasinaudosite naudodami kitokį 
fotoaparatą, laikas arba laiko juosta gali būti nustatyta netinkamai.



49

3 Sąsajos kalbos parinkimas

 Datos / laiko nustatymas pradedamas 6 veiksmu nuspaudus mygtuką <0>.
 Atliekant 3 veiksmą, viršutiniame dešiniame ekrano kampe rodomas laiko rodmuo 

reiškia laiko skirtumą nuo pasaulinio koordinuotojo laiko (UTC). Jei pasiūloje savo 
laiko juostos nerandate, pasirinkite kitą su teisingu skirtumu nuo pasaulinio 
koordinuotojo laiko (UTC).

 Laiką galima nustatyti pasitelkus GPS automatinio laiko nustatymo funkcija (209 p.).

1 Meniu rodymas ekrane.
 Norėdami atsiversti ekrane meniu 

paspauskite mygtuką <M>.

2 Kortelėje [52] pasirinkite parinktį 
[LanguageK / kalba K].
 Paspauskite mygtuką <Q> ir pasirinkite 

kortelę [5].
 Pasukite ratuką <6> ir pasirinkite kortelę 

[52].
 Pasukite ratuką <5>, pasirinkite parinktį 

[LanguageK / kalba K] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

3 Nustatykite pageidaujamą kalbą.
 Pasukite ratuką <5>, pasirinkite kalbą ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Sąsajos kalba bus pakeista.

3 Sąsajos kalbos parinkimas
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Su šiuo fotoaparatu galima naudoti visus „Canon“ EF ir EF-S modelių objektyvus. 
EF-M modelio objektyvų su šiuo fotoaparatu naudoti negalima.

1 Nuimkite dangtelius.
 Nuimkite užpakalinį objektyvo ir korpuso 

dangtelius (pasukite rodyklių nurodyta 
kryptimi).

2 Pritvirtinkite objektyvą.
 Sulygiuokite raudoną arba baltą objektyvo 

montavimo žymeklį su atitinkamos spalvos 
fotoaparato žymekliu. Pasukite objektyvą 
rodyklės rodoma kryptimi kol spragtelės.

3 Pastumkite objektyvo fokusavimo 
režimo nustatymo jungiklį į padėtį 
<AF>.
 <AF> reiškia automatinį fokusavimą.
 <MF> reiškia rankinį fokusavimą. 

Automatinis fokusavimas neveiks.

4 Nuimkite priekinį objektyvo dangtelį.

Objektyvo prijungimas ir atjungimas

Objektyvo prijungimas

Balta žyma

Raudona žyma

Vaizdo konvertavimo 

koeficientas
Kadangi vaizdo jutiklis yra mažesnis 
už 35 mm juostos formatą, uždėto 
objektyvo vaizdo kampas bus lygus 
tokiam, kokį turi objektyvas su 1,6x 
didesniu židinio nuotoliu.

Vaizdo jutiklio dydis (apytikslis)
(22,4 x 15,0 mm)

35 mm vaizdo dydis
(36 x 24 mm)
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Objektyvo prijungimas ir atjungimas

Pirštais pasukite ant objektyvo esantį 
mastelio keitimo (priartinimo) žiedą.
 Jei norite pakeisti vaizdo mastelį, tai 

darykite prieš fokusuodami. Jei mastelį 
keisite sufokusavę, galite šiek tiek išderinti 
fokusuotę.

Nuspauskite objektyvo atleidimo 
mygtuką ir pasukite objektyvą 
rodyklės nurodyta kryptim.
 Sukite objektyvą, kol jis sustos, 

tada nuimkite.
 Ant nuimto objektyvo uždėkite apsauginį 

dangtelį.

  EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM objektyvų savininkams:
Galite apsaugoti savo fotoaparatą nuo netikėto objektyvo išstūmimo. Pasukite 
mastelio keitimo žiedą iki 18 mm pločio kampo nuostatos, tada pastumkite 
žiedo fiksavimo svirtelę į padėtį <LOCK> (užrakinti). Objektyvą galima 
užfiksuoti tik pasukus iki plačiakampio vaizdo nuostatos.

Vaizdo mastelio keitimas

Objektyvo atjungimas

 Nežiūrėkite pro objektyvą tiesiai į saulę. Galite apakti.
 Prieš uždėdami ir nuimdami objektyvą fotoaparato maitinimo jungiklį pastumkite į 

padėtį <2>.
 Jei objektyvo priekinė dalis (fokusavimo žiedas) automatinio fokusavimo metu ims 

suktis, besisukančios dalies nelieskite.
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Objektyvo priekyje pritvirtintas gaubtas gali apsaugoti jį nuo nepageidaujamos 
šviesos, kritulių ir dulkių. Prieš įdėdami objektyvą į maišelį gaubtą galite pritvirtinti 
atvirkščiai.
 Jei objektyvas ir gaubtas turi tvirtinimo žymas

1 Sulygiuokite raudonus taškus ir 
pasukite gaubtą rodyklės rodoma 
kryptim.
 Sulygiuokite ant objektyvo ir gaubto krašto 

esančius raudonus taškus ir pasukite 
gaubtą rodyklės rodoma kryptim.

2 Pasukite gaubtą taip, kaip 
pavaizduota paveiksle.
 Sukite gaubtą pagal laikrodžio rodyklę tol, 

kol jis saugiai užsifiksuos.

Objektyvo gaubto prijungimas

 Netinkamai pritvirtintas gaubtas gali užstoti vaizdą, todėl nuotrauka gali būti pernelyg 
tamsi.

 Pritvirtindami ir nuimdami gaubtą tvirtai laikykite ranka jo apačią. Laikydami už krašto 
galite gaubtą deformuoti ir sugadinti.
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Naudojantis IS objektyve įmontuotu Image Stabilizer (vaizdo stabilizatoriumi) 
kompensuojamas fotoaparato drebėjimas, todėl gaunama ryškesnė nuotrauka. 
Čia aiškinama procedūra naudojant pavyzdinį EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM 
objektyvą.
* IS reiškia Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorių).

1 Pastumkite IS jungiklį į padėtį <1>.
 Taip pat pastumkite fotoaparato maitinimo 

jungiklį į padėtį <1>.

2 Nuspauskite užrakto mygtuką iki 
pusės.
 Suveiks Image Stabilizer (vaizdo 

stabilizatorius).

3 Fotografuokite.
 Kai vaizdo ieškiklyje matomas vaizdas 

pasirodys stabilus, nuspauskite užrakto 
mygtuką iki galo ir nufotografuokite vaizdą.

Objektyvo Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorius)

 Jei objektas išlaikymo metu juda, Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorius) gali būti 
neefektyvus.

 Norėdami fotografuoti su neribotu išlaikymu, pastumkite IS jungiklį į padėtį <2>. 
Pasirinkus nuostatą <1> Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorius) gali tinkamai 
nesuveikti.

 Jei fotoaparatas drebinamas intensyviai, pvz., plaukiant valtimi, Image Stabilizer 
(vaizdo stabilizatorius) gali veikti neefektyviai.

 Image Stabilizer (Vaizdo stabilizatorius) veikia objektyvo fokusavimo režimo jungiklį 
nustačius į padėtį <AF> arba <MF>.

 Fotografuodami su trikoju taip pat galite naudotis IS funkcija, tereikia jungiklį palikti 
pastumtą į padėtį <1>. Tačiau, baterijos taupymo sumetimais, rekomenduojame 
jungiklį pastumti į padėtį <2>.

 Image Stabilizer (Vaizdo stabilizatorius) yra veiksmingas net tada, kai fotoaparatas 
pritvirtintas prie vienakojo.

 Tam tikromis sąlygomis fotografuojant su EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM arba 
EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM objektyvais Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorius) 
gali įsijungti automatiškai.
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Pasukite dioptrijų nustatymo ratuką.
 Sukite ratuką į kairę arba dešinę, 

kol devyni AF taškai vaizdo ieškiklyje 
pasidarys ryškūs.

 Jei ratuką sukti sunku, nuimkite okuliaro 
gaubtą (247 p.).

Norėdami užfiksuoti ryškius vaizdus, fotoaparatą laikykite taip, kad jis būtų kuo 
mažiau drebinamas.

1. Dešine ranka tvirtai suimkite fotoaparato rankeną.
2. Kaire ranka suimkite už objektyvo apatinės dalies.
3. Dešinės rankos smilių švelniai padėkite ant užrakto mygtuko.
4. Rankas iki alkūnių lengvai prispauskite prie kūno.
5. Kad stovėtumėte stabiliai, viena koja žengtelėkite į priekį.
6. Pakelkite fotoaparatą prie veido ir žiūrėkite pro vaizdo ieškiklį.

Pagrindinės operacijos

Vaizdo ieškiklio aiškumo derinimas

Fotoaparato laikymas

Jei, suderinus fotoaparato dioptrijas, vaizdo ieškiklyje vaizdas vis tiek yra neryškus, 
rekomenduojame naudoti dioptrijų nustatymo lęšį Eg (parduodamas atskirai).

Fotografavimas vertikaliaiFotografavimas horizontaliai

Informacijos apie tai, kaip fotografuoti žiūrint į LCD ekraną, rasite 285 p.
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Pagrindinės operacijos

Užrakto mygtukas spaudžiamas dviem etapais. Pirmiausiai jį galima nuspausti iki 
pusės. Po to užrakto mygtuką galima nuspausti iki galo.

Nuspaudimas iki pusės
Įsijungia automatinio fokusavimo ir automatinio 
išlaikymo funkcijos, nustatančios užrakto greitį 
ir diafragmą.
Vaizdo ieškiklyje ir LCD ekrane 4 s bus rodomi 
pasirodys išlaikymo (užrakto greičio ir 
diafragmos) nuostatų rodmenys (matavimo 
laikmatis/0).

Nuspaudimas iki galo
Užraktas suveikia ir užfiksuoja pasirinktą 
vaizdą.

Kaip išvengti fotoaparato drebėjimo
Fotoaparato netyčinis judinimas rankomis išlaikymo metu vadinamas drebinimu. 
Dėl to gaunamos neryškios nuotraukos. Kad išvengtumėte fotoaparato drebinimo, 
imkitės tokių veiksmų:

• Atsistokite ir stabiliai suimkite fotoaparatą, kaip aprašyta ankstesniame 
puslapyje.

• Nuspauskite iki pusės užrakto mygtuką, kad įsijungtų automatinio fokusavimo 
funkcija, tada lėtai nuspauskite užrakto mygtuką iki galo.

Užrakto mygtukas

 Fotografuojant <d> <s> <f> <a> <F> režimu nuspaustas mygtukas 
<p> suveikia taip pat , kaip iki pusės nuspaustas užrakto mygtukas.

 Jei užrakto mygtuką iškart nuspausite iki galo, pirmiausiai nenuspaudę jo iki pusės, 
arba jei nuspausite užrakto mygtuką iki pusės ir tada iškart nuspausite jį iki galo, 
prieš nufotografuodamas vaizdą fotoaparatas šiek tiek uždels.

 Net ir peržiūrėdami meniu, vaizdus ar juos įrašydami galite tuoj pat pasirengti 
fotografuoti - tereikia iki pusės nuspausti užrakto mygtuką.
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Ratuką sukite nuspaudę centre esantį 
užrakto atleidimo mygtuką.
Naudodamiesi juo galite pasirinkti norimą 
fotografavimo režimą.

(1) Nuspauskite mygtuką ir pasukite 
<6> ratuką.
Nuspaudus mygtuką, pvz., <n> 
<o> <m>, atitinkama funkcija liks 
pasirinkta dar 6 s (9). Tuo metu galite 
pasukti <6> ratuką ir pakeisti nuostatą.
Baigus funkcijos pasirinkimo procedūrą arba 
nuspaudus iki pusės užrakto mygtuką 
fotoaparatas pasirengia fotografuoti.
 Sukdami šį ratuką galite pasirinkti ir 

nustatyti matavimo režimą, AF veikimą, 
ISO greitį, AF tašą ir kt. parametrus.

(2) Sukite tik <6> ratuką.
Žiūrėdami į vaizdo ieškiklį arba LCD ekraną 
sukite <6> ir pakeiskite norimą nuostatą.
 Sukdami šį ratuką galite pakeisti užrakto 

greitį, diafragmą ir kt. parametrus.

Režimo pasirinkimo ratukas

6 Pagrindinis valdymo ratukas

(1) aprašytus veiksmus galima atlikti net ir tada, kai <R> jungiklis yra pastumtas į 
dešinę (daugiafunkcis užraktas, 59 p.).
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Pagrindinės operacijos

(1) Nuspauskite mygtuką ir pasukite 
<5> ratuką.
Nuspaudus mygtuką, pvz., <n> 
<o> <m>, atitinkama funkcija liks 
pasirinkta dar 6 s (9). Tuo metu galite 
pasukti <5> ratuką ir pakeisti nuostatą.
Baigus funkcijos pasirinkimo procedūrą arba 
nuspaudus iki pusės užrakto mygtuką 
fotoaparatas pasirengia fotografuoti.
 Sukdami ratuką galite pasirinkti ir nustatyti 

baltos spalvos balansą, pavaros režimą, 
blykstės išlaikymo išlyginimą, AF tašką ir 
kt. parametrus.

(2) Sukite tik <5> ratuką.
Žiūrėdami į vaizdo ieškiklį arba LCD ekraną 

sukite <5> ir pakeiskite norimą nuostatą.
 Sukdami ratuką galite pasirinkti ir nustatyti 

išlaikymo išlyginimo apimtį, rankinio 
išlaikymo diafragmos nuostatą ir kt. 
parametrus.

5 Sparčiojo valdymo ratukas

(1) aprašytus veiksmus galima atlikti net ir tada, kai <R> jungiklis yra pastumtas į 
dešinę (daugiafunkcis užraktas, 59 p.).
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Svirtelę <p> galima pakreipti į dešinę pusę. Naudodamiesi ja galite pasirinkti AF 
zonos parinkimo režimą

Paspauskite mygtuką <S> ir 
pakreipkite <p> svirtelę.
 Paspaudus mygtuką <S>, per 6 s 

galėsite pasirinkti norimą AF zonos 
parikimo režimą ir AF tašką (9). Per tą 
laiką pakreipę <p> svirtelę į dešinę 
galėsite pakeisti AF zonos parinkimo 
režimą.

<9> valdiklis turi aštuonis kryptinius mygtukus ir vieną mygtuką centre.
 Naudodamiesi juo galite pasirinkti AF 

tašką, baltos spalvos balanso išlyginimą, 
pastumti AF tašką arba padidinti vaizdą 
fotografuojant „Live View“, peržiūrėdami 
stumdyti padidintą vaizdą, naudotis 
sparčiojo valdymo ekranu ir pan.

 Su juo taip pat galite pasirinkti ir parinktis iš 
meniu. 

 Dirbant su meniu ir sparčiuoju valdymu, 
veikia tik vertikalieji ir horizontalieji 
daugiafunkcio valdiklio mygtukai <V> 
<U>. Įstriža kryptim mygtuko paspausti 
negalima.

p AF zonos parinkimo svirtelė

9 Daugiafunkcis valdiklis

Norėdami pasirinkti AF zonos parinkimo režimą taip pat galite paspausti mygtuką <S>, 
o po to mygtuką <B>.
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Pagrindinės operacijos

Kad filmavimo metu fotoaparato valdikliai skleistų kuo mažiau pašalinių garsų, užrakto 
greitį, diafragmą, ISO greitį, išlaikymo išlyginimą, garso įrašymo lygį bei garso lygį 
ausinėse galite reguliuoti naudodamiesi liečiamu jutikliniu valdikliu (338 p.).
Šis funkcija veikia tada, kai yra pasirinkta funkcijos [z5: Silent Control /
z5: tylusis valdymas] nuostata [Enable h / įjungti h].

Paspauskite mygtuką <Q>, tada 
paspauskite <5> ratuko vidinio žiedo 
viršutinę, apatinę, kairiąją arba 
dešiniąją dalį.

Pasirinkus nuostatą [83: Multi function lock /83: daugiafunkcis užraktas] 
(442 p.)ir pastūmus jungiklį <R> į dešinę, galima apsaugoti pagrindinį 
valdymo ratuką, sparčiojo valdymo ratuką, daugiafunkcį valdiklį ir AF zonos 
parinkimo svirtelę nuo atsitiktinio pajudinimo ir nenumatyto nuostatų pakeitimo.

<R> jungiklis pastumtas į kairę:
Užrakto atleidimo mygtukas
<R> jungiklis pastumtas į kairę:
Užraktas užfiksuotas

h Jutiklinis apvadas

R Daugiafunkcis užraktas

Jei jungiklį <R> pastumsite į dešinę ir pabandysite pasinaudoti vienu iš užrakintų 
fotoaparato valdiklių, LCD ekrane ir vaizdo ieškiklyje pasirodys rodmuo <L>. 
Fotografavimo nuostatų rodinyje (60 p.) pasirodys užrašas [LOCK / užrakinta].
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LCD skydelio apšvietimą galite įjungti (9) 
arba išjungti paspaudę mygtuką <U>. Jei 
fotografuodami su neribotu išlaikymu mygtuką 
nuspausite iki galo, LCD skydelio apšvietimas 
išsijungs.

Mygtuką <B> paspaudus keletą kartų, ekrane pasirodys fotografavimo 
funkcijos nuostatų rodmenys.
Pasirodžius fotografavimo nuostatų rodiniui galite sukti režimų pasirinkimo ratuką 
ir peržiūrėti kiekvieno fotografavimo režimo nuostatas (469 p.).
<Q> mygtuko paspaudimas įjungia spartųjį fotografavimo režimo nuostatų 
valdymą (61 p.).
Jei norite ekraną išjungti, paspauskite <B> mygtuką dar kartą.

U LCD skydelio apšvietimas

Fotografavimo funkcijos nuostatų rodinys
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Galite tiesiogiai pasirinkti ir nustatyti LCD ekrane rodomas fotografavimo funkcijas 
Tai vadinama sparčiuoju valdymu.

1 Paspauskite <Q> mygtuką (7).
 Atsivers greito valdymo ekranas.

2 Nustatykite pageidaujamą funkciją.
 Funkcija galite pasirinkti naudodamasis 

<9>.
 Ekrane pasirodys pasirinktos funkcijos 

nuostata.
 Sukdami ratuką <5> arba <6> 

nuostatą pakeiskite.

3 Fotografuokite.
 Nuspauskite užrakto mygtuką iki galo ir 

nufotografuokite vaizdą.
 Nufotografuotas vaizdas pasirodys ekrane.

Q Spartus fotografavimo funkcijų valdymas

 <A> režimas  <d/s/f/a/F> režimai

Įsijungę režimą <A> galite pasirinkti įrašymo funkciją bei kortelę, nustatyti įrašymo 
kokybę, ir pasirinkti fotografavimo serijomis režimą ir blykstės veikimą.
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Sparčiojo valdymo ekrane nustatomos funkcijos

Užrakto greitis (218 p.)

AF veikimas (86 p.)

Baltos spalvos balanso korekcija /
Skirtingo baltos spalvos balanso

serija (172/173 p.)

Fotografavimo režimas*
(29 p.)

Paryškinto atspalvio pirmenybė* 
(180 p.)

„Auto Lighting Optimizer“ (automatinio 
apšvietimo optimizatorius) (175 p.)

„Picture Style“
sąranka (160 p.)

Išlaikymo išlyginimas /
AEB nuostata

(226/227 p.)

ISO greitis (154 p.)

Vaizdo įrašymo kokybė 
(149 p.)

Diafragma (220 p.)

Blykstės išlaikymo 
išlyginimas (257 p.)

Pavaros režimas (141 p.)

Pasirenkami valdikliai 
(445 p.) / blykstės suveikimas 
(A režimas)

AE fiksavimas* (229 p.)

Matavimo režimas (224 p.)

Baltos spalvos balansas (168 p.)
Įrašymo funkcijos / kortelės 
pasirinkimas (146 p.)

* Žvaigždutėmis pažymėtų funkcijų sparčiojo valdymo ekrane pasirinkti negalima.
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Q Spartus fotografavimo funkcijų valdymas

 Pasirinkite pageidaujamą funkciją 
ir spauskite mygtuką <0>. Atsivers 
funkcijos nuostatų ekranas.

 Sukdami ratuką <6> arba <5> 
pakeiskite norimas nuostatas. Kai kurias 
funkcijas galima keisti spaudant mygtuką.

 Norėdami užbaigti nustatymo procedūrą ir 
sugrįžti į ankstesnį ekraną, spauskite 
mygtuką <0>.

 Pasirinkus parinktį < > (445 p.) ir 
paspaudus mygtuką <M> atsivers 
ankstesnis ekranas.

Funkcijos nustatymo ekranas

<0>
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Naudodamiesi meniu galite nustatyti įvairias funkcijas, pvz., vaizdo įrašymo kokybę, 
datą / laiką ir pan.

* Kai kurie meniu elementai ir kortelės <A> režime nerodomi.

3 Meniu veikimas

A režimo meniu ekranas

d/s/f/a/F režimų meniu ekranas

<5> Sparčiojo valdymo 
ratukas

<M>
mygtukas

<6> Pagrindinis 
valdymo ratukas

LCD ekranas

<0> mygtukas

<Q>
mygtukas

Meniu
elementai

Meniu 
nuostatos

z: Fotografavimas

5: Sąranka

9: Mano meniu

3: Peržiūra

8: Pasirenkamos funkcijos

Pagrindinės 
kortelėsAntraeilės

kortelės

2: AF
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3 Meniu veikimas

1 Meniu rodymas ekrane.
 Norėdami atsiversti ekrane meniu 

paspauskite mygtuką <M>.

2 Pasirinkite kortelę.
 Kaskart, paspaudus mygtuką <Q>, 

pagrindinė kortelė pasikeis.
 Pasukite ratuką <6> ir pasirinkite norimą 

antraeilę kortelę.
 Pavyzdžiui, [z4] kortelės langas atsivers 

tada, kai kortelės z fotografavimas) 
kairėje pusėje pasirinksite ketvirtą tašką 
„ “.

3 Pasirinkite norimą elementą.
 Pasukite ratuką <5>, pasirinkite norimą 

elementą ir paspauskite mygtuką <0>.

4 Pasirinkite nuostatą.
 Pasukite ratuką <5> ir pasirinkite norimą 

nuostatą.
 Pasirinkta nuostata bus pažymėta mėlyna 

spalva.

5 Pasirinkite norimą nuostatos parinktį.
 Paspauskite mygtuką <0> ir patvirtinkite 

pasirinkimą.

6 Baikite nustatymus.
 Norėdami išeiti iš meniu ir pasirengti 

fotografuoti, paspauskite mygtuką <M>.

Meniu nustatymo procedūra
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Pavyzdžiui: įjungus daugybinių kadrų  
sukeliamų iškraipymų mažinimą

Blankių meniu elementų pasirinkti negalėsite. 
Meniu funkcija nublankinama tada, kai ją 
nustelbia kita svarbesnė funkcija.

Pasirinkę blankią funkciją ir paspaudę mygtuką 
<0> galite pamatyti, kuri funkcija yra už ją 
viršesnė.
Atšaukus viršesnę funkciją, blanki funkcija taps 
pasirenkama.

Blankūs meniu elementai

 Meniu funkcijos aiškinamos darant prielaidą, kad Jūs jau paspaudėte mygtuką 
<M> ir atsivertėte meniu.

 Meniu funkcijoms valdyti galite pasitelkti ir <9>. (išskyrus [31: Erase images /
31: ištrinti vaizdus] ir [51: Format card /51: formatuoti kortelę].)

 Norėdami atšaukti veiksmą, paspauskite mygtuką <M>.
 Išsamesnės informacijos apie kiekvieną meniu elementą rasite 484 psl.

Kai kurios blankios funkcijos viršesnių funkcijų parodyti negali.

Naudodamiesi [54: Clear all camera settings /54: panaikinti visas fotoaparato 
nuostatas] funkcija galite atkurti visų fotoaparato nuostatų numatytąsias vertes ( 70 p.).
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Jei kortelė nauja arba suformatuota su kitu fotoaparatu arba kompiuteriu, 
suformatuokite ją su šiuo fotoaparatu.

Iš formatuojamos kortelės ištrinami visi vaizdai ir duomenys. Iš 
kortelės ištrinami net ir apsaugoti duomenys, todėl pasirūpinkite, kad 
joje neliktų nieko vertingo. Jei reikia, prieš formatuodami kortelę 
perkelkite vaizdus į kompiuterį ar kitą laikmeną.

1 Pasirinkite parinktį [Format card / 
formatuoti kortelę].
 Kortelėje [51] pasirinkite parinktį [Format 

card / formatuoti kortelę] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite kortelę.
 [f] reiškia CF kortelę, o [g] - SD kortelę.
 Pasirinkite kortelę ir paspauskite mygtuką 

<0>.

3 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Kortelė bus suformatuota.

 Pasirinkus parinktį [g] galima atlikti žemo 
lygio formatavimą (68 p.).
Jei norite atlikti žemo lygio formavimo 
procedūrą, paspauskite mygtuką <L>, 
pažymėkite elementą [Low level format / 
žemo lygio formatavimas] (jame atsiras 
žymeklis <X>) ir pasirinkite parinktį [OK / 
gerai].

Prieš pradedant

3 Kortelės formatavimas
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 Kortelė yra nauja.
 Kortelė buvo suformatuota kitu fotoaparatu ar kompiuteriu.
 Kortelė yra pilna vaizdų ar duomenų.
 Jei ekrane pasirodė su kortele susijusi klaida (510 p.).

Kortelę formatuoti reikia tada, kai:

Žemo lygio formatavimas
 Jei atrodo, kad sumažėjo SD kortelės įrašymo ar nuskaitymo sparta, arba norite visiškai 

ištrinti visus kortelės duomenis, suformatuokite ją žemu lygiu.
 Kadangi žemo lygio formatavimo operacija ištrina visus įrašomus SD kortelės sektorius, 

ji užtrunka šiek tiek ilgiau nei įprastas formatavimas.
 Žemo lygio formatavimo operaciją galite sustabdyti pasirinkę [Cancel / atšaukti]. Net ir 

šiuo atveju formatavimas bus užbaigtas įprastu būdu, todėl galėsite kortele naudotis.

 Formatuojant kortelę arba trinant duomenis pakeičiama tik failų valdymo informacija. 
Faktiniai duomenys visiškai neištrinami. Turėkite tai omenyje, jei sumanysite kortelę 
parduoti arba išmesti. Prieš išmesdami kortelę atlikite žemo lygio formatavimo 
procedūrą arba fiziškai sunaikinkite kortelę, kad išvengtumėte duomenų nutekėjimo.

 Prieš pradedant naudotis nauja „Eye-Fi“ kortele (475 p.), joje esančią 
programinę įrangą reikia įdiegti į kompiuterį. Tada suformatuokite kortelę 
naudodamiesi fotoaparatu.

 Kortelės formatavimo ekrane pateikiama talpa gali būti mažesnė nei nurodytoji ant 
kortelės.

 Šiame prietaise naudojama technologija „exFAT“, kurią licencijavo „Microsoft“.
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Galite nustatyti, kad sufokusavus objektą arba laikmačio veikimo metu 
fotoaparatas nepypsėtų.

1 Pasirinkite parinktį [Beep / 
pypsėjimas].
 Kortelėje [z1] pasirinkite parinktį [Beep / 

pypsėjimas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

2 Pasirinkite parinktį [Disable / išjungti].
 Pasirinkite parinktį [Disable / išjungti] 

ir paspauskite mygtuką <0>.
 Fotoaparatas nebepypsės.

Nustatytą laiką nenaudojamas fotoaparatas automatiškai išsijungia – taip 
taupoma baterijų energija. Standartiškai nustatoma 1 minutės intervalas, kurį 
galima pakeisti. Jei nenorite, kad fotoaparatas automatiškai išsijungtų, pasirinkite 
parinktį [Disable / išjungti]. Automatiškai išsijungusį fotoaparatą galite įjungti 
paspaudę užraktą arba bet kurį kitą mygtuką.

1 Pasirinkite parinktį [Auto power off / 
automatinis išjungimas].
 Kortelėje [52] pasirinkite [Auto power off / 

automatinis išjungimas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Nustatykite pageidaujamą laiką.
 Pasirinkite reikiamą nuostatą 

ir paspauskite mygtuką <0>.

3 Pypsėjimo nutildymas

3 Išsijungimo laiko /automatinio išjungimo nustatymas

Net ir pasirinkus nuostatą [Disable / išjungti], taupymo sumetimais, nenaudojamas LCD 
ekranas po 30 s vis tiek automatiškai išsijungs. (Fotoaparato maitinimas neišsijungs.)
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Galite nustatyti, kiek ilgai vaizdas bus rodomas LCD ekrane iškart po 
nufotografavimo. Kad nuotrauka būtų rodoma ekrane, pasirinkite parinktį [Hold / 
užlaikyti]. Kad nuotrauka nebūtų rodoma ekrane, pasirinkite parinktį [Off / 
išjungti].

1 Pasirinkite parinktį [Image review / 
vaizdo peržiūra].
 Kortelėje [z1] pasirinkite parinktį [Image 

review / vaizdo peržiūra] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Nustatykite pageidaujamą laiką.
 Pasirinkite reikiamą nuostatą 

ir paspauskite mygtuką <0>.

Galite grąžinti numatytąsias fotoaparato fotografavimo ir meniu nuostatas.

1 Pasirinkite parinktį [Clear all camera 
settings / išvalyti visas fotoaparato 
nuostatas].
 Kortelėje [54] pasirinkite parinktį [Clear all 

camera settings / išvalyti visas 
fotoaparato nuostatas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Išvalius visas fotoaparato nuostatas bus 

sugrąžintos visos numatytosios 
fotoaparato nuostatos, aprašytos 71-73 p.

3 Vaizdo peržiūros trukmės nustatymas

3 Fotoaparato numatytųjų nuostatųNgrąžinimas

Pasirinkus nuostatą [Hold / užlaikyti], vaizdo peržiūra vyks tol, kol baigsis nustatytas 
automatinio išjungimo laikas.
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Fotografavimo funkcijos nuostatos AF nuostatos
AF operation (AF veikimas) One-Shot AF (Vieno kadro A)

Case 1 - 6 (1 - 6 konfigūracija)
Case 1 / visų konfigūracijų 
parametrų nuostatos ištrintosAF area selection mode (AF 

zonos parinkimo režimas)

Single-point AF (Manual 
Selection) (Taškinis vieno taško 
AF (rankinis pasirinkimas))

AF point selection (AF taško 
pasirinkimas)

Center (Centre)
AI Servo 1st image priority („AI 
Servo“ 1-ojo vaizdo pirmenybė)

Equal priority (Lygiavertė 
pirmenybė)Registered AF point 

(Registruotas AF taškas)
Canceled (Atšaukta)

Metering mode (Matavimo 
režimas)

q (Vertinamasis matavimas) AI Servo 2nd image priority 
(„AI Servo“ 2-ojo vaizdo 
pirmenybė)

Equal priority (Lygiavertė 
pirmenybė)

ISO speed (ISO greitis) Auto (Automatinis)

ISO speed range (ISO greičio 
diapazonas)

Minimum limit (Minimali riba): 100
Maximum limit (Maksimali riba): 
16000

Lens electronic MF 
(Elektroninio objektyvo MF)

Enable after One-Shot AF 
(Įjungti po vieno kadro AF)

Auto ISO range („ISO Auto“ 
greičio diapazonas)

Minimum limit (Minimali riba): 100
Maximum limit (Maksimali riba): 6400

AF-assist beam firing (AF 
pagalbinio spindulio 
naudojimas)

Enable (Įjungti)

One-Shot AF release priority 
(„One-Shot AF“ suveikimo 
pirmenybė)

Focus priority (Fokuso 
pirmenybė)Minimum shutter speed 

(Minimalus užrakto greitis)
Auto (Automatinis)

Lens drive when AF impossible 
(Objektyvo pavara kai AF 
neįmanomas)

Continue focus search (Tęsti 
fokuso paiešką)Drive mode (Pavaros režimas) u(pavienis fotografavimas)

Exposure compensation/AEB 
(Išlaikymo išlyginimas / AEB)

Canceled (Atšaukta)
Selectable AF point 
(Pasirenkamas AF taškas)

65 taškai

Flash exposure compensation 
(Blykstės išlaikymo 
išlyginimas)

Canceled (Atšaukta)
Select AF area selection mode 
(Pasirinkti AF zonos 
pasirinkimo režimą)

Visi elementai pasirinkti

Red-eye reduction (Raudonų 
akių efekto mažinimas)

Disable (Išjungti)
AF area selection method (AF 
zonos pasirinkimo metodas)

M-Fn button (M-Fn mygtukas)
Multiple exposure (Daugybinis 
išlaikymas)

Disable (Išjungti)

HDR Mode (HDR režimas) Disable HDR (Išjungti HDR)
Orientation linked AF point (Su 
orientacija susietas AF taškas)

Same for both vertical/
horizontal (Tas pats ir 
vertikaliai, ir horizontaliai)

Interval timer (Intervalų 
laikmatis)

Disable (Išjungti)

Bulb timer (Neriboto išlaikymo 
laikmatis)

Disable (Išjungti)
Initial AF point,  AI Servo AF 
(Pradinis AF taškas  „AI 
Servo AF“)

Auto (Automatinis)Anti-flicker shooting 
(Fotografavimas sumažinant 
mirgėjimą)

Disable (Išjungti)

Mirror lockup (Veidrodžio 
fiksavimas)

Disable (Išjungti) Automatic AF point selection: 
EOS iTR AF (Automatinis AF 
taško pasirinkimas EOS iTR 
AF)

Enable (Įjungti)Viewfinder display (Vaizdo ieškiklio rodinys)

Viewfinder level (Vaizdo 
ieškiklio lygis)

Hide (Paslėpti)

VF grid display (VI tinklelio 
rodinys)

Disable (Išjungti) Manual AF point selection 
pattern (Rankinio AF taško 
pasirinkimo modelis)

Stops at AF area edges (AF 
zonos pakraštyje sustos)

Show/hide in viewfinder 
(Rodyti / nerodyti vaizdo 
ieškiklyje)

Only Flicker checkmarked 
(Tik pažymėjus parinktį „Flicker“ 
(mirgėjimas)) AF point display during focus 

(AF taškas rodomas 
fokusavimo metu)

Selected (constant) 
(Pasirinktas (pastovus))Custom Functions 

(Pasirenkamos funkcijos)
Nepakeista

Flash control (Blykstės valdymas)
VF display illumination (VI ekrano 
apšvietimas)

Auto (Automatinis)

Flash firing (Blykstės 
suveikimas)

Enable (Įjungti) AF point during AI Servo AF 
(AF taškas fotografuojant su 
„AI Servo AF“)

Neapšviestas

E-TTL II Flash metering (E-
TTL II blykstės matavimas)

Evaluative flash metering 
(Vertinamasis matavimas) AF status in viewfinder (AF 

būsenos rodmuo vaizdo 
ieškiklyje)

Rodyti regos laukeFlash sync. speed in Av mode 
(Blykstės sinchr. sparta Av 
režimu)

Auto (Automatinis)

AF Microadjustment (AF 
mikroreguliavimas)

Disable (Išjungti) / išlaikyta 
nustatyta išlaikymo apimtis



Prieš pradedant

72

Vaizdo įrašymo nuostatos Fotoaparato nuostatos

Image quality (Vaizdo kokybė) 73
Auto power off (Automatinis 
išjungimas)

1 min.

Picture Style („Picture Style“ sąranka) Standard (Standartinis) Beep (Pypsėjimas) Enable (Įjungti)

„Auto Lighting Optimizer“ 
(automatinio apšvietimo 
optimizatorius)

Standard (Standartinis)
Release shutter without card 
(Užrakto suveikimas be kortelės)

Enable (Įjungti)

Peripheral illumination correction 
(Periferinio apšvietimo korekcija)

Enable/Correction data retained 
(Įjungti/koregavimo duomenys 
išlaikyti)

Image review time (Vaizdo 
peržiūros trukmė)

2 s

Highlight alert (Paryškinimo 
įspėjimas)

Disable (Išjungti)

Chromatic aberration correction (Spalvų 
iškraipymo korekcija)

Enable/Correction data retained 
(Įjungti/koregavimo duomenys 
išlaikyti)

AF point display (AF taško rodinys) Disable (Išjungti)

Playback grid (Peržiūros tinklelis) Off (Išjungti)

Distortion correction (Deformacijų 
korekcija)

Disable/Correction data retained 
(Įjungti/ koregavimo duomenys 
išlaikyti)

Histogram display (Histogramos 
rodinys)

Brightness (Skaistis)

Movie playback count (Filmuotos 
medžiagos peržiūros skaičiavimas)

Unchanged (Nepakeista)

White balance (Baltos spalvos 
balansas)

Q (Automatinis)
Magnification (Approx.) (Vaizdo 
padidinimas (apytikslis))

2x (didinti nuo centro)
Custom White Balance (Adaptuotas 
baltos spalvos balansas)

Canceled (Atšaukta)

White balance shift (Baltos spalvos 
balansas)

Canceled (Atšaukta)
Control over HDMI (Valdymas per 
HDMI)

Disable (Išjungti)

White balance bracketing 
(Skirtingo baltos spalvos balanso 
serija)

Canceled (Atšaukta)

Image jump w/6 (Peršokimas per 
vaizdus naudojant6)

e (10 vaizdų)

Auto rotate (Automatiškai pasukti) On zD(Įjungti zD)

Color space (Spalvų erdvė) sRGB LCD brightness (LCD skaistis) Auto (Automatinis)

Long exposure noise reduction 
(Ilgo išlaikymo iškraipymų 
mažinimas)

Disable (Išjungti)

Date/Time/Zone (Data / laikas / 
laiko juosta)

Unchanged (Nepakeista)

Eye-Fi settings („Eye-Fi“ 
nuostatos)

Disable (Išjungti)

High ISO speed noise reduction 
(Didelio ISO greičio iškraipymų 
mažinimas)

Standard (Standartinis)
Language (Kalba) Unchanged (Nepakeista)

GPS and digital compass settings 
(GPS ir skaitmeninio kompaso 
nuostatos)

Disable (Išjungti)
Highlight tone priority (Paryškinto 
atspalvio pirmenybė)

Disable (Išjungti)

Record function (Įrašymo funkcija) Standard (Standartinis) Video system (Vaizdo sistema) Unchanged (Nepakeista)

File numbering (Failų 
numeravimas)

Continuous 
(Nepertraukiamas) z button display options (z 

mygtuko rodinio parinktys)
All items selected (Visi 
elementai pasirinkti)

File name (Failo pavadinimas)
Preset code (Iš anksto 
nustatytas kodas)

Auto cleaning (Automatinis 
valymas)

Enable (Įjungti)
m button function (m 
mygtuko funkcija)

Rating (Vertinimas)

Dust Delete Data (Dulkių šalinimo 
duomenys)

Erased (Ištrinti)
Custom shooting mode (Adaptuotas 
fotografavimo režimas)

Unchanged (Nepakeista)

Copyright information (Autorių teisių 
informacija)

Unchanged (Nepakeista)

Configure: MY MENU* 
(Konfigūruoti: MY MENU (mano 
meniu)*)

Unchanged (Nepakeista)

Menu display (Meniu rodinys)
Normal display (Normalus 
rodinys)

„Wi-Fi“ funkcija (tik W-E1) Nepakeista
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Prieš pradedant

„Live View“ fotografavimo nuostatos Filmavimo nuostatos

Live View shooting („Live View“ 
fotografavimas)

Enable (Įjungti)
Movie Servo AF („Movie 
Servo AF“)

Enable (Įjungti)

AF method (AF metodas) u+ Tracking (u + sekimas) AF method (AF metodas) u+ Tracking (u + sekimas)

Continuous AF 
(Nepertraukiamas AF)

Disable (Išjungti)
Grid display (Tinklelio 
rodinys)

Off (Išjungti)

Grid display (Tinklelio rodinys) Off (Išjungti) Movie recording quality (Filmuoto vaizdo įrašymo kokybė)

Aspect ratio (Vaizdo 
proporcijos)

3:2 MOV/MP4 MOV

Exposure simulation (Išlaikymo 
imitavimas)

Enable (Įjungti)
Movie recording size 
(Įrašomo filmuoto vaizdo 
dydis)

NTSC: L6X

PAL: L5X

Silent LV shooting (Tylusis LV 
fotografavimas)

Mode 1 (1 režimas)

24.00P Disable (Išjungti)

Sound recording (Garso 
įrašymas)

Auto (Automatinis)

Metering timer (Matavimo 
laikmatis)

8 s Wind filter (Vėjo filtras) Disable (Išjungti)

Attenuator (Ateniuatorius) Disable (Išjungti)

Movie Servo AF speed („Movie Servo AF“ sparta)

When active 
(Suaktyvinus)

Always on (Visada įjungtas)

AF speed (AF greitis ) Standard (Standartinis)

Movie Servo AF tracking 
sensitivity („Movie Servo AF“ 
sekimo jautrumas)

0 (standartinis)

Silent LV shooting (Tylusis LV 
filmavimas)

Mode 1 (1 režimas)

Metering timer (Matavimo 
laikmatis)

8 s

Time code (Laiko kodas)

Count up (Skaičiavimas) Unchanged (Nepakeista)

Start time setting (Paleidimo 
laiko nuostata)

Unchanged (Nepakeista)

Movie recording count 
(Vaizdo įrašymo 
skaičiavimas)

Nepakeista

Movie playback count 
(Filmuotos medžiagos 
peržiūros skaičiavimas)

Unchanged (Nepakeista)

HDMI Unchanged (Nepakeista)

Drop frame 
(Praleidžiamas kadras)

Unchanged (Nepakeista)

Silent control (Tylusis 
valdymas)

Disableh (Išjungti h) 

V button function 
(V mygtuko funkcija)

/z

HDMI output + LCD (HDMI 
išvadas + LCD)

No mirroring (Be atspindėjimo 
veidrodyje)

HDMI frame rate (HDMI kadrų 
dažnis)

Auto (Automatinis)
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Tinklelį galite įjungti ir vaizdo ieškiklyje, kad būtų lengviau komponuoti ir išlyginti 
fotografuojamą vaizdą.

1 Pasirinkite parinktį [Viewfinder 
display / vaizdo ieškiklio rodinys].
 Kortelėje [52] pasirinkite parinktį 

[Viewfinder display / vaizdo ieškiklio 
rodinys] ir paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [VF grid display / 
VI tinklelio rodinys].

3 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti].
 Išėjus iš meniu tinklelis pasirodys vaizdo 

ieškiklyje.

l Tinklelio rodymas ekrane

Fotografuodami „Live View“ režimu arba prieš pradėdami filmuoti LCD ekrane galite 
įsijungti tinklelį (295, 344 p.).
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Elektroninį gulsčiuką ir tinklelį galite matyti LCD ekrane ir vaizdo ieškiklyje, jie 
padės nustatyti tinkamą fotoaparato pokrypį.

1 Paspauskite mygtuką <B>.
 Kaskart, paspaudus mygtuką <B>, 

ekrane pasikeis informacijos rodinys.
 Iškvieskite į ekraną elektroninį gulsčiuką.

 Jei elektroninis gulsčiukas ekrane 
nepasirodo, pasirinkite tokias funkcijos 
[53: z button display options / 
53: z mygtuko rodinio parinktys] 
nuostatas, kad elektroninis gulsčiukas 
galėtų būti rodomas ekrane (468 p.).

2 Patikrinkite fotoaparato pokrypį.
 Vertikalaus ir horizontalaus gulsčiuko 

rodmenys yra rodomi 1° intervalais.
 Pokrypis yra tinkamas tada, kai raudona 

linija pasidaro žalia.

Q Elektroninio gulsčiuko rodymas ekrane

Elektroninio gulsčiuko rodymas LCD ekrane

Vertikalus 
gulsčiukas

Horizontalus 
gulsčiukas

 Net ir esant tinkamam fotoaparato pokrypiui, galima ±1° paklaida.
 Jei fotoaparatas yra smarkiai pakreiptas, elektroninio gulsčiuko paklaidos ribos bus 

didesnės.

Elektroninį gulsčiuką galite iškviesti į ekraną fotografuodami „Live View“režimu bei 
rengdamiesi filmuoti (išskyrus u+ sekimas režimu) taip, kaip aprašyta anksčiau.
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Elektroninis gulsčiukas gali būti rodomas viršutinėje vaizdo ieškiklio dalyje. 
Kadangi jis matomas ir fotografuojant, Jūs galite visą laiką stebėti fotoaparato 
pokrypį.

1 Pasirinkite parinktį [Viewfinder 
display / vaizdo ieškiklio rodinys].
 Kortelėje [52] pasirinkite parinktį 

[Viewfinder display / vaizdo ieškiklio 
rodinys] ir paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Viewfinder level / 
vaizdo ieškiklio gulsčiukas].

3 Pasirinkite parinktį [Show / rodyti].

4 Nuspauskite užrakto mygtuką iki 
pusės.
 Vaizdo ieškiklyje pasirodys gulsčiukas.
 Jis veiks ir laikant fotoaparatą vertikaliai.

3 Elektroninio gulsčiuko rodymas vaizdo ieškiklyje

1° 
1° 

7° 

4° arba daugiau

7,5° arba daugiau

Net ir esant tinkamam fotoaparato pokrypiui, galima ±1° paklaida.
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Fotografavimo funkcijos nuostatos (fotografavimo režimas, baltos spalvos 
balansas, pavaros režimas, AF veikimas, matavimo režimas, vaizdo kokybė:  
JPEG/RAW, mirgėjimo nustatymas) gali būti rodomos vaizdo ieškiklyje.
Standartiškai mirgėjimo aptikimas yra pažymėtas [X].

1 Pasirinkite parinktį [Viewfinder 
display / vaizdo ieškiklio rodinys].
 Kortelėje [52] pasirinkite parinktį 

[Viewfinder display / vaizdo ieškiklio 
rodinys] ir paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Show/hide in 
viewfinder / rodyti/nerodyti vaizdo 
ieškiklyje].

3 Pažymėkite [X] informaciją, kuri 
turėtų būti rodoma.
 Pasirinkite norimo rodinio parinktį, 

paspauskite mygtuką <0> ir priskirkite jai 
žymiklį <X>.

 Pakartokite procedūrą ir [X] pažymėkite 
visą norimą matyti informaciją. Pasirinkite 
parinktį [OK / gerai].

 Išėjus iš meniu pasirinkta informacija 
pasirodys vaizdo ieškiklyje (27 p.).

3 Informacijos rodmenų vaizdo ieškiklyje nustatymasN

Jei į fotoaparatą atminties kortelė neįdėta, vaizdo įrašymo kokybės rodmens vaizdo 
ieškiklyje nebus.

Jei paspaudę mygtuką <n> arba <o> pajudinsite objektyvo fokusavimo 
režimo pasirinkimo svirtį arba, jei fotografuosite su elektroninio rankinio fokusavimo 
režimą turinčiu objektyvu ir pasuksite AF/MF fokusavimo žiedą (119 p.), atitinkama 
informacija vaizdo ieškiklyje bus rodoma nepaisant Jūsų pasirinkimo ir pažymėjimo.
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Jei meniu ekrano apačioje yra rodomas rodmuo [z Help / zpagalba], 
galite atsiversti ir naudotis pagalbos gidu. Pagalbos gidas rodomas laikant 
nuspaustą mygtuką <B>. Jei pagalbos informacija į vieną ekraną netelpa, 
dešinėje pusėje atsiras slankioji juosta. Norėdami paslinkti informaciją žemyn, 
nuspauskite mygtuką <B> ir pasukite ratuką <5>.

 Pavyzdys: [21: Case2 / 21: 2 konfigūracija]

 Pavyzdys: [24: Orientation linked AF point / 24: su orientacija 
susietas AF taškas]

 Pavyzdys: [83: Multi function lock / 83: daugiafunkcis užraktas]

 Pagalba

B


Slankioji juosta

B


B
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2
Paprastas fotografavimas

Šiame skyriuje aiškinama, kaip paprastai ir lengvai fotografuoti 
naudojantis režimų pasirinkimo ratuko nuostata <A> 
(išmanus automatinis vaizdo režimas).

Naudojantis <A> režimu tereikia nutaikyti fotoaparatą ir paspausti 
užrakto mygtuką, o fotoaparatas pats automatiškai nustatys visus 
reikiamus parametrus (480 p.). Kad fotografuojant, dėl netinkamai 
atliktų veiksmų, nuotrauka neišeitų nevykusi, pažengusiems skirtų 
fotografavimo funkcijų nuostatų keisti negalima.

Išmanus automatinis vaizdo režimas

„Auto Lighting Optimizer“ (automatinio apšvietimo optimizatorius)
Fotografuojant <A> režimu, „Auto Lighting Optimizer“ (automatinio 
apšvietimo optimizatorius) (175 p.) funkcija automatiškai sureguliuoja vaizdą 
taip, kad jo skaistis ir kontrastas būtų optimalūs. <d>, <s> ir <f> 
režimais ši funkcija yra numatytoji.
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<A> yra visiškai automatinis fotografavimo režimas. Fotoaparatas 
išanalizuoja aplinką ir automatiškai parenka optimalias nuostatas. 
Fotoaparatas taip pat nustato, ar fotografuojamas objektas juda, ar nejuda ir 
automatiškai vaizdą sufokusuoja (83 p.).

1 Režimo pasirinkimo ratuką pasukite 
į padėtį <A>.
 Režimo pasirinkimo ratuką sukite 

nuspaudę jo centre esantį fiksatoriaus 
atleidimo mygtuką.

2 Nutaikykite zoninio AF rėmelį į 
objektą.
 Fokusavimui bus naudojami visi AF taškai 

ir fotoaparatas sufokusuos arčiausiai esantį 
objektą.

 Nutaikę į fotografuojamą objektą zoninio 
AF rėmelį vaizdą sufokusuosite lengviau.

3 Sufokusuokite objektą.
 Nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės. 

Fokusuodami vaizdą ims suktis objektyvo 
elementai.

 Veikiant automatinio fokusavimo funkcijai, 
ekrane bus rodomas rodmuo <i>.

 Pasirodys sufokusuotas AF taškas. Tuo pat 
metu supypsės garsinis signalas ir įsižiebs 
fokusuotės indikatorius <o>.

 Esant prastam apšvietimui, AF taškas arba 
taškai trumpam paraudonuos.

 Jei reikės, automatiškai iššoks fotoaparate 
įmontuota blykstė.

A Visiškai automatinis fotografavimas 
(išmanus automatinis vaizdo režimas)

Zoninio AF rėmelis

Fokusuotės indikatorius
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A Visiškai automatinis fotografavimas (išmanus automatinis vaizdo režimas)

4 Fotografuokite.
 Nuspauskite užrakto mygtuką iki galo ir 

nufotografuokite vaizdą.
 Gauta nuotrauka apie 2 sekundes bus 

rodoma LCD ekrane.
 Baigę fotografuoti pirštais įstumkite į vietą 

fotoaparate įmontuotą blykstę.

 Fokusuotės indikatorius <o> žybsi, objektas nesufokusuotas.
Nutaikykite zoninio AF rėmelį į kontrastingą vietą ir nuspauskite iki pusės užrakto 
mygtuką (55 p.). Jei esate arti objekto, pasitraukite toliau ir bandykite vėl.

 Sufokusavus vaizdą AF taškai nebeparaudonuoja.
Fotografuojant prastai apšviestoje aplinkoje AF taškai paraudonuoja.

 Vienu metu įsižiebia keli AF taškai.
Visuose šiuose taškuose vaizdas yra sufokusuotas. Fotografuoti galite tol, kol 
šviečia pasirinktą objektą apimantis AF taškas.

 Fotoaparatas nepaliaujamai tyliai pypsi. (Fokusuotės indikatorius <o> 
neįsižiebia.)
Tai reiškia, kad fotoaparatas nepertraukiamai fokusuoja judantį objektą. 
(Fokusuotės indikatorius <o> neįsižiebia.) Galite fotografuoti aiškias ir 
ryškias judančių objektų nuotraukas.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad tokiu atveju fokusavimo fiksavimo funkcija (83 p.) 
neveikia.

Dažniausiai užduodami klausimai

Fotografuojant <A> režimu gamtos, lauko ir saulėlydžio spalvos atrodo įspūdingiau. Jei 
reikiamų atspalvių išgauti nepavyko, pakeiskite fotografavimo režimą į <d>, <s>, 
<f> arba <a>, „Picture Style“ sąranką <D> pakeiskite kita ir nufotografuokite 
vaizdą dar kartą (160 p.).
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 Nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės, objektas nesufokusuojamas.
Jei objektyvo fokusavimo režimo jungiklis pastumtas į padėtį <MF> (rankinis 
fokusavimas), pastumkite jį į padėtį <AF> (automatinis fokusavimas).

 Blykstė suveikė net ir dienos šviesoje.
Jei objektas yra apšviestas foniniu apšvietimu, blykstė gali padėti pašviesinti 
tamsesnes objekto vietas. Jei nenorite, kad blykstė suveiktų, pasirinkite 
sparčiojo valdymo nuostatos [Flash firing / blykstės suveikimas] parinktį 
[b] (61 p.).

 Blykstė suveikė ir užfiksuotas vaizdas išėjo labai skaistus.
Atsitraukite toliau nuo fotografuojamo objekto ir nufotografuokite jį dar kartą. 
Jei, fotografuojant su blykste, objektas yra pernelyg arti fotoaparato, nuotrauka 
gali gautis labai skaisti (pernelyg išlaikyta).

 Esant prastam apšvietimui įmontuota blykstė suveikia kelis kartus.
Nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės, įmontuota blykstė gali suveikti kelis 
kartus, kad geriau veiktų automatinio fokusavimo funkcija. Tai vadinama AF 
pagalbiniu spinduliu (89 p.). Jo veiksmingas nuotolis siekia apie 4 metrus. Be 
perstojo blykčiodama blykstė skleis specifinius garsus. Tai normalu ir nereiškia 
trikties.

 Fotografuojant su blykste apatinė nuotraukos dalis atrodo nenatūraliai 
tamsi.
Fotografuojamas objektas buvo pernelyg arti fotoaparato, todėl nuotraukoje 
užfiksavote objektyvo gaubto šešėlį. Atsitraukite toliau nuo fotografuojamo 
objekto ir nufotografuokite jį dar kartą. Jei ant objektyvo yra uždėtas gaubtas, 
prieš fotografuodami su blykste jį nuimkite.
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Kad sukurtumėte subalansuotą foną ir gerą perspektyvą pagal esamą aplinką, 
nukreipkite fotografuojamą objektą kairėn arba dešinėn.
Pasirinkus <A> režimą ir nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės nejudančiam 
objektui sufokusuoti, fokusuotė bus užfiksuojama. Laikydami iki pusės nuspaustą 
užrakto mygtuką perkomponuokite vaizdą, o tada užraktą nuspauskite iki galo ir 
nufotografuokite. Tai vadinama „fokuavimo fiksavimu“.

Jei fotografuojant <A> režimu objektas fokusavimo metu ar po jo pajuda 
(pakinta atstumas iki fotoaparato), įsijungia funkcija „AI Servo AF“ ir objektas 
pradedamas fokusuoti nepertraukiamai. (Fotoaparatas be perstojo tyliai pypsės.) 
Objektas be pertraukos fokusuojamas tol, kol zoninio AF rėmelis yra į jį nutaikytas, 
o užrakto mygtukas yra iki pusės nuspaustas. Nusprendę vaizdą nufotografuoti, 
nuspauskite užrakto mygtuką iki galo.

A Visiškai automatinio režimo (išmanaus 
automatinio vaizdo režimo) naudojimo metodai

Vaizdo perkomponavimas

Judančio objekto fotografavimas
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84

Galite fotografuoti stebėdami vaizdą fotoaparato LCD ekrane. Tai vadinama „Live 
View“ fotografavimu. Išsamesnės informacijos rasite 285 p.

1 Pastumkite fotografavimo „Live View“ 
/ filmavimo jungiklį į padėtį <A>.

2 Kaip stebėti „Live View“ vaizdą LCD 
ekrane.
 Paspauskite mygtuką <0>.
 LCD ekrane pasirodys „Live View“ vaizdas.

3 Sufokusuokite objektą.
 Norėdami sufokusuoti vaizdą, nuspauskite 

užrakto mygtuką iki pusės.
 Fotoaparatui sufokusavus vaizdą AF 

taškas pažaliuos ir pasigirs pyptelėjimas.

4 Fotografuokite.
 Nuspauskite užrakto mygtuką iki galo.
 Vaizdas bus nufotografuotas ir LCD ekrane 

pasirodys gauta nuotrauka.
 Pasibaigus vaizdo peržiūrai, fotoaparatas 

automatiškai sugrįš į „Live View“ 
fotografavimo režimą.

 Norėdami baigti „Live View“ fotografavimą, 
paspauskite mygtuką <0>.

A „Live View“ fotografavimas
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3
AF ir pavaros režimų

nustatymas

AF taškai vaizdo ieškiklyje padeda 
pritaikyti AF fotografavimo režimą 
įvairiausiems vaizdams įvairiausiose 
situacijose fotografuoti.

Taip pat galite pasirinkti fotografuojamą objektą ir 
fotografavimo sąlygas geriausiai atitinkančią AF funkciją bei 
pavaros režimą.

 Viršutiniame dešiniame kampe greta puslapio pavadinimo 
pateikiama piktograma M reiškia, kad funkciją galima naudoti tik su 
šiais režimais: <d> <s> <f> <a> <F>.

 <A> režimu AF veikimo ir AF zonos parinkimo režimas 
nustatomas automatiškai.

<AF> reiškia automatinį fokusavimą. <MF> reiškia rankinį fokusavimą.
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Galite pasirinkti geriausiai fotografavimo sąlygas arba objektą atitinkantį AF 
veikimo principą. Pasirinkus režimą <A>, automatiškai nustatomas „AI Focus 
AF“ režimas.

1 Pastumkite objektyvo fokusavimo 
režimo jungiklį į padėtį <AF>.

2 Pasirinkite <d> <s> <f> <a> 
<F> režimą.

3 Paspauskite mygtuką <o>. 
(9)

4 Pasirinkite norimą AF veikimo 
parinktį.
 Stebėdami LCD skydelį arba vaizdo ieškiklį 

pasukite ratuką <6>.
X : Vieno kadro AF
9 : „AI Focus AF“
Z : „AI Servo AF“

f: AF veikimo pasirinkimasN

Pasirinkus režimą <d>, <s>, <f>, <a> arba <F> AF galima įjungti paspaudus 
mygtuką <p>.
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f: AF veikimo pasirinkimasN

Tinka nejudantiems objektams fotografuoti. 
Nuspaudus iki pusės užrakto mygtuką, 
fotoaparatas vaizdą sufokusuos tik vieną 
kartą.
 Fotoaparatui sufokusavus vaizdą, ekrane 

pasirodys sufokusuotas AF taškas, o 
vaizdo ieškiklyje įsižiebs fokusuotės 
indikatorius <o>.

 Fotografuojant vertinamojo matavimo 
režimu (224 p.) išlaikymo nuostata 
parenkama po to, kai fotoaparatas 
sufokusuoja objektą.

 Nuspaudus iki pusės užrakto mygtuką, fokusuotė užfiksuojama. Tada, jei 
norite, galite perkomponuoti kadrą.

„One-Shot AF“ (Vieno kadro AF) nejudantiems objektams fotografuoti

Fokusuotės indikatorius

AF taškas

 Jei sufokusuoti vaizdo nepavyksta, vaizdo ieškiklyje pradeda žybsėti fokusavimo 
patvirtinimo indikatorius <o>. Tokiu atveju, fotoaparatas nefotografuoja net ir iki galo 
nuspaudus užrakto mygtuką. Perkomponuokite vaizdą ir pabandykite sufokusuoti jį iš 
naujo arba skaitykite sk. „Jei nepavyko sufokusuoti vaizdo“ (139 p.).

 Jei pasirinkote funkcijos [z1: Beep / z1: pypsėjimas] nuostatą [Disable / 
išjungti], sufokusavęs objektą fotoaparatas nebesupypsės.

 Sufokusavę vaizdą fokusavimo po vieną kadrą režimu „One-Shot AF“ (Vieno kadro 
AF) fokusuotę galite užfiksuoti ir fotografuojamą vaizdą perkomponuoti. Tai 
vadinama „fokusavimo fiksavimu“. Tai labai patogu, kai norite tinkamai sufokusuoti į 
zoninio AF rėmelį nepatenkantį vaizdą.
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Šis AF režimas skirtas judantiems objektams fotografuoti, kai židinio 
nuotolis nuolat kinta. Nuspaudus iki pusės užrakto mygtuką, fotoaparatas 
objektą ima fokusuoti be pertraukos.
 Išlaikymas nustatomas fotografavimo metu.
 AF pasirinkimo režimu (90 p.) nustačius automatinio 65 taškų AF pasirinkimo 

funkciją, sekimas bus vykdomas tol, kol objektas yra zoninio AF rėmelyje.

Jei objektas pradeda judėti, funkcija „AI Focus AF“ automatiškai perjungia 
AF režimą iš „One-Shot AF“ (Vieno kadro AF) į „AI servo AF“.
 Jei „One-Shot AF“ (Vieno kadro AF) režimu sufokusuotas objektas pradeda 

judėti, fotoaparatas automatiškai aptinka judesį, įjungia „AI Servo AF“ režimą ir 
seka judantį objektą.

Funkcija „AI Servo AF“ judantiems objektams fotografuoti

„AI Focus AF“ AF veikimui automatiškai įjungti

Suaktyvinus funkciją „AI Servo AF“, fotoaparatas net ir sufokusavęs vaizdą nesupypsi. 
Be to, neįsižiebia vaizdo ieškiklyje esantis fokusavimo patvirtinimo indikatorius <o>.

Sufokusavus vaizdą „AI Servo AF“ režimu (veikiant „Servo“ funkcijai), fotoaparatas be 
pertraukos tyliai pypsės. Be to, neįsižiebia vaizdo ieškiklyje esantis fokusavimo 
patvirtinimo indikatorius <o>. Atminkite, kad tokiu atveju, fokusuotė neužfiksuojama.
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f: AF veikimo pasirinkimasN

Nuspaudus iki pusės užrakto mygtuką ir 
fotoaparatui pradėjus veikti AF režimu, 
apatiniame dešiniame vaizdo ieškiklio kampe 
atsiras piktograma <i>.
Fotoaparatui veikiant „One-Shot AF“ (Vieno 
kadro AF) režimu ši piktograma taip pat 
pasirodys ir iki pusės nuspaudus užrakto 
mygtuką po to, kai vaizdas buvo sufokusuotas.

Fotografuojant prastai apšviestoje aplinkoje AF taškai paraudonuoja. Pasirinkus 
režimą <d>, <s>, <f>, <a> arba <F> galima nustatyti, ar AF taškas 
įsižiebs raudona spalva (131 p.).

Fotografuojant prastai apšviestus vaizdus, iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką 
fotoaparate įmontuota blykstė kelis kartus sublyksės. Taip apšviestą objektą 
fotoaparatui lengviau automatiškai sufokusuoti.

AF veikimo indikatorius

AF taškai pasidaro raudoni

Įmontuotos blykstės pagalbinis AF spindulys

AF veikimo indikatorius gali būti rodomas už vaizdo ieškiklio ribojamos vaizdo zonos ribų 
(132 p.).

 Jei <A> režimu pasirinksite [Flash firing / blykstės suveikimas] nuostatą <b>, 
fotoaparate įmontuota blykstė AF pagalbinio spindulio neišspinduliuos.

 Fotografuojant „AI Servo AF“ režimu AF pagalbinis spindulys neišspinduliuojamas.
 Be perstojo blykčiodama blykstė skleis specifinius garsus. Tai normalu ir nereiškia 

trikties.

 Įmontuotos blykstės AF pagalbinio spindulio efektyvusis veikimo nuotolis siekia apie 
4 metrus.

 Jei norite, kad <d>, <s>, <f>, <a> arba <F> režimu iššoktų įmontuota 
blykstė, paspausite mygtuką <I>. Prireikus, blykstė išspinduliuos pagalbinio AF 
pašvietimo spindulį.
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Šis fotoaparatas automatiniam fokusavimui gali naudoti 65 AF taškus. Galite 
pasirinkti fotografuojamai aplinkai ar objektui tinkamiausią AF zonos parinkimo 
režimą bei AF taškus.

Naudojami AF taškai ir jų išdėstymo schemos priklauso nuo prie 
fotoaparato prijungto objektyvo. Daugiau informacijos rasite sk. 
„Objektyvai ir naudojami AF taškai“ 100 puslapyje.

Galite pasirinkti vieną iš septynių AF zonos parinkimo režimų. Nustatymo 
procedūra aprašoma 92 p.

Vieno taško taškinis AF
(Rankinis parinkimas)

Ypač tiksliam fokusavimui.

Vieno kadro AF
(Rankinis parinkimas)

Pasirinkite vieną AF tašką, kurį norite 
sufokusuoti.

AF taško išplėtimas
(Rankinis parinkimas )

Vaizdui fokusuoti naudojamas rankiniu būdu 
pasirinktas AF taškas <S> ir keturi greta jo 
esantys AF taškai <w> (virš, po, iš kairės ir iš 
dešinės pusės).

S Pasirinktie AF zoną ir AF taškąN

AF zonos parinkimo režimas
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S Pasirinktie AF zoną ir AF taškąN

AF taško išplėtimas (rankinis 
pasirinkimas, aplink esantys 
taškai)

Vaizdui fokusuoti naudojamas rankiniu būdu 
pasirinktas AF taškas <S> ir aplink jį esantys 
AF taškai <w>.

Zoninis AF
(Rankinis zonos parinkimas)

Vaizdui fokusuoti naudojama viena iš devynių 
zonų.

Didelės zonos AF
(Rankinis zonos parinkimas)

Vaizdui fokusuoti naudojama viena iš trijų zonų 
(kairė, dešinė arba centrinė).

65 taškų automatinio parinkimo 
AF

Vaizdui fokusuoti naudojamas zoninio AF 
rėmelis (visa AF zona). Šis režimas 
nustatomas automatiškai <A> režimu.
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1 Paspauskite mygtuką <S>. (9)

2 Pasinaudokite <p> arba <B> 
mygtuku.
 Stebėdami vaizdą pro vaizdo ieškiklį 

paspauskite mygtuką <p> arba <B>
 Kaskart, paspaudus mygtuką <p>, 

pasikeis AF zonos parinkimo režimas.
 Kaskart, paspaudus mygtuką <B>, 

pasikeis AF zonos parinkimo režimas.

AF zonos parinkimo režimo pasirinkimas

 Naudodamiesi [24: Select AF area selec. mode / 24: pasirinkite AF zonos 
pasirinkimo režimą] galite apriboti pasirenkamus AF zonos pasirinkimo režimus 
(124 p.).

 Pasirinkus [24: AF area selection method / 24: AF zonos pasirinkimo 
režimas] funkcijos parinktį [S9Main Dial / S9 pagrindinis valdymo ratukas], 
galite pasirinkti AF zonos pasirinkimo režimą spausdami mygtuką <S>, o po to 
sukdami ratuką <6> (125 p.).



93

S Pasirinktie AF zoną ir AF taškąN

AF tašką arba zoną galite pasirinkti ir rankiniu būdu.

1 Paspauskite mygtuką <S>.
 Vaizdo ieškiklyje pasirodys AF taškai.
 AF taško išplėtimo režimais bus rodomi ir 

greta esantys efektyvūs AF taškai.
 Zoninio AF režimu bus rodomos 

pasirinktos zonos.

2 Pasirinkite AF tašką.
 Pakreipus <9> valdiklį, AF taškų 

pasirinkimas pasikeis pokrypio kryptim. 
Nuspaudus iki galo <9> mygtuką bus 
pasirinktas centinis AF taškas (arba 
centrinė zona).

 Sukdami ratuką <6> galite pasirinkti ir 
horizontalų AF tašką, o sukdami ratuką 
<5> - vertikalų AF tašką.

 Zoninio AF režimu sukant ratuką <6> 
arba <5> zonos keičiasi ratu.

AF taško pasirinkimas rankiniu būdu

 Pasirinkus funkcijos [24: Initial AF pt,  AI Servo AF / 24: pradinis AF 
taškas,  „AI Servo AF“] nuostatą [Initial  AF pt selected / pasirinktas 
pirminis  AF taškas] (p.127), šį metodą galima naudoti „AI Servo AF“ pradinei 
padėčiai rankiniu būdu pasirinkti.

 Paspaudus mygtuką <S> LCD ekrane pasirodys šie rodmenys:
• 65 taškų automatinis AF, zoninio AF, didelės zonos AF pasirinkimas:  AF
• Taškinis vieno taško AF, vieno taško AF ir AF taško išplėtimas: SEL   (centrinis / 

SEL AF (ne centrinis)
 Naudodamiesi [25: Manual AF pt. selec. pattern /25: rankinio AF taško 

pasirinkimo schema], galite rinktis nuostatą [Stops at AF area edges / sustoja AF 
zonos pakraštyje] arba [Continuous / nepertraukiamas] (129 p.).
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Spaudžiant mygtuką <S> užsižiebs ypač tiksliam automatiniam fokusavimui 
skirti kryžminiai AF taškai. Žybsintys AF taškai yra veiksnūs horizontalia arba 
vertikalia kryptim. Išsamesnės informacijos rasite 99-103 puslapiuose.

Fotoaparate galite užregistruoti dažniausiai naudojamą AF tašką.
Naudodamiesi mygtuku arba svirtele, kuriai yra priskirta meniu [83: Custom 
Controls / 83: adaptuoti valdikliai] (445 p.) nuostata, leidžianti valdyti funkcijas 
[Metering and AF start / matavimas ir AF įjungimas], [Switch to registered AF 
point / persijungimas į registruotą AF tašką], [Selected AFpt z Cent/Reg 
AFpt / pasirinktas z centr. / reg. AF tšk.], [Direct AF point selection / 
tiesioginis AF taško pasirinkimas] arba [Register/recall shooting func / 
registruoti / atkurti fotografavimo funkc.], galite esamą AF tašką iškart pakeisti 
į registruotą AF tašką.
Daugiau informacijos apie registruotą AF tašką rasite 450 p.

AF taško rodinio indikacijos

AF taško registravimas
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Skirtas ypač tiksliai sufokusuoti mažesnį vaizdo plotą nei 

sufokusuojamas naudojant vieno taško AF (rankinis 

pasirinkimas). Pasirinkite vieną AF tašką, < > kurį norite 

sufokusuoti.
Ši funkcija efektyviai veikia tada, kai reikia vaizdą 
sufokusuoti ypač tiksliai arba norint nufotografuoti vienas 
kitą dengiančius objektus, pvz. gyvūną narve ar pan.
Kadangi taškinis AF apima labai nedidelį vaizdo plotą, 
fotografuojant judančius objektus arba laikant fotoaparatą 
rankose, vaizdą sufokusuoti gali būti sunku.

Pasirinkite vieną AF tašką <S> vaizdui sufokusuoti.

Vaizdo fokusavimui naudojamas rankiniu būdu pasirinktas AF taškas <S> ir 
aplink jį esantys AF taškai <w> (virš, po, iš kairės ir iš dešinės pusės). Tinka 
fokusuoti judančius arba sunkiai sufokusuojamus objektus viename AF taške.
Fotografuojant „AI Servo AF“ (Vieno kadro AF) režimu, rankiniu būdu pasirinktas 
AF taškas <S> pirmiausiai turi sekti - fokusuoti judantį objektą. Ši funkcija puikiai 
dera su zoniniu AF.
Fotografuojant „One-Shot AF“ režimu, pasiekus fokusuotę išplėstuose AF 
taškuose, išplėsti AF taškai <S> taip pat bus rodomi ekrane, kaip ir rankiniu būdu 
pasirinktas AF taškas <S>.

AF zonos pasirinkimo režimaiN

 Taškinis vieno taško AF (rankinis pasirinkimas)

 Vieno taško AF (rankinis pasirinkimas)

 AF taško išplėtimas (rankinis pasirinkimas )
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Vaizdui fokusuoti naudojamas rankiniu būdu pasirinktas AF taškas <S> ir aplink jį 
esantys AF taškai <w>. AF taško išplėtimas yra didesnis nei naudojant AF taško 
išplėtimą (rankinis pasirinkimas ), todėl sufokusuojamas didesnis vaizdo plotas. 
Tinka fokusuoti judančius arba sunkiai sufokusuojamus objektus viename AF 
taške.
„AI Servo AF“ ir „One-Shot AF“ (Vieno kadro AF) režimai veikia taip pat, kaip ir AF 
taško išplėtimo (rankinis pasirinkimas ) režimas (95 p.).

Fokusuojama AF zona yra suskirstoma į devynias fokusavimo zonas.  Visi 
pasirinktoje zonoje esantys AF taškai yra naudojami automatiniam fokusavimo 
taškui pasirinkti. Taip lengviau sufokusuoti judantį vaizdą nei naudojantis vieno 
taško AF arba AF taško išplėtimo režimais.
Tačiau, šis režimas yra linkęs fokusuoti arčiausiai esantį objektą, todėl sufokusuoti 
specialiai pasirinktą objektą gali būti sudėtingiau nei naudojantis vieno taško AF 
arba AF taško išplėtimo režimais.
Sufokusuoti AF taškai žymimi ženklu <S>.

 AF taško išplėtimas (rankinis pasirinkimas, aplink esantys taškai)

 Zoninis AF (rankinis zonos pasirinkimas)
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AF zonos pasirinkimo režimaiN

Fotografuojamo vaizdo AF zona yra suskirstoma į tris fokusavimo zonas (kairiąją, 
centrinę ir dešiniąją). Kadangi fokusavimo zona gaunasi didesnė nei fokusuojant 
su zoniniu AF, objektas sufokusuojamas ypač tiksliai. Kadangi AF pasirinkimas 
vykdomas automatiškai, būna lengviau sufokusuoti judantį vaizdą nei naudojantis 
vieno taško AF arba AF taško išplėtimo režimais.
Tačiau, šis režimas yra linkęs fokusuoti arčiausiai esantį objektą, todėl sufokusuoti 
specialiai pasirinktą objektą gali būti sudėtingiau nei naudojantis vieno taško AF.
Sufokusuoti AF taškai žymimi ženklu <S>.

Vaizdui fokusuoti naudojamas zoninio AF rėmelis (visa AF zona). Šis režimas 
nustatomas automatiškai <A> režimu.

Fotografuojant vieno kadro „One-Shot AF“ (Vieno kadro 
AF) režimu, nuspaudus užraktą iki pusės, ekrane 
pasirodys sufokusuoti AF taškai <S>. Jei ekrane yra 
rodomi keli AF taškai, reiškia visuose juose vaizdas yra 
sufokusuotas. Šis režimas yra linkęs sufokusuoti 
arčiausiai esantį objektą.

Fotografuodami „AI Servo AF“ režimu, naudodamiesi 
funkcija [Initial AF pt,  AI Servo AF / pradinis AF 
tšk.,  „AI Servo AF“] galite pasirinkti pradinę „AI 
Servo AF“ padėtį (127 p.). Vaizdas bus fokusuojamas tol, 
kol zoninio AF rėmelis gali sekti fokusuojamą objektą.
Sufokusuoti AF taškai žymimi ženklu <S>.

 Didelės zonos AF (rankinis zonos pasirinkimas)

 65 taškų automatinio parinkimo AF
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 Fotografuojant su 65 taškų automatinio pasirinkimo AF, didelės zonos AF (rankinis 
zonos pasirinkimas) arba zoniniu AF (rankinis zonos pasirinkimas), aktyvus AF 
taškas <S> vis įsijungs ir seks objektą. Tačiau, tam tikrais atvejais (pvz. 
fotografuojant mažą objektą), šiuo režimu fotoaparatas objekto sekti nepajėgs. Be to, 
fotografuojant žemoje temperatūroje sekimas ir taip sulėtėja.

 Fotografuojant su taškiniu vieno taško AF režimu (rankinis pasirinkimas) „Speedlite“ 
blykstės pagalbiniu AF spinduliu apšviestą vaizdą gali būti sunku sufokusuoti.

 Fotografuojant su periferiniu AF tašku arba plačiakampiu objektyvu ir pasitelkus 
išorinės su EOS suderinamos „Speedlite“ blykstės pagalbinį AF spindulį, vaizdą 
sufokusuoti gali būti sudėtinga. Tokiu atveju rekomenduojame pasirinkti arčiau centro 
esantį AF tašką.

 Užsižiebus AF taškams, dalis arba visas vaizdo ieškiklis taip pat užsižiebia raudona 
spalva. Tai būdinga AF taško rodiniui (skystųjų kristalų ekrane).

 Žemoje temperatūroje AF taško žybsėjimas gali būti sunkiai pastebimas. Tai būdinga 
AF taško rodiniui (skystųjų kristalų ekrane).

 Naudodamiesi [24: Orientation linked AF point / 24: su orientacija susietas 
AF taškas] funkcija AF zonos pasirinkimo režimą + AF tašką (arba tik AF tašką) 
galite priskirti atskirai horizontalia ir vertikalia kryptims (125 p.).

 Naudodamiesi [24: Selectable AF point / 24: pasirenkamas AF taškas], galite 
pakeisti rankiniu būdu pasirenkamų AF taškų skaičių (123 p.).
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Fotoaparato AF jutiklis turi 65 AF taškus. Toliau pateiktame paveiksle pavaizduota 
AF jutiklio schema, atitinkanti kiekvieną AF tašką. Fotografuojant su f/2.8 ar 
didesnės diafragmos objektyvais, tikslus AF yra įmanomas vaizdo ieškiklio centre.
Naudojami AF taškai ir AF išdėstymo schemos priklauso nuo prie 
fotoaparato prijungto objektyvo. Išsamesnės informacijos rasite 100-107 
puslapiuose.

AF jutiklis

Šis fokusavimo jutiklis yra pritaikytas tikslesniam vaizdo 
fokusavimui su f/2.8 arba didesnės diafragmos objektyvais. 
Įstrižinė schema padeda lengviau sufokusuoti tuos vaizdus, 
kuriuos sunku sufokusuoti su AF. Jis yra AF taško centre.

Šis fokusavimo jutiklis yra pritaikytas f/5.6 arba didesnės 
maksimalios diafragmos objektyvams. Su horizontalia schema jis 
gali aptikti vertikalias linijas. Jis padengia visus 65 AF taškus. 
Centrinis AF taškas ir virš jo bei po juo esantys AF taškai yra 
pritaikyti tikslesniam vaizdo fokusavimui su f/8 arba didesnės 
diafragmos objektyvais.

Šis fokusavimo jutiklis yra pritaikytas f/5.6 arba didesnės 
maksimalios diafragmos objektyvams. Su vertikalia schema jis gali 
aptikti horizontalias linijas. Jis padengia visus 65 AF taškus. 
Centrinis AF taškas ir kairėje bei dešinėje pusėse esantys AF 
taškai yra pritaikyti tikslesniam vaizdo fokusavimui su f/8 arba 
didesnės diafragmos objektyvais.

Diagrama Kryžminis fokusavimas: f/5.6 vertikaliai + f/5.6 horizontaliai

Dvigubas kryžminis fokusavimas:
f/2.8 įstrižai dešinėn + f/2.8 įstrižai kairėn
f/5.6 vertikaliai + f/5.6 horizontaliai
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Galimas automatinis fokusavimas su 65 AF taškais. Galima rinktis visus AF zonos 
parinkimo režimus.

: Dvigubas kryžminis AF taškas. Puikus 
objekto sekimas ir tikslesnis fokusavimas 
nei su kitais AF taškais.

: Kryžminis AF taškas. Puikus objekto 
sekimas ir ypač tikslus fokusavimas.

Objektyvai ir naudojami AF taškai

A grupė

 Nors šis fotoaparatas turi 65 AF taškus, naudojamų AF taškų skaičius ir 
fokusavimo schema priklauso nuo prie jo prijungto objektyvo. Objektyvai, 
savo ruožtu, skirstomi į septynias grupes nuo A iki G.

 Fotografuojant su E - G grupių objektyvais, fokusavimui bus naudojama 
mažiau AF taškų.

 Informacijos apie tai, kokie objektyvai kokiai grupei priskirti rasite 104-107 p. 
Pasitikrinkite, kokiai grupei yra priskirtas Jūsų naudojamas objektyvas.

 Paspaudus mygtuką <S> ženklu  pažymėti AF taškai ims žybsėti ( /  AF 
taškai liks šviesti). Apie AF taško įsižiebimą arba žybsėjimą skaitykite 94 p.

 Daugiau informacijos apie tai, kuriai grupei priskiriamas antroje 2014 metų pusėje, 
po to kai buvo išleistas į rinką EOS 7D Mark II fotoaparatas, pagamintas objektyvas 
rasite „Canon“ tinklalapyje.

 Kai kuriais objektyvais tam tikrose šalyse ar regionuose gali būti neprekiaujama.
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Objektyvai ir naudojami AF taškai

Galimas automatinis fokusavimas su 65 AF taškais. Galima rinktis visus AF zonos 
parinkimo režimus.

: Kryžminis AF taškas. Puikus objekto 
sekimas ir ypač tikslus fokusavimas.

Galimas automatinis fokusavimas su 65 AF taškais. Galima rinktis visus AF zonos 
parinkimo režimus.

: Kryžminis AF taškas. Puikus objekto 
sekimas ir ypač tikslus fokusavimas.

: AF taškai jautrūs horizontalioms linijoms.

Galimas automatinis fokusavimas su 65 AF taškais. Galima rinktis visus AF zonos 
parinkimo režimus.

: Kryžminis AF taškas. Puikus objekto 
sekimas ir ypač tikslus fokusavimas.

: AF taškai jautrūs horizontalioms linijoms.

B grupė

C grupė

D grupė
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Galimas automatinis fokusavimas su 45 AF taškais. (Su visais 65 AF taškais 
fokusuoti negalima.) Galima rinktis visus AF zonos parinkimo režimus. 
Automatinio AF taško parinkimo metu išorinę AF zoną žymintis rėmelis (zoninio 
AF rėmelis) skirsis nuo automatinio 65 AF taškų parinkimo rėmelio.

: Kryžminis AF taškas. Puikus objekto 
sekimas ir ypač tikslus fokusavimas.

: AF taškai jautrūs horizontalioms linijoms.
: Neveiksnūs AF taškai (ekrane nerodomi).

Galimas automatinis fokusavimas su 45 AF taškais. (Su visais 65 AF taškais 
fokusuoti negalima.) Galima rinktis visus AF zonos parinkimo režimus. 
Automatinio AF taško parinkimo metu išorinę AF zoną žymintis rėmelis (zoninio 
AF rėmelis) skirsis nuo automatinio 65 AF taškų parinkimo rėmelio.

: Kryžminis AF taškas. Puikus objekto 
sekimas ir ypač tikslus fokusavimas.

: AF taškai jautrūs vertikalioms linijoms 
(vienoje linijoje virš ir po AF tašku 
esantiems taškams) bei horizontalioms 
linijoms (vienoje linijoje kairėje ir dešinėje 
AF taško pusėse esantiems taškams).

: Neveiksnūs AF taškai (ekrane nerodomi).

E grupė

F grupė
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Vaizdą galima automatiškai fokusuoti su centriniu ir greta kairėje, dešinėje, virš ir 
po juo esančiais taškais. Galima rinktis tik šiuos AF zonos parinkimo režimus: 
Vieno taško AF (rankinis pasirinkimas), taškinis vieno taško AF (rankinis 
pasirinkimas) bei AF taško išplėtimas (rankinis pasirinkimas ).
Fokusuoti automatiškai (AF) galima tada, kai prie objektyvo yra prijungtas 
ilgintuvas ir diafragma padidėjo iki f/8 (tarp f/5.6 ir f/8).

: Kryžminis AF taškas. Puikus objekto 
sekimas ir ypač tikslus fokusavimas.

: AF taškas jautrus vertikalioms linijoms 
(vienoje linijoje virš ir po centriniu AF 
tašku esantiems taškams) bei 
horizontalioms linijoms (vienoje linijoje 
kairėje ir dešinėje centrinio AF taško 
pusėse esantiems taškams).
Rankiniu būdu pasirinkti negalima. Veikia 
tik pasirinkus parinktį „AF taško išplėtimas 
(rankinis pasirinkimas )“.

: Neveiksnūs AF taškai (ekrane nerodomi).

G grupė

 Jei maksimali diafragmos vertė yra mažesnė už f/5.6 (maksimali diafragmos vertė 
yra nuo f/5.6 iki f/8), fotografuojant nekontrastingus arba prastai apšviestus objektus 
sufokusuoti vaizdo su AF funkcija gali nepavykti.

 Jei prie EF 180mm f/3.5L Macro USM objektyvo prijungsite EF 2x ilgintuvą, AF 
funkcija naudotis nebegalėsite.

 Jei maksimali diafragmos vertė yra mažesnė už f/8 (maksimali diafragmos vertė 
viršija f/8), fotografuojant su vaizdo ieškikliu AF funkcija naudotis negalima.
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Objektyvų grupių suskirstymas

EF-S24mm f/2.8 STM A EF50mm f/2.5 Compact Macro 
+ LIFE SIZE Converter

B
EF-S60mm f/2.8 Macro USM B
EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM E EF85mm f/1.2L USM A
EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM C EF85mm f/1.2L II USM A
EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM B EF85mm f/1.8 USM A
EF-S17-55mm f/2.8 IS USM A EF100mm f/2 USM A
EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM B EF100mm f/2.8 Macro B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 C EF100mm f/2.8 Macro USM E
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM C EF100mm f/2.8L Macro IS USM B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II C EF135mm f/2L USM A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM C EF135mm f/2L USM 

+ Extender EF1.4x
A

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III C
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS C EF135mm f/2L USM + Extender EF2x B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II C EF135mm f/2.8 (Softfocus) A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM C EF180mm f/3.5L Macro USM B
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS B EF180mm f/3.5L Macro USM 

+ Extender EF1.4x
F

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM B
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM B EF200mm f/1.8L USM A
EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS B EF200mm f/1.8L USM 

+ Extender EF1.4x
A*

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS B
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II B EF200mm f/1.8L USM + Extender EF2x B*
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM B EF200mm f/2L IS USM A
EF14mm f/2.8L USM A EF200mm f/2L IS USM 

+ Extender EF1.4x
A

EF14mm f/2.8L II USM A
EF15mm f/2.8 Fisheye A EF200mm f/2L IS USM 

+ Extender EF2x
B

EF20mm f/2.8 USM A
EF24mm f/1.4L USM A EF200mm f/2.8L USM A
EF24mm f/1.4L II USM A EF200mm f/2.8L USM 

+ Extender EF1.4x
B

EF24mm f/2.8 A
EF24mm f/2.8 IS USM A EF200mm f/2.8L USM 

+ Extender EF2x
B

EF28mm f/1.8 USM A
EF28mm f/2.8 A EF200mm f/2.8L II USM A
EF28mm f/2.8 IS USM A EF200mm f/2.8L II USM 

+ Extender EF1.4x
B

EF35mm f/1.4L USM A
EF35mm f/1.4L II USM A EF200mm f/2.8L II USM 

+ Extender EF2x
B

EF35mm f/2 A
EF35mm f/2 IS USM A EF300mm f/2.8L USM A
EF40mm f/2.8 STM A EF300mm f/2.8L USM 

+ Extender EF1.4x
B*

EF50mm f/1.0L USM A
EF50mm f/1.2L USM A EF300mm f/2.8L USM 

+ Extender EF2x
B*

EF50mm f/1.4 USM A
EF50mm f/1.8 A EF300mm f/2.8L IS USM A
EF50mm f/1.8 II A EF300mm f/2.8L IS USM 

+ Extender EF1.4x
B

EF50mm f/1.8 STM A
EF50mm f/2.5 Compact Macro B
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EF300mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF2x

B
EF400mm f/5.6L USM 
+ Extender EF1.4x

G (f/8)

EF300mm f/2.8L IS II USM A EF500mm f/4L IS USM B
EF300mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF1.4x

B
EF500mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x

B

EF300mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF2x

B
EF500mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x

G (f/8)

EF300mm f/4L USM B EF500mm f/4L IS II USM B
EF300mm f/4L USM 
+ Extender EF1.4x

B
EF500mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF1.4x

B

EF300mm f/4L USM + Extender EF2x G (f/8) EF500mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF2x

G (f/8)
EF300mm f/4L IS USM B
EF300mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x

B
EF500mm f/4.5L USM B
EF500mm f/4.5L USM 
+ Extender EF1.4x

G (f/8)*
EF300mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x

G (f/8)
EF600mm f/4L USM B

EF400mm f/2.8L USM A EF600mm f/4L USM 
+ Extender EF1.4x

B*
EF400mm f/2.8L USM 
+ Extender EF1.4x

B*
EF600mm f/4L USM + Extender EF2x G (f/8)*

EF400mm f/2.8L USM 
+ Extender EF2x

B*
EF600mm f/4L IS USM B
EF600mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x

B
EF400mm f/2.8L II USM A
EF400mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF1.4x

B*
EF600mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x

G (f/8)

EF400mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF2x

B*
EF600mm f/4L IS II USM B
EF600mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF1.4x

B
EF400mm f/2.8L IS USM A
EF400mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF1.4x

B
EF600mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF2x

G (f/8)

EF400mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF2x

B
EF800mm f/5.6L IS USM E
EF800mm f/5.6L IS USM 
+ Extender EF1.4x

G (f/8)
EF400mm f/2.8L IS II USM A
EF400mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF1.4x

B
EF1200mm f/5.6L USM E
EF1200mm f/5.6L USM 
+ Extender EF1.4x

G (f/8)*
EF400mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF2x

B
EF8-15mm f/4L Fisheye USM B

EF400mm f/4 DO IS USM B EF11-24mm f/4L USM C
EF400mm f/4 DO IS USM 
+ Extender EF1.4x

B
EF16-35mm f/2.8L USM A
EF16-35mm f/2.8L II USM A

EF400mm f/4 DO IS USM 
+ Extender EF2x

G (f/8)
EF16-35mm f/2.8L III USM A
EF16-35mm f/4L IS USM B

EF400mm f/4 DO IS II USM B EF17-35mm f/2.8L USM A
EF400mm f/4 DO IS II USM
+ Extender EF1.4x

B
EF17-40mm f/4L USM B
EF20-35mm f/2.8L A

EF400mm f/4 DO IS II USM
+ Extender EF2x

G (f/8)
EF20-35mm f/3.5-4.5 USM C
EF22-55mm f/4-5.6 USM F

EF400mm f/5.6L USM B EF24-70mm f/2.8L USM A
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EF24-70mm f/2.8L II USM A EF55-200mm f/4.5-5.6 USM D
EF24-70mm f/4L IS USM B EF55-200mm f/4.5-5.6 II USM D
EF24-85mm f/3.5-4.5 USM D EF70-200mm f/2.8L USM A
EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM B EF70-200mm f/2.8L USM 

+ Extender EF1.4x
B*

EF24-105mm f/4L IS USM B
EF24-105mm f/4L IS II USM B EF70-200mm f/2.8L USM 

+ Extender EF2x
B*

EF28-70mm f/2.8L USM A
EF28-70mm f/3.5-4.5 E EF70-200mm f/2.8L IS USM A
EF28-70mm f/3.5-4.5 II E EF70-200mm f/2.8L IS USM 

+ Extender EF1.4x
B

EF28-80mm f/2.8-4L USM B
EF28-80mm f/3.5-5.6 E EF70-200mm f/2.8L IS USM 

+ Extender EF2x
B

EF28-80mm f/3.5-5.6 USM E
EF28-80mm f/3.5-5.6 II E EF70-200mm f/2.8L IS II USM A
EF28-80mm f/3.5-5.6 II USM E EF70-200mm f/2.8L IS II USM 

+ Extender EF1.4x
B

EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM E
EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM E EF70-200mm f/2.8L IS II USM 

+ Extender EF2x
B

EF28-80mm f/3.5-5.6 V USM E
EF28-90mm f/4-5.6 B EF70-200mm f/4L USM B
EF28-90mm f/4-5.6 USM B EF70-200mm f/4L USM 

+ Extender EF1.4x
B

EF28-90mm f/4-5.6 II B
EF28-90mm f/4-5.6 II USM B EF70-200mm f/4L USM 

+ Extender EF2x
G (f/8)

EF28-90mm f/4-5.6 III B
EF28-105mm f/3.5-4.5 USM B EF70-200mm f/4L IS USM B
EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM B EF70-200mm f/4L IS USM 

+ Extender EF1.4x
B

EF28-105mm f/4-5.6 F
EF28-105mm f/4-5.6 USM F EF70-200mm f/4L IS USM 

+ Extender EF2x
G (f/8)

EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM B
EF28-200mm f/3.5-5.6 B EF70-210mm f/3.5-4.5 USM B
EF28-200mm f/3.5-5.6 USM B EF70-210mm f/4 B
EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM B EF70-300mm f/4-5.6 IS USM B
EF35-70mm f/3.5-4.5 E EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM B
EF35-70mm f/3.5-4.5A E EF70-300mm f/4-5.6L IS USM B
EF35-80mm f/4-5.6 F EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM B
EF35-80mm f/4-5.6 PZ E EF75-300mm f/4-5.6 B
EF35-80mm f/4-5.6 USM F EF75-300mm f/4-5.6 USM C
EF35-80mm f/4-5.6 II E EF75-300mm f/4-5.6 II B
EF35-80mm f/4-5.6 III F EF75-300mm f/4-5.6 II USM B
EF35-105mm f/3.5-4.5 B EF75-300mm f/4-5.6 III B
EF35-105mm f/4.5-5.6 G EF75-300mm f/4-5.6 III USM B
EF35-105mm f/4.5-5.6 USM G EF75-300mm f/4-5.6 IS USM B
EF35-135mm f/3.5-4.5 B EF80-200mm f/2.8L A
EF35-135mm f/4-5.6 USM C EF80-200mm f/4.5-5.6 D
EF35-350mm f/3.5-5.6L USM D EF80-200mm f/4.5-5.6 USM E
EF38-76mm f/4.5-5.6 E EF80-200mm f/4.5-5.6 II E
EF50-200mm f/3.5-4.5 B EF90-300mm f/4.5-5.6 D
EF50-200mm f/3.5-4.5L B EF90-300mm f/4.5-5.6 USM D
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EF100-200mm f/4.5A B
EF100-300mm f/4.5-5.6 USM C
EF100-300mm f/5.6 B
EF100-300mm f/5.6L B
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM B
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 
+ Extender EF1.4x

G (f/8)

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM B
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
+ Extender EF1.4x

G (F8)

EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x

B

EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x: With built-in Ext. 1.4x

B

EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x + Extender EF1.4x

B

EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x: With built-in Ext. 1.4x + Extender 
EF1.4x

G (f/8)

EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x + Extender EF2x

G (f/8)

TS-E17mm f/4L B
TS-E24mm f/3.5L B
TS-E24mm f/3.5L II B
TS-E45mm f/2.8 A
TS-E90mm f/2.8 A

 „Ilgintuvas EF1.4x“ ir „ilgintuvas EF2x“ tinka visiems, pagal šį grupavimą 

sugrupuotiems, I/II/III modelių objektyvams.
 Jei naudojate TS-E objektyvą, reikės fokusuoti rankiniu būdu. TS-E objektyvų grupių 

suskirstymas taikomas, jei nenaudojate posvyrio arba pokrypio funkcijos.

Fotografuojant su * ženklu pažymėta ilgintuvo ir objektyvo kombinacija tikslai sufokusuoti 
automatiniu būdu (AF) nepavyks. Daugiau informacijos rasite objektyvo arba ilgintuvo 
naudotojo vadove.
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„AI Servo AF funkciją nesunkiai galite nustatyti taip, kad ji tiktų pasirinktam 
objektui ar aplinkai fotografuoti, tam reikia pasirinkti vieną iš 6 galimų nuostatų 
konfigūracijų. Ši funkcija vadinama „AF konfigūravimo įrankiu.”

1 Pasirinkite kortelę [21].

2 Pasirinkite norimą konfigūraciją.
 Pasukite ratuką <5>, pasirinkite norimos 

konfigūracijos piktogramą ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Fotoaparatas nustatys parinktą 
konfigūraciją. Pasirinkta konfigūracija 
ekrane žymima mėlyna spalva.

Kaip aiškinama 113 - 115 puslapiuose, 1 - 6 konfigūracijos – tai „objekto sekimo 
jautrumo“, „greitėjimo / lėtėjimo sekimo“ ir „automatinio AF taško įsijungimo“ 
funkcijų kombinacija. Toliau pateiktoje lentelėje rasite informacijos apie 
fotografuojamam objektui ar aplinkai tinkamą konfigūraciją.

3 „AI Servo AF“ savybių pasirinkimasN

Apie 1 - 6 konfigūracijas

Konfigūracija
piktogr

ama
Aprašas

Tinka šiems objektams 
fotografuoti

Puslapis

Case 1
Universali daug kam 
tinkama nuostata.

Bet kokiems judantiems 
objektams.

109

Case 2
Judantys objektai sekami 
be pertraukos, nepaisant 
kliūčių.

Teniso žaidėjams, 
peteliške plaukiantiems 
plaukikams, laisvu stilium 
šliuožiantiems slidininkams 
ir pan.

109

Case 3
Akimirksniu sufokusuoja 
netikėtai į AF tašką 
patekusius objektus.

Dviračių lenktynių starto 
linija, nuokalne šliuožiantys 
slidininkai ir pan.

110

Case 4
Staigiai greitėjantiems arba 
lėtėjantiems objektams

Futbolo ar krepšinio 
rungtynėms, motociklų 
lenktynėms ir pan.

110

Case 5
Chaotiškai visomis kryptimis 
judantiems objektams. 

Dailiojo čiuožimo 
čiuožėjams ir pan.

111

Case 6
Chaotiškai kintamu greičiu 
judantiems objektams.

Ritminės gimnastikos 
pasirodymams ir pan.

112
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Standartinė nuostata bet kokiam judančiam 
objektui fotografuoti. Tinka daugeliui objektų ir 
aplinkų.
Parinktis nuo [Case 2 / 2 konfigūracija] iki 
[Case 6 / 6 konfigūracija] rinkitės šiais 
atvejais: kai AF tašką kerta kokia nors kliūtis 
arba kai fokusuojamas objektas vis išsprūsta iš 
AF taško, norėdami sufokusuoti staiga 
pasirodantį objektą, kai fotografuojamas 
objektas staigiai keičia judėjimo greitį arba 
drastiškai juda vertikalia arba horizontalia 
kryptim.

Fotoaparatas be pertraukos fokusuos objektą, 
net jei į AF taškus pateks kokia nors kliūtis 
arba objektas išsprūs už AF taškų ribų. Ši 
konfigūracija puikiai tinka fokusuojant objektus, 
kai yra kliūčių tikimybė bei tada, kai 
fotografuodami nenorite fokusuoti fono.

Case 1: universali daug kam tinkama nuostata

Numatytosios nuostatos

• Sekimo jautrumas: 0
• Greitėjimo / lėtėjimo sekimas: 0
• Automatinis AF taško 
įsijungimas: 0

Case 2: judantys objektai sekami be pertraukos, nepaisant 
kliūčių

Numatytosios nuostatos

• Sekimo jautrumas: Užfiksuotas: -1
• Greitėjimo / lėtėjimo sekimas: 0
• Automatinis AF taško įsijungimas: 0

Jei vaizdą užstojo kliūtis arba objektas ilgesniam laikui išklydo už AF taškų ribų ir su 
numatytąją nuostata jo sekti nepavyksta, pabandykite tai padaryti pasirinkę [Tracking 
sensitivity / sekimo jautrumas] funkcijos nuostatą [-2] (113 p.).
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AF taškui pradėjus sekti objektą, ši nuostata 
leidžia fotoaparatui iš eilės fokusuoti skirtingais 
atstumais nutolusius objektus. Jei staiga prieš 
tikslinį objektą atsiras kitas objektas, 
fotoaparatas pradės fokusuoti jį. Tai ypač 
paranku, kai norite visada fokusuoti arčiausiai 
esantį objektą.

Funkcija pritaikyta sekti judančius objektus, 
kurių greitis staigiai ir netikėtai gali pasikeiti.
Ypač tinka greitai judantiems, staiga 
sulėtėjantiems arba pagreitėjantiems ir 
netikėtai sustojantiems objektams fotografuoti.

Case 3: akimirksniu sufokusuoja netikėtai į AF tašką 
patekusius objektus.

Numatytosios nuostatos

• Sekimo jautrumas: Responsive:+1 / 
reaguojantis: +1

• Greitėjimo / lėtėjimo sekimas: +1
• Automatinis AF taško 
įsijungimas: 0

Case 4: staigiai greitėjantiems arba lėtėjantiems objektams

Jei norite greitai sufokusuoti staiga pasirodžiusį objektą, pasirinkus funkcijos [Tracking 
sensitivity / sekimo jautrumas] nuostatą [+2] rezultatas gali būti geresnis (113 p.).

Numatytosios nuostatos

• Sekimo jautrumas: 0
• Greitėjimo / lėtėjimo sekimas: +1
• Automatinis AF taško 
įsijungimas: 0

Jei norite greitai sufokusuoti staigiai greitį didinantį arba mažinantį objektą, pasirinkus 
funkcijos [Accel./decel. tracking / greitėjimo / lėtėjimo sekimas] nuostatą [+2] 
rezultatas gali būti geresnis (114 p.).
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Net jei fotografuojamas objektas staiga 
pajudės aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn, 
AF taškas automatiškai persijungs į sekimo 
režimą ir toliau jį fokusuos. Ypač tinka 
objektams staigiai judantiems aukštyn, žemyn, 
kairėn arba dešinėn.
Šią nuostatą rekomenduojama naudoti su šiais 
režimais: AF taško išplėtimas (rankinis 
pasirinkimas ), AF taško išplėtimas 
(rankinis pasirinkimas, aplinkiniai taškai), 
zoninis AF (rankinis zonos pasirinkimas), 
didelės zonos AF (rankinis zonos pasirinkimas) 
arba automatinis 65 taškų pasirinkimas.
Vieno taško taškinio AF (rankinis parinkimas) 
arba vieno taško AF (rankinis parinkimas) 
režimu sekimo funkcija veiks taip pat, kaip ir 
Case 1 atveju.

Case 5: chaotiškai visomis kryptimis judantiems objektams 

Numatytosios nuostatos

• Sekimo jautrumas: 0
• Greitėjimo / lėtėjimo sekimas: 0
• Automatinis AF taško 
įsijungimas: +1

Jei objektas netikėtai pajuda aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn, pasirinkus funkcijos 
[AF pt auto switching / AF taško perjungimas] nuostatą [+2] rezultatas gali būti 
geresnis (115 p.).
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Funkcija pritaikyta sekti judančius objektus, 
kurių greitis staigiai ir netikėtai gali pasikeiti. Be 
to, jei fotografuojamas objektas staiga pajudės 
aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn ir 
pasidarys sunku jį sufokusuoti, AF taškas 
automatiškai persijungs į sekimo režimą ir 
toliau jį fokusuos.
Šią nuostatą rekomenduojama naudoti su šiais 
režimais: AF taško išplėtimas (rankinis 
pasirinkimas ), AF taško išplėtimas 
(rankinis pasirinkimas, aplinkiniai taškai), 
zoninis AF (rankinis zonos pasirinkimas), 
didelės zonos AF (rankinis zonos pasirinkimas) 
arba automatinis 65 taškų pasirinkimas.
Vieno taško taškinio AF (rankinis parinkimas) 
arba vieno taško AF (rankinis parinkimas) 
režimu sekimo funkcija veiks taip pat, kaip ir 
Case 4 atveju.

Case 6: chaotiškai kintamu greičiu judantiems objektams 

Numatytosios nuostatos

• Sekimo jautrumas: 0
• Greitėjimo / lėtėjimo sekimas: +1
• Automatinis AF taško 
įsijungimas: +1

 Jei norite greitai sufokusuoti staigiai greitį didinantį arba mažinantį objektą, pasirinkus 
funkcijos [Accel./decel. tracking / greitėjimo / lėtėjimo sekimas] nuostatą [+2] 
rezultatas gali būti geresnis (114 p.).

 Jei objektas netikėtai pajuda aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn, pasirinkus 
funkcijos [AF pt auto switching / AF taško perjungimas] nuostatą [+2] rezultatas 
gali būti geresnis (115 p.).
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 Tracking sensitivity (Sekimo jautrumas)
Nustato objekto sekimo jautrumą 
fotografuojant „AI Servo AF“ režimu kai į AF 
tašką patenka kliūtis arba kai AF taškas 
nuslenka nuo fokusuojamo objekto.

0
Numatytoji nuostata. Tinka visiems judantiems objektams fokusuoti.

Locked on (Užfiksuotas): -2 / Locked on (užfiksuotas): -1
Fotoaparatas be pertraukos fokusuos objektą, net jei į AF taškus pateks kokia 
nors kliūtis arba objektas išsprūs už AF taškų ribų. Nuostata -2 leidžia 
fotoaparatui sekti objektą ilgiau nei nuostata -1.
Tačiau, jei fotoaparatas sufokusavo netinkamą objektą, pakeisti fokusuotę ir 
sufokusuoti reikiamą objektą gali šiek tiek užtrukti.

Responsive (Reaguojantis): +2 / Responsive (Reaguojantis): +1
Fotoaparatas gali paeiliui fokusuoti kelis viename AF taške esančius 
skirtingais atstumais nutolusius objektus. Tai ypač paranku, kai norite visada 
fokusuoti arčiausiai esantį objektą. Greta esantis objektas geriau 
sufokusuojamas pasirinkus nuostatą +2 nei +1.
Tačiau, fotoaparatas dažniau sufokusuoja netinkamą objektą.

Parametrai

[Tracking sensitivity / sekimo jautrumas] funkcija EOS-1D Mark III/IV, EOS-1Ds Mark 
III ir EOS 7D fotoaparatuose yra vadinama [AI Servo tracking sensitivity / „AI Servo“ 
sekimo funkcija].
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 Acceleration/deceleration tracking (Greitėjimo / lėtėjimo sekimas)
Ši funkcija nustato judančių objektų, kurių 
greitis drastiškai kinta (staigiai sustoja arba 
pajuda iš vietos) sekimo jautrumą.

0
Tinka pastoviu greičiu judantiems objektams fokusuoti (kai judėjimo greitis 
kinta nedaug).

+2 / +1
Ypač tinka tai greitai, tai lėtai judantiems ir netikėtai sustojantiems objektams 
fotografuoti. Net jei judančio fokusuojamo objekto greitis staiga pasikeistų, 
fotoaparatas ir toliau jį sėkmingai fokusuotų. Pavyzdžiui, objektui artėjant, 
fotoaparatas dažniau sufokusuoja už jo esantį vaizdą, kad fotografuojamo 
objekto vaizdas nesusilietų. Objektui staiga sustojus, fotoaparatas yra linkęs 
sufokusuoti prieš jį esantį vaizdą. Pasirinkus nuostatą +2 fotoaparatas geriau 
seka drastiškus objekto judėjimo greičio pokyčius nei su nuostata +1.
Tačiau, kadangi fotoaparatas pasidaro labai jautrus bet kokiam objekto 
judėjimui, fokusuotė kartais gali pasidaryti nestabili.
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 AF point auto switching (Automatinis AF taško įsijungimas)
Ši funkcija nustato AF taškų įsijungimo 
jautrumą, kai jie seka drastiškai aukštyn, 
žemyn, kairėn ir dešinėn judantį objektą.
Ši nuostata veikia nustačius šiuos AF zonos 
pasirinkimo režimus: AF taško išplėtimas 
(rankinis pasirinkimas ), AF taško 
išplėtimas (rankinis pasirinkimas, aplinkiniai 
taškai), zoninis AF (rankinis zonos 
pasirinkimas), didelės zonos AF (rankinis 
zonos pasirinkimas) arba automatinis 65 taškų 
pasirinkimas.

0
Standartinė laipsniško AF taško įsijungimo nuostata.

+2 / +1
Net jei fokusuojamas objektas drastiškai pajuda aukštyn, žemyn, kairėn ir 
dešinėn ir nutolsta nuo fokusuojančio AF taško, fotoaparatas pradeda 
fokusuoti naudodamas gretimą tašką ir toliau sėkmingai fokusuoja pasirinktą 
objektą. Fotoaparatas įjungia tą AF tašką, kuris turi didžiausią tikimybę 
tinkamai sufokusuoti pasirinktą objektą atsižvelgiant į jo nuolatinį judėjimą, 
kontrastą ir kt. parametrus. Su nuostata +2 fotoaparatas dažniau perjungia AF 
tašką nei su nuostata +1.
Tačiau, fotografuojant su plačiakampiu objektyvu su dideliu lauko gyliu arba, 
jei fokusuojamas objektas kadre yra labai mažas, fotoaparatas fokusavimui 
gali pasirinkti netinkamą AF tašką.
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Rankiniu būdu galima pakeisti 3 kiekvienos konfigūracijos parametrus: 1. sekimo 
jautrumą, 2. greitėjimo / lėtėjimo sekimą ir 3. AF taško automatinį įjungimą.

1 Pasirinkite norimą konfigūraciją.
 Pasukite ratuką <5> ir pasirinkite 

konfigūracijos, kurią norite pakeisti, 
piktogramą.

2 Paspauskite mygtuką <c>.
 Pasirinkta konfigūracija bus pažymėta 

purpuriniu rėmeliu.

3 Pasirinkite parametrą, kurį norite 
pakeisti.
 Pasirinkite parametrą ir paspauskite 

mygtuką <0>.
 Pasirinkus sekimo jautrumą, ekrane 

pasirodys nuostatų rodinys.

4 Pasirinkite norimas nuostatas.
 Pakeiskite nuostatą ir paspauskite mygtuką 

<0>.
 Nuostata bus išsaugota.
 Numatytoji nuostata yra pažymėta šviesiai 

pilkos spalvos [C] žyme.
 Norėdami grįžti į 1 veiksmo ekraną, 

paspauskite mygtuką <c>.

Konfigūracijos parametro nuostatų keitimas

 Jei 2 žingsnyje paspausite mygtuką <c>, o po to mygtuką <L>, galėsite 
sugrąžinti atgal kiekvienos anksčiau minėtos konfigūracijos 1, 2 ir 3 parametro 
nuostatas.

 1, 2 ir 3 parametro nuostatas galite užregistruoti ir į „My Menu“ (mano meniu) 
(459 p.). Tai padarius pasikeis pasirinktos konfigūracijos nuostatos.

 Norėdami nufotografuoti vaizdą, atitinkantį kurią nors sureguliuotą konfigūraciją, 
pasirinkite norimą konfigūraciją ir jį nufotografuokite.
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Naudodamiesi meniu kortelėmis nuo [22] iki 
[25], galite nustatyti AF funkcijas taip, kad 
jos atitiktų fotografuojamo vaizdo stilių bei 
objektą.

Fotografuodami „AI Servo AF“ režimu galite nustatyti pirmojo kadro AF funkcijų 
charakteristikas bei užrakto suveikimo laiką.

: Equal priority (Lygiavertė 
pirmenybė)

Lygiavertė pirmenybė skiriama fokusavimui 
ir užrakto suveikimui.

: Release priority (Suveikimo 
pirmenybė)

Nuspaudus užrakto mygtuką vaizdas 
nufotografuojamas nedelsiant, net jei 
vaizdas nėra sufokusuotas. Ši funkcija 
puikiai tinka tada, kai pirmenybę teikiate 
užfiksuojamam kadrui, o ne jo išlaikymo 
kokybei.

: Focus priority (Fokuso pirmenybė)
Nuspaudus užrakto mygtuką, nuotrauka nenufotografuojama tol, kol vaizdas 
tinkamai nesufokusuojamas. Ypač tinka tada, kai norite, kad fotografuojamas 
kadras būtų tikrai tinkamai sufokusuotas.

3 AF funkcijų adaptavimasN

22: AI Servo

AI Servo 1st image priority („AI Servo“ 1-ojo vaizdo pirmenybė)
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Galite nustatyti po pirmo „AI Servo AF“ režimu fotografuojamos nepertraukiamos 
serijos kadro nustatomas AF funkcijų charakteristikas bei užrakto suveikimo laiką.

: Equal priority (Lygiavertė 
pirmenybė)

Lygiavertė pirmenybė skiriama fokusavimui 
ir nepertraukiamo fotografavimo greičiui. 
Fotografuojant prastai apšviestus ar 
nekontrastingus objektus, užrakto greitis 
gali sulėtėti.

: Shooting speed priority (Užrakto greičio pirmenybė)
Pirmenybė suteikiama nepertraukiamo fotografavimo užrakto greičiui, o ne 
fokusavimui.

: Focus priority (Fokuso pirmenybė)
Pirmenybė suteikiama fokusavimui, o ne nepertraukiamo fotografavimo 
greičiui. Nesufokusuotas vaizdas nefotografuojamas.

AI Servo 2nd image priority („AI Servo“ 2-ojo vaizdo pirmenybė)

Fotografuojant tokiomis sąlygomis, kai įsijungia apsauga nuo mirgėjimo (185 p.), net ir 
pasirinkus nuostatą [Shooting speed priority / pirmenybė fotografavimo greičiui], 
nepertraukiamo fotografavimo greitis gali sumažėti arba tapti nevienodas.
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Fotografuodami su toliau išvardintais USM ir STM objektyvais su elektroninio 

fokusavimo žiedu, galite nusistatyti, kada bus naudojama rankinio fokusavimo 

funkcija.

: Enable after One-Shot AF 
(Įjungti po vieno kadro AF)

Suveikus AF, dar kartą iki pusės nuspaudę 
užrakto mygtuką vaizdą galite sufokusuoti 
ir rankiniu būdu.

: Disable after One-Shot AF 
(Išjungti po vieno kadro AF)

Suveikus AF rankinio fokusuotės derinimo 
funkcija išsijungia.

OFF (išjungti): Disable in AF mode (AF režime išjungti)
Objektyvo fokusavimo jungiklį pastūmus į padėtį <AF>, rankinis fokusavimas 
išsijungia.

23: One Shot (vienas kadras)

Lens electronic MF (Elektroninio objektyvo MF)

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM EF300mm f/2.8L USM EF1200mm f/5.6L USM

EF50mm f/1.0 L USM EF400mm f/2.8L USM EF28-80mm f/2.8-4L USM

EF85mm f/1.2L USM EF400mm f/2.8L II USM EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM

EF85mm f/1.2L II USM EF500mm f/4.5L USM

EF200mm f/1.8L USM EF600mm f/4L USM

EF-S24mm f/2.8 STM EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM EF50mm f/1.8 STM

EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF40mm f/2.8 STM
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Įjungia arba išjungia fotoaparate įmontuotos arba EOS skirtos išorinės „Speedlite“ 
blykstės AF pagalbinį spindulį.

ON (įjungti): Enable (Įjungti)
AF pagalbinis spindulys išspinduliuojamas 
pagal poreikį.

OFF (išjungti): Disable (Išjungti)
AF pagalbinis spindulys išspinduliuotas 
nebus. Pasirinkus šią nuostatą, pagalbinis 
AF spindulys netrukdys aplinkiniams.

1: Enable external flash only (įjungti tik išorinę blykstę)
AF pagalbinį spindulį pagal poreikį išspinduliuos tik prijungta išorinė 
„Speedlite“ blykstė. Fotoaparate įmontuota blykstė AF pagalbinio spindulio 
neišspinduliuos.

IR: IR AF assist beam only (Tik IR AF pagalbinis spindulys)
Fotografuojant su išorine „Speedlite“ blykste, bus išspinduliuotas tik 
infraraudonųjų spindulių AF pagalbinis spindulys. Ši funkcija neleidžia 
pagalbiniam AF spinduliui išspinduliuoti trumpų impulsų serijos.
Fotografuojant su EX serijos „Speedlite“ blykste su LED lempa, 
AF pagalbiniam spinduliui LED lempa automatiškai nenaudojama.

AF-assist beam firing (AF pagalbinio spindulio naudojimas)

Pasirinkus „Speedlite“ blykstės adaptuotos funkcijos [AF-assist beam firing / AF 
pagalbinio spindulio išspinduliavimas] nuostatą [Disable / išjungti], fotoaparatas šią 
funkciją laikys viršesne ir AF spindulys išspinduliuotas nebus.
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Jūs galite užprogramuoti „One-Shot AF“ (vieno kadro AF) režimo AF veikimo 
charakteristikas ir užrakto suveikimo laiką.

: Focus priority (Fokuso pirmenybė)
Nesufokusuotas vaizdas 
nefotografuojamas. Ypač tinka tada, kai 
norite, kad fotografuojamas vaizdas būtų 
tikrai tinkamai sufokusuotas.

: Release priority (Suveikimo 
pirmenybė)

Pirmenybė suteikiama fotografavimui, o ne 
fokusavimui. Tai suteikia galimybę 
nufotografuoti norimą vaizdą net jei jis nėra 
visai sufokusuotas.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad bus 
užfiksuotas net ir nesufokusuotas 
vaizdas.

One-Shot AF release priority (Vieno kadro AF suveikimo pirmenybė)
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Jei vaizdo su AF funkcija sufokusuoti nepavyksta, galite leisti fotoaparatui jį 
tinkamai sufokusuoti arba sustabdyti procesą.

ON (įjungti): Continue focus search 
(Tęsti fokuso paiešką)

Jei vaizdo su AF funkcija sufokusuoti 
nepavyksta, įsijungia objektyvo tinkamos 
fokusuotės paieška.

OFF (išjungti): Stop focus search 
(Nutraukti fokuso paiešką)

Jei įsijungus automatiniam fokusavimui 
vaizdas yra išsifokusavęs arba negali būti 
sufokusuotas, objekto pavara išsijungia. 
Tai apsaugoti objektyvą nuo vaizdo 
išfokusavimo tinkamo fokuso paieškos 
metu.

24

Lens drive when AF impossible (Objektyvo pavara kai AF 
neįmanomas)

Super teleobjektyvai veikiantys nuolat fokusuojančiame režime gali smarkiai 
nesufokusuoti vaizdo, todėl sekančio objekto fokusavimas gali užtrukti ilgiau. 
Rekomenduojame rinktis nuostatą [Stop focus search / stabdyti fokusuotės paiešką].
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Galite keisti rankiniu būdu pasirenkamų AF taškų skaičių. Pasirinkus 65 taškų 
automatinio pasirinkimo AF režimą, nepaisant pasirinktos toliau nurodytos 
nuostatos, fotografuojant bus naudojamas AF zonos rėmelis (visa AF zona).

: 65 points (65 taškai)
Rankiniu būdu galima pasirinkti visus 
65 AF taškus.

: 21 points (21 taškas)
Rankiniu būdu galima pasirinkti 
21 pagrindinių AF tašką.

: 9 points (9 taškai) 
Rankiniu būdu galima pasirinkti 
9 pagrindinius AF taškus.

Selectable AF point (Pasirenkamas AF taškas)

Fotografuojant su E - G grupių objektyvais (102-103 p.), rankiniu būdu galima pasirinkti 
mažesnį skaičių AF taškų.

 Net ir pasirinkę kitą nuostatą, nei [65 points / 65 taškai], vis tiek galėsite rinktis šiuos 
režimus: AF taško išplėtimas (rankinis pasirinkimas ), AF taško išplėtimas (rankinis 
pasirinkimas, aplinkiniai taškai), zoninis AF (rankinis zonos pasirinkimas) ir didelės 
zonos AF (rankinis zonos pasirinkimas).

 Paspaudus mygtuką <S>, rankiniu būdu nepasirenkami AF taškai vaizdo ieškiklyje 
rodomi nebus.
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Galite apriboti pasirenkamos AF zonos pasirinkimo režimus taip, kad jie atitiktų 
pasirinktus fotografavimo prioritetus. Pasirinkite norimą pasirinkimo režimą, 
paspauskite mygtuką <0> ir priskirkite jai žymiklį <X>. Tada pasirinkite parinktį 
[OK / gerai] ir nuostatą užregistruokite.

: Manual select.:Spot AF (Rankinis 
pasirinkimas: taškinis AF)

Skirtas ypač tiksliai sufokusuoti mažesnį 
vaizdo plotą nei sufokusuojamas naudojant 
vieno taško AF (rankinis pasirinkimas).

: Manual selection: 1 pt AF (Rankinis 
fokusavimas: 1 taško AF)

Galima pasirinkti vieną, pasitelkus funkciją 
[Selectable AF point / pasirenkamas AF 
taškas] nustatytą AF tašką.

: Expand AF area (AF zonos išplėtimas):
Fotoaparatas vaizdą fokusuos pasitelkęs rankiniu būdu pasirinktą AF tašką ir 
aplink jį (virš, po, kairėje ir dešinėje pusėje) esančius AF taškus.

: Expand AF area:Surround (AF zonos išplėtimas: aplinkiniai 
taškai)

Fotoaparatas vaizdą fokusuos pasitelkęs rankiniu būdu pasirinktą AF tašką ir 
aplink jį esančius AF taškus

: Manual select.:Zone AF (Rankinis pasirinkimas: zoninis AF)
Fokusuojama AF zona yra suskirstoma į devynias fokusavimo zonas. 

: Manual select.:Large Zone AF (Rankinis pasirinkimas: didelės 
zonos AF)

Fokusuojama AF zona yra suskirstoma į tris fokusavimo zonas. 

: Auto selection: 65 pt AF (Automatinis parinkimas: 65 taškų AF)
Vaizdui fokusuoti naudojamas zoninio AF rėmelis (visa AF zona).

Select AF area selection mode (Pasirinkti AF zonos pasirinkimo 
režimą)

 <X> žymiklio nuo parinkties [Manual selection:1 pt AF / rankinis pasirinkimas: 
1 taško AF] nuimti negalima.

 Jei prie fotoaparato yra prijungtas G grupės objektyvas (103 p.), galite rinktis tik 
parinktis [Manual select.:Spot AF / rankinis pasirinkimas: taškinis AF], [Manual 
selection:1 pt AF / rankinis pasirinkimas: 1 taško AF] ir [Expand AF area: / 
AF zonos išplėtimas: ].
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Galite nustatyti AF zonos pasirinkimo režimo pakeitimo metodą.

p/ : S 9 M-Fn button (M-Fn 
mygtukas)

Paspaudus mygtuką <S> ir spaudant 
mygtuką <p> arba <B> keičiasi AF 
zonos pasirinkimo metodas.

p/ : S 9 Main Dial (Pagrindinis 
valdymo ratukas)

Paspaudus mygtuką <S> ir spaudant 
mygtuką <p> bei sukant ratuką <6> 
keičiasi AF zonos pasirinkimo metodas.

Jūs galite atskirai nustatyti AF tašką arba AF zonos pasirinkimo režimą + AF tašką 
atskirai vertikaliam bei horizontaliam fotografavimui.

: Same for both vert/horiz (Tas pats ir 
vertikaliai, ir horizontaliai orientacijai)

Ir vertikaliam, ir horizontaliam 
fotografavimui naudojamas tas pats AF 
zonos pasirinkimo režimas ir rankiniu būdu 
pasirenkamas AF taškas (arba zona).

AF area selection method (AF zonos pasirinkimo metodas)

Orientation linked AF point (Su orientacija susietas AF taškas)

Jei pasirinkę nuostatą [S 9 Main Dial / S 9 pagrindinis valdymo ratukas] 
norėsite AF tašką pastumti horizontalia kryptim, naudokitės <9>.
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: Separate AF pts (atskiri AF taškai): Area+pt (zona + taškas)
Kiekvienai fotoaparato orientacijai (1. horizontaliai, 2. vertikaliai, kai 
fotoaparato laikiklis yra viršuje ir 3. vertikaliai, kai fotoaparato laikiklis yra 
apačioje) gali būti nustatytas atskirtas AF zonos pasirinkimo režimas ir AF 
taškas (arba zona).
Rankiniu būdu kiekvienai fotoaparato orientacijai parinkus AF zonos pasirinkimo 
metodą ir AF tašką (arba zoną), jie taip ir bus užprogramuoti. Kaskart, pakeitus 
fotoaparato orientaciją, fotoaparatas automatiškai įjungs jai tinkamą AF zonos 
pasirinkimo metodą ir rankiniu būdu pasirinktą AF tašką (arba zoną).

: Separate AF pts (atskiri AF taškai): Pt only (tik taškas)
Kiekvienai orientacijai galima nustatyti atskirą AF tašką  
(1. horizontali 2. vertikali, kai fotoaparato laikiklis yra viršuje, 3. vertikali, kai 
fotoaparato laikiklis yra apačioje). Pakeitus fotoaparato orientaciją, AF taškas 
automatiškai pasikeis naudojant tą patį AF zonos pasirinkimo metodą.
Rankiniu būdu kiekvienai fotoaparato orientacijai parinktas AF taškas bus 
įrašytas ir pasirinktai orientacijai priskirtas. Fotografuojant, rankiniu būdu 
parinktas AF taškas automatiškai pasikeis į priskirtąjį. Net ir pakeitus AF zonos 
pasirinkimo metodą į rankiniu būdu pasirenkamą: taškinį AF, rankiniu būdu 

pasirenkamą: 1 taško AF, išplėstos AF zonos:  arba išplėstos zonos: 
aplinkinių taškų AF, pasirinktai orientacijai priskirtas AF taškas liks nepakitęs.
Pakeitus AF zonos pasirinkimo režimą į zoninį AF (rankinis zonos 
pasirinkimas) arba didelės zonos AF (rankinis zonos pasirinkimas), zona 
automatiškai pasikeis į pasirinktai operacijai tinkamą.

 Jei ištrinsite adaptuotas fotoaparato nuostatas ir sugrąžinsite numatytąsias jų vertes 
(70 p.), įsigalios nuostata [Same for both vert/horiz / vertikaliai ir horizontaliai 
orientacijai ta pati]. Taip pat bus ištrinti Jūsų pasirinkti visų trijų orientacijų (1, 2 ir 3) 
parametrai ir visoms joms bus sugrąžinta vieno taško AF (rankinis pasirinkimas) su 
pasirinkta centrinio AF taško nuostata.

 Jei pasirinksite šį parametrą ir vėliau prijungsite kitokiai AF grupei priskiriamą 
objektyvą (100-103 p., ypač jei prijungsite G grupei priskiriamą objektyvą), ši 
nuostata gali būti pašalinta.
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Galite nustatyti „AI Servo AF“ režimo pradinį AF tašką, nuo kurio prasidės AF 
zonos pasirinkimo režimo automatinis pasirinkimas: 65 taškų AF.

: Initial  AF pt selected 
(pradinio  AF taško pasirinkimas)

„AI Servo AF“ prasidės rankiniu būdu 
pasirinktame AF taške tada, kai nustatysite 
„AI Servo AF“ režimą ir pasirinksite 
automatinį AF taško pasirinkimo metodą: 
65 taškų AF.

: Manual  AF pt (rankinis  AF taško 
pasirinkimas)

Jei rankiniu būdu pasirenkamą režimą: taškinis AF, rankiniu būdu pasirenkamą 
režimą:1 taško AF, išplėstos AF zonos režimą:  ir išplėstos zonos režimas: 
aplinkiniai taškai, pakeisite automatinio nustatymo režimu:  65 taškų AF, „AI 
Servo AF“ prasidės prieš perjungiant rankiniu būdu nustatytame AF taške. Šis 
nuostata tinka tada, kai norite, kad fotografuojant „AI Servo AF“ režimu 
fokusavimas prasidėtų AF taške, rankiniu būdu nustatytame prieš 
persijungiant į automatinį režimą:  65 taškų AF.
Pakeitus AF zonos pasirinkimo režimą automatinio pasirinkimo režimu:  65 
taškų AF su [83: Custom Controls / 83: adaptuoti valdikliai] meniu 
nuostata [Metering and AF start / matavimas ir AF įjungimas] (450 p.), 
[Switch to registered AF func. / persijungti į registruotą AF funkciją] 
(p.452 p.) arba [Register/recall shooting func / registruota / atkurta 
fotografavimo funkcija] (457 p.), fotografuodami su rankiniu pasirinkimu 
galite paspausti priskirtą mygtuką. Taškinis AF, rankinis pasirinkimas: 1 taško 
AF, išplėstos AF zonos: , arba išplėstos AF zonos: aplinkiniai taškai režimai 
perjungiami į „AI Servo AF“ ir automatinio pasirinkimo režimu: 65 taškų AF 
fokusavimas yra vietoje prieš tai nustatyto AF taško.

AUTO: Auto (Automatinis)
AF taškas, kuriame prasideda fokusavimas „AI Servo AF“ režimu nustatomas 
automatiškai, atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas.

Initial AF point (Pradinis AF taškas),  „AI Servo AF“

Pasirinkus nuostatą [Manual  AF pt / rankinis  AF taško 
nustatymas], net ir pakeitus AF zonos pasirinkimą režimą į zoninį AF (rankinis zonos 
pasirinkimas) arba didelės zonos AF (rankinis zonos pasirinkimas), „AI Servo AF“ vaizdą 
vis tiek pradės fokusuoti rankiniu būdu pasirinktą AF tašką atitinkančiame taške.
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EOS iTR* AF atpažįsta veidus arba fotografuojamo objekto spalvą ir vaizdą 
sufokusuoja automatiškai. EOS iTR AF veikia tada, kai yra nustatytas zoninio AF 
(rankinis zonos pasirinkimas), didelės zonos AF (rankinis zonos pasirinkimas) 
arba AF su automatiniu 65 taškų pasirinkimu AF zonos pasirinkimo režimas.
* išmanusis sekimas ir atpažinimas: matavimo jutiklis atpažįsta objektą, o AF taškai jį seka.

ON (įjungti): Enable (Įjungti)
AF taškas parenkamas automatiškai ne tik 
pagal AF informaciją, bet ir pagal veidus 
bei kitas detales. 

„AI Servo AF“ režimu fotoaparatas įsimena pirmą kartą sufokusuoto objekto 
spalvą, todėl vėliau, keisdamas AF taškus, seka ir fokusuoja būtent tokios 
spalvos objektą. Taip lengviau sekti objektą, nei pasitelkus tik AF informaciją.
Nustačius „One-Shot AF“ (Vieno kadro AF) režimą, EOS iTR AF lengviau 
sufokusuoja žmones, todėl Jūs galite daugiau dėmesio skirti nuotraukos 
kompozicijai.

OFF (išjungti): Disable (Išjungti)
AF taškai parenkami automatiškai tik pagal AF informaciją. (AF nenaudos 
informacijos apie veidus, objekto spalvą ir kitas detales)

Auto AF point selection: EOS iTR AF (Automatinis AF taško 
pasirinkimas EOS iTR AF)

 Pasirinkus nuostatą [Enable / įjungti] fokusavimo procesas užtruks ilgiau nei 
pasirinkus nuostatą [Disable / išjungti].

 Fotografuojant su EOS iTR AF, maksimalus nepertraukiamo fotografavimo greitis su 
<o> bus apie 9,5 kadro per sekundę. Fotografuojant prastai apšviestus vaizdus 
nepertraukiamo fotografavimo greitis gali sumažėti.

 Dėl nepalankių fotografavimo sąlygų arba fotografuojamo objekto ypatybių, net ir 
pasirinkus nuostatą [Enable / įjungti], trokštamo rezultato pasiekti gali nepavykti.

 Jei apšvietimas yra toks prastas, kad blykstei tenka išspinduliuoti pagalbinį AF 
spindulį, AF taškus fotoaparatas parenka automatiškai tik pagal AF informaciją.

 Jei veidas yra labai mažas arba prastai pašviestas - veido aptikimo funkcija gali 
neveikti.
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Pasirenkant AF tašką rankiniu būdu pasirinkimas gali būti sustabdytas 
tolimiausiame pakraštyje, arba gali būti perkeltas į priešingoje pusėje esantį AF 
tašką. Pasirinkus zoninio AF (rankinis zonos pasirinkimas), didelės zonos AF 
(rankinis zonos pasirinkimas) ir automatinio 65 taškų AF pasirinkimo AF zonos 
pasirinkimo režimus ši funkcija neveiks.

:  Stops at AF area edges 
(AF zonos pakraščiuose sustos)

Ypač patogu, jei dažnai naudojate zonos 
pakraštyje esantį AF tašką.

: Continuous (Nepertraukiamas)
AF taškas nesustoja išoriniame pakraštyje 
ir keliauja toliau, į priešingą pusę.

25

Manual AF point selection pattern (Rankinio AF taško 
pasirinkimo modelis)
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Galite pasirinkti, ar toliau išvardintoje situacijose AF taškai bus rodomi ekrane: 1. 
pasirenkant AF tašką (taškus), 2. fotoaparatui pasirengus fotografuoti (prieš 
suveikiant AF), 3. AF veikimo metu ir 4. sufokusavus vaizdą.

: Selected (constant) (Pasirinkti 
(nuolatos))

Pasirinkti AF taškai rodomi visuomet.

: All (constant) (Visi (nuolatos))
Ekrane rodomi visi AF taškai.

: Selected (pre-AF, focused) (pasirinkti (prieš AF, sufokusuoti))
Pasirinkti AF taškai rodomi tik 1., 2. ir 4. atvejais.

: Selected (focused) (pasirinkti (sufokusuoti))
Pasirinkti AF taškai rodomi tik 1. ir 4. atvejais bei įsijungus AF.

OFF (išjungti): Disable display (Rodymas išjungtas)
Pasirinkti AF taškai 2., 3. ir 4. atvejais nerodomi.

AF point display during focus (AF taškas rodomas fokusavimo metu)
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Jūs galite pasirinkti, kada vaizdo ieškiklyje rodomi sufokusuoti AF taškai 
paraudonuos.

AUTO (automatinis): Auto 
(Automatinis)

Fotografuojant prastai apšviestoje 
aplinkoje AF taškai paraudonuoja 
automatiškai.

ON (įjungti): Enable (Įjungti)
AF taškai paraudonuoja nepriklausomai 
nuo apšvietimo sąlygų.

OFF (išjungti): Disable (Išjungti)
AF taškai neparaudonuoja visai.

Jei pasirinksite nuostatą [Auto / automatinis] arba [Enable / įjungti] galėsite 
nustatyti, ar fotoaparatui veikiant „AI Servo AF“ režimu paspaudus mygtuką <Q> 
AF taškas pradės žybsėti raudona spalva. 

OFF (išjungti): Non illuminated 
(Neapšviestas)

Fotoaparatui veikiant „AI Servo AF“ režimu 
AF taškas neparaudonuos.

ON (įjungti): Illuminated (Apšviestas)
Fotoaparatui veikiant „AI Servo AF“ režimu 
fokusavimui naudojami AF Taškai 
paraudonuos. Jie šviečia ir nepertraukiamo 
fotografavimo metu. Ši funkcija neveiks 
pasirinkus [VF display illumination / 
VI rodinio apšvietimas] funkcijos 
nuostatą [Disable / išjungti].

VI display illumination (VF ekrano apšvietimas)

 Paspaudus mygtuką <S>, AF taškai raudona spalva nušvis nepriklausomai nuo 
šios nuostatos.

 Ekrane rodomas elektroninis gulsčiukas, tinklelis bei naudojantis [Show/hide in 
viewfinder / rodyti / nerodyti vaizdo ieškiklyje] (77 p.) funkcija parinkta informacija 
taip pat nušvis raudona spalva.
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Apie AF veikimo būseną informuojanti piktograma gali būti rodoma vaizdo ieškiklio 
regos lauke arba už jo ribų.

: Show in field of view (Rodyti 
regos lauke)

AF būsenos piktograma <i> yra rodoma 
apatiniame dešiniame vaizdo ieškiklio 
regos lauko kampe.

: Show outside view (Rodyti už 
regos lauko ribų)

Piktograma <e> yra rodoma už regos 
lauko ribų, žemiau fokusuotės indikatoriaus 
<o>.

AF fokusavimo tašką galima ypač tiksliai sureguliuoti. Daugiau informacijos rasite 
sekančiame puslapyje esančiame sk. „Tikslus AF fokusavimo taško 
sureguliavimas“.

AF status in viewfinder (AF būsenos rodmuo vaizdo ieškiklyje)

AF mikroreguliavimas

AF būsenos piktograma yra rodoma tada, kai iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką 
vaizdas sufokusuojamas ir rodoma tol, kol laikomas nuspaustas mygtukas <p>.
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Tiksliai AF fokusavimo tašką galima sureguliuoti fotografuojant su vaizdo ieškikliu. 
Tai vadinama „AF mikroreguliavimu“. Prieš reguliuodami perskaitykite 138 
puslapyje esantį sk. „Pastabos apie AF mikroreguliavimą“.

Paprastai, tokių reguliavimų atlikti nereikia. Atlikite juos tik esant 
būtinybei. Nepamirškite, kad atlikus tokius reguliavimus tinkamai 
sufokusuoti vaizdo gali nebepavykti.

Rankiniu būdu atlikite reguliavimą, nufotografuokite vaizdą ir patikrinkite rezultatą. 
Kartokite procedūrą tol, kol sureguliuosite tinkamai. Nepriklausomai nuo pasirinkto 
objektyvo, AF metu fokusavimo taškas visada bus pastumtas tiek, kiek buvo 
nustatyta reguliuojant.

1 Pasirinkite parinktį [AF 
Microadjustment / AF 
mikroreguliavimas].
 Kortelėje [25] pasirinkite parinktį [AF 

Microadjustment / AF 
mikroreguliavimas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [All by same 
amount / viską vienodu mastu].

3 Paspauskite mygtuką <B>.
 Ekrane pasirodys [All by same amount / 

viską vienodu mastu] rodinys.

3 Tikslus AF fokusavimo taško sureguliavimasN

Adjust All by Same Amount (Sureguliuoti viską vienodu 
mastu)
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4 Pasirinkite norimas nuostatas.
 Nustatykite reguliavimo vertę. Reguliavimo 

ribos yra ±20 žingsnių.
 Renkantis nuostatą „–: “ link fokusavimo 

taškas bus pastumtas prieš standartinį 
fokusavimo tašką.

 Renkantis nuostatą „+: “ link fokusavimo 
taškas bus pastumtas už standartinio 
fokusavimo taško.

 Atlikę reikiamus reguliavimus, paspauskite 
mygtuką <0>.

 Pasirinkite parinktį [All by same amount / 
viską vienodu mastu] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

5 Patikrinkite reguliavimo rezultatus.
 Nufotografuokite vaizdą ir jį peržiūrėkite 

(354 p.), patikrinkite ar reguliavimai atlikti 
tinkamai.

 Jei nufotografuotas vaizdas yra 
sufokusuotas prieš tikslinį tašką, pasirinkite 
arčiau „+: “ esančią parinktį. Jei 
nufotografuotas vaizdas yra sufokusuotas 
už tikslinio taško, pasirinkite arčiau  
“-: “ esančią parinktį.

 Jei reikia, fotoaparatą sureguliuokite dar 
kartą.

Jei pasirinkote parinktį [All by same amount / viską vienodu mastu], plačiakampio ir 
teleobjektyvo keičiamo mastelio objektyvo galinėje padėtyje AF sureguliuoti negalėsite.
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Reguliavimus galite atlikti su kiekvienu objektyvu ir užregistruoti juos fotoaparate. 
Galite užregistruoti iki 40 objektyvų pritaikytus reguliavimus. Automatiškai 
fokusuojant vaizdą su objektyvu, kurio parametrai yra užregistruoti fotoaparate, 
fokusavimo taškas iškart bus pastumiamas tiek, kiek buvo nustatyta.
Rankiniu būdu atlikite reguliavimą, nufotografuokite vaizdą ir patikrinkite rezultatą. 
Kartokite procedūra tol, kol sureguliuosite tinkamai. Jei naudojate kintamo mastelio 
objektyvą, atlikite reguliavimus ir plačiakampio (W), ir teleobjektyvo (T) kraštinėse 
padėtyse.

1 Pasirinkite parinktį [Adjust by lens / 
sureguliuoti pagal objektyvą].

2 Paspauskite mygtuką <B>.
 Ekrane pasirodys [Adjust by lens / 

sureguliuoti pagal objektyvą] rodinys.

3 Patikrinkite ir pakeiskite objektyvo 
informaciją.
Patikrinkite objektyvo informaciją.
 Paspauskite mygtuką <B>.
 Ekrane pasirodys objektyvo pavadinimas ir 

10 skaitmenų serijos numeris. Pasirodžius 
serijos numeriui paspauskite mygtuką [OK / 
gerai] ir pereikite prie 4 veiksmo.

 Jei objektyvo serijos numerio patvirtinti 
negalima, ekrane pasirodys rodmuo 
„0000000000“. Tokiu atveju, įveskite 
numerį taip, kaip nurodyta sekančiame 
puslapyje pateiktose instrukcijose.

 Sekančiame puslapyje rasite informacijos ir 
apie žvaigždutėmis „ * “ pažymėtus kai 
kurių objektyvų serijos numerius.

Adjust by Lens (Sureguliuoti pagal objektyvą)

Registruotas numeris
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Serijos numerio įvedimas
 Pasirinkite norimą įvesti skaičių ir 

paspauskite mygtuką <0>, ekrane 
pasirodys <r>.

 Įveskite numerį ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Įrašę visus skaitmenis pasirinkite parinktį 
[OK / gerai].

Objektyvo serijos numeris

 Jei 3 žingsnyje prieš 10 skaičių serijos numerį atsirado žvaigždutė „*“ 
reiškia, kad galite užregistruoti tik vieną to paties modelio objektyvą. Net 
jei įvesite serijos numerį, „ * “ neišnyks.

 Ant objektyvo užrašytas serijos numeris gali skirtis nuo 3 žingsnyje 
rodomo ekrane. Tai normalu.

 Jei serijos numeryje yra raidžių, surašykite tik skaičius, raides praleiskite.
 Jei objektyvo serijos numerį sudaro 11 arba daugiu ženklų, įveskite tik 

paskutinius dešimt ženklų.
 Ant skirtingų objektyvų serijos numeriai gali būti užrašyti skirtingose vietose.
 Ant kai kurių objektyvų serijos numeris gali būti visai neužrašytas. Norėdami 

užregistruoti objektyvą be serijos numerio, įrašykite bet kokį numerį.

 Jei pasirinkę parinktį [Adjust by lens / sureguliuoti pagal objektyvą] prie objektyvo 
prijungsite ilgintuvą, reguliavimas bus užregistruotas objektyvo ir ilgintuvo 
kombinacijai.

 Fotoaparate užregistravus visus 40 objektyvų, ekrane pasirodys pranešimas. 
Pasirinkite objektyvą, kurio duomenis norite ištrinti (perrašyti) ir galėsite užregistruoti 
jo vietoje naujo objektyvo duomenis.
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4 Pasirinkite norimas nuostatas.
 Prijungę kintamo mastelio objektyvą 

pasirinkite plačiakampį (W) arba 
teleobjektyvo (T) galą. Paspaudus mygtuką 
<0> purpurinis rėmelis užges ir galėsite 
atlikti reguliavimus.

 Įveskite sureguliavimo apimtį ir 
paspauskite mygtuką <0>. Reguliavimo 
ribos yra ±20 žingsnių.

 Renkantis nuostatą „–: “ link fokusavimo 
taškas bus pastumtas prieš standartinį 
fokusavimo tašką.

 Renkantis nuostatą „+: “ link fokusavimo 
taškas bus pastumtas už standartinio 
fokusavimo taško.

 Prijungę kintamo mastelio objektyvą, 
pakartokite nurodytus veiksmus ir 
sureguliuokite plačiakampio (W) arba 
teleobjektyvo (T) galo nuostatas.

 Baigę reguliuoti, paspauskite mygtuką 
<M>, ekrane atsivers 1 žingsnio 
rodinys.

 Pasirinkite parinktį [Adjust by lens / 
sureguliuoti pagal objektyvą] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

5 Patikrinkite reguliavimo rezultatus.
 Nufotografuokite vaizdą ir jį peržiūrėkite 

(354 p.), patikrinkite ar reguliavimai atlikti 
tinkamai.

 Jei nufotografuotas vaizdas yra 
sufokusuotas prieš tikslinį tašką, pasirinkite 
arčiau „+: “ esančią parinktį. Jei 
nufotografuotas vaizdas yra sufokusuotas 
už tikslinio taško, pasirinkite arčiau  “-: “ 
esančią parinktį.

 Jei reikia, fotoaparatą sureguliuokite dar 
kartą.

Objektyvas su vienu židinio nuotoliu

Kintamo mastelio objektyvas
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Ekrano apačioje pasirodžius rodmeniui [  Clear all /  šalinti viską], paspaudus 
mygtuką <L> bus pašalinti visi funkcijų [All by same amount / viską vienodu 
mastu] bei [Adjust by lens / sureguliuoti pagal objektyvą] nuostatų pakeitimai.

Visų AF mikroreguliavimų pašalinimas

Fotografuojant su kintamo mastelio objektyvo tarpiniu židinio nuotoliu , AF taško 
fokusuotė bus pakoreguota pagal sureguliuotas plačiakampio ir teleobjektyvo galų 
nuostatas. Net jei buvo sureguliuota tik plačiakampio arba tik teleobjektyvo galo 
nuostata, tarpiniam židinio nuotoliui vis tiek bus atliktas koregavimas.

Pastabos apie AF mikroreguliavimą
 AF fokusavimo taškas šiek tiek skirsis priklausomai nuo fotografuojamo objekto 

būklės, mastelio padėties ir kitų fotografavimo sąlygų. Todėl, net atlikus AF 
mikroreguliavimus, vaizdo reikiamoje padėtyje gali nepavykti tinkamai sufokusuoti.

 Reguliavimų intervalai priklauso nuo maksimalios objektyvo diafragmos vertės. 
Reguliuokite fotoaparatą, fotografuokite ir tikrinkite nuostatas tol, kol AF fokusavimo 
tašką sureguliuosite tinkamai.

 Fotografuojant „Live View“ režimu ir filmuojant šie AF reguliavimai taikomi nebus.
 Reguliavimai liks išsaugoti, net jei pašalinsite visas kitas fotoaparato nuostatas 

(70 p.). Tačiau pačios nuostatos liks neveiksnios, [Disable / išjungti].

Pastabos apie AF mikroreguliavimą
 Geriausiai reguliavimus atlikti stovint faktinėje fotografavimo vietoje. Taip 

reguliavimai bus tikslesni.
 Taip pat rekomenduojame reguliuojant naudotis trikoju.
 Tikrinant sureguliuotus parametrus, rekomenduojame vaizdus fotografuoti pasirinkus 

73 vaizdo įrašymo kokybę.
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Kai kurių objektų su automatinio fokusavimo funkcija gali nepavykti tinkamai 
sufokusuoti (vaizdo ieškiklyje žybsės fokusuotę patvirtinantis indikatorius <o>), 
pavyzdžiui:

Sudėtingai fokusuojami objektai
 Labai nekontrastingi objektai

(pavyzdžiui: mėlyno dangus, vienspalvės sienos ir pan.).
 Labai silpnai apšviestų objektų
 Objektai su intensyviu foniniu apšvietimu arba stipriai šviesą atspindintys 

objektai
(pavyzdžiui: stipriai šviesą atspindinčio automobilio kėbulo ir pan.).

 Labai arti arba labai toli esantys objektai, kadre esantys greta AF taško 
(pavyzdžiui: narvuose esančių gyvūnų ir pan.).

 Ryškiai apšviesti objektai (kaip šviesos taškai), kadre esantys greta AF taško
(pavyzdžiui: naktiniai vaizdai ir pan.)

 Pasikartojantys vaizdo elementai
(pavyzdžiui: dangoraižių langų, kompiuterio klaviatūros ir pan.).

Tokiais atvejais, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
(1) Pasirinkite „One-Shot AF“ (Vieno kadro AF), sufokusuokite kitą objektą, 

nutolusį tokiu pačiu atstumu kaip ir pageidaujamas fokusuoti objektas, tada 
užfiksuokite fokusuotę ir perkomponuokite vaizdą (83 p.).

(2) Pastumkite objektyvo fokusavimo režimo jungiklį į padėtį <MF> ir 
sufokusuokite vaizdą rankiniu būdu (140 p.).

Jei automatiškai vaizdo sufokusuoti nepavyksta

 Norint tinkamai sufokusuoti pasirinktą vaizdą gali tekti, prieš AF gali tekti jį šiek tiek 
perkomponuoti.

 Sąlygos, kuriose sunku sufokusuoti „Live View“ fotografuojamą arba filmuojamą 
vaizdą yra išvardintos 306 puslapyje.
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1 Pastumkite objektyvo fokusavimo 
režimo jungiklį į padėtį <MF>.
 LCD skydelyje pasirodys rodmuo <4 

L>.

2 Sufokusuokite objektą.
 Fokusuokite vaizdą sukdami objektyvo 

fokusavimo žiedą, kol vaizdo ieškiklyje 
objektas atrodys ryškus.

MF: Rankinis fokusavimas

Fokusavimo žiedas

 Fokusuojant rankiniu būdu, nuspaudus iki pusės užrakto mygtuką, kai fotoaparatas 
vaizdą sufokusuoja, ekrane įsižiebia fokusuotę patvirtinantis indikatorius <o>.

 Fotografuojant su 65 taškų pasirinkimo funkcija, fokusą patvirtinantis indikatorius 
<o> įsižiebia fotoaparatui sufokusavus vaizdą centriniame AF taške.
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Fotoaparate yra numatyti fotografavimo po vieną kadrą ir kadrų serijomis režimai. 
Galite pasirinkti fotografuojamai aplinkai, objektui ar situacijai tinkamiausią 
pavaros režimą.

1 Paspauskite mygtuką <o>. 
(9)

2 Pasirinkite norimą pavaros režimą.
 Stebėdami LCD skydelį arba vaizdo ieškiklį 

pasukite ratuką <5>.

u : Single shooting (Fotografavimas po vieną kadrą)
Iki galo nuspaudus užrakto mygtuką bus nufotografuotas tik vienas kadras.

o : High-speed continuous shooting (Nepertraukiamas fotografavimas
dideliu greičiu)
Laikant nuspaustą užrakto mygtuką fotoaparatas kadrus fiksuos be 
pertraukos maksimaliu 10 kadrų per sekundę greičiu.

i : Low-speed continuous shooting (Nepertraukiamas fotografavimas
mažu greičiu)
Laikant nuspaustą užrakto mygtuką fotoaparatas kadrus fiksuos 
vidutiniškai 3 kadrų per sekundę greičiu.

B : Silent single shooting (Tylusis fotografavimas po vieną kadrą)
Fotografavimas po vieną kadrą, kai fotoaparatas veikia tyliau nei 
fotografuodamas <u> režimu su vaizdo ieškikliu.

M : Silent continuous shooting (Tylusis nepertraukiamas fotografavimas)
Nepertraukiamas fotografavimas, kai fotoaparatas veikia tyliau nei 
fotografuodamas <i> režimu su vaizdo ieškikliu. Kadrai nepertraukiamai 
fiksuojami vidutiniškai 4 kadrų per sekundę greičiu.

o Pavaros režimo pasirinkimas

Fotografuojant „Live View“ režimu ir filmuojant fotoaparato valdyti tyliuoju režimu 
negalima net ir pasirinkus nuostatą <B> arba <M>.
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Q : 10-sec. self-timer/Remote control (10 s laikmatis / nuotolinis valdymas)
k : 2-sec. self-timer/Remote control (2 s laikmatis / nuotolinis valdymas)

Daugiau informacijos apie laikmatį rasite 143 puslapyje. Daugiau 
informacijos apie fotografavimą nuotoliniu būdu rasite 248 puslapyje.

Pasirinkus nuostatą [82: Continuous shooting speed / 82: nepertraukiamo 
fotografavimo greitis] (439 p.), nepertraukiamo fotografavimo greitį galima nustatyti 
rankiniu būdu.

 Fotografuojant su EOS iTR AF (128 p.), maksimalus nepertraukiamo fotografavimo 
greitis su <o> bus apie 9,5 kadro per sekundę. Fotografuojant prastai apšviestus 
vaizdus nepertraukiamo fotografavimo greitis gali sumažėti.

 Pasirinkus nuostatą <B> arba <M> nuo užrakto mygtuko nuspaudimo iki galo iki 
nuotraukos nufotografavimo praeis daugiau laiko nei fotografuojant standartiniu 
režimu.

 Fotografuojant nepertraukiamu būdu dideliu greičiu žemoje temperatūroje su mažai 
įkrauta baterija, fotografavimo greitis gali sulėtėti.

 Fotografuojant „AI Servo AF“ režimu nepertraukiamo fotografavimo sparta gali šiek 
tiek sumažėti. Tai priklauso nuo fotografuojamo objekto ir naudojamo objektyvo.

 o: Maksimalus 10 k./s greitis išvystomas tokiomis sąlygomis: kai užrakto greitis 
yra 1/1000 s arba didesnis, diafragmos nuostata yra maksimali (priklauso nuo 
objektyvo), pasirinkta nuostata EOS iTR AF: OFF, o mirgėjimą mažinanti funkcija yra 
išjungta ( disable). Nepertraukiamo fotografavimo greitis gali sumažėti dėl užrakto 
greičio ir diafragmos nuostatų, fotografuojamo objekto sąlygų, skaisčio, objektyvo, 
blykstės naudojimo, temperatūros, baterijų įkrovos ir kt. parametrų.
* Pasirinkus „One-Shot AF“ (Vieno kadro AF) fokusavimo režimą ir išjungus Image 

Stabilizer (vaizdo stabilizatoriaus) funkciją fotografuojant su šiais objektyvais: 
EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, EF75-300mm f/4-5.6 IS 
USM, EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM.

 Pasirinkus [51: Record func+card/folder sel. / 51: įrašymo funkc. + kortelės/
aplanko pasirink.] meniu funkcijos [Record func. / įrašymo funkc.] nuostatą [Rec. 
separately / įrašyti atskirai] (146 p.) bei skirtingas įrašymo į skirtingas korteles 
kokybės nuostatas (į CF kortelę [f], į SD kortelę [g]), maksimali nepertraukiamo 
fotografavimo sparta gali dar labiau sumažėti (151 p.). Vidinei atminčiai 
nepertraukiamo fotografavimo metu užsipildžius, nepertraukiamo fotografavimo 
greitis gali sumažėti, nes fotografavimas trumpam bus nutrauktas (153 p.).



143

Laikmatį naudokite tada, kai į kadrą norite patekti ir pats.

1 Paspauskite mygtuką <o>. 
(9)

2 Pasirinkite laikmačio parinktį.
 Stebėdami LCD skydelį arba vaizdo ieškiklį 

pasukite ratuką <5>.

Q : 10-sec. self-timer (10 s laikmatis)
k : 2-sec. self-timer (2 s laikmatis)

3 Fotografuokite.
 Žiūrėkite pro vaizdo ieškiklį, sufokusuokite 

objektą ir nuspauskite užrakto mygtuką iki 
galo.

 Laikmačio veikimą galite patikrinti pagal 
laikmačio indikatorių, fotoaparato 
pypsėjimą ir LCD ekrane pateikiamą 
atbulinę skaičiuotę (sekundėmis).

 Likus dviem sekundėms iki 
nufotografavimo momento laikmačio 
indikatorius ims šviesti nežybsėdamas, 
o pypsėjimas padažnės.

j Laikmačio naudojimas

 Su <k> galite fotografuoti neliesdami ant trikojo pastatyto fotoaparato. Taip galima 
išvengti fotoaparato drebėjimo fotografuojant nejudančius vaizdus bei naudojantis 
ilgo išlaikymo funkcija.

 Nufotografavus vaizdą su laikmačiu, rekomenduojame peržiūrėti jį (354 p.) ir įsitikinti, 
kad jis yra tinkamai sufokusuotas ir išlaikytas.

 Jei laikmatį naudojate tik sau fotografuoti, užfiksuokite fokusuotę (83 p.) nutaikę 
fotoaparatą į objektą, esantį nuo fotoaparato panašiu atstumu, kaip ir Jūsų būsima 
stovėjimo vieta.

 Norėdami atšaukti jau prasidėjusį laikmačio procesą, paspauskite mygtuką 
<o>.

Jei spausdami mygtuką nežiūrite pro vaizdo ieškiklį, uždėkite okuliaro dangtelį (247 p.). 
Jei fotografavimo metu į vaizdo ieškiklį pateks šviesos, gali išsiderinti išlaikymas.
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4
Vaizdo nuostatos

Šiame skyriuje aptariamos su vaizdu susijusių funkcijų 
nuostatos: vaizdo įrašymo kokybė, ISO greitis, „Picture Style“ 
sąranka, baltos spalvos balansas, „Auto Lighting Optimizer“ 
(automatinio apšvietimo optimizatoriaus) nuostata, objektyvo 
iškraipymų korekcija, fotografavimas sumažinant mirgėjimą ir 
kitos.

 Viršutiniame dešiniame kampe greta puslapio pavadinimo atsiradusi 
piktograma M reiškia, kad funkciją galima naudoti tik su šiais 
režimais: <d> <s> <f> <a> <F>.
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Įrašyti nufotografuotus vaizdus galima tik įdėjus į fotoaparatą CF arba 
SD atminties kortelę. Jei į fotoaparatą yra įdėta tik viena atminties kortelė, 
146-148 puslapiuose aprašytų veiksmų atlikti nereikia.
Jei į fotoaparatą įdėsite abi (CF ir SD) korteles, galėsite pasirinkti kortelę, į kurią 
bus įrašomas, o vėliau ir peržiūrimas vaizdas, o taip pat įrašymo metodą. 
[f] reiškia CF kortelę, o [g] - SD kortelę.

1 Pasirinkite parinktį [Record 
func+card/folder sel. / įrašymo 
funkcija + kortelės / aplanko 
pasirinkimas].
 Kortelėje [51] pasirinkite parinktį [Record 

func+card/folder sel. / įrašymo funkcija 
+ kortelės / aplanko pasirinkimas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Record func. / 
įrašymo funkcija].

3 Pasirinkite įrašymo metodą.
 Pasirinkite įrašymo metodą ir paspauskite 

mygtuką <0>.

3 Vaizdams įrašyti ir peržiūrėti tinkamos 
kortelės pasirinkimas

Įrašymo metodas, kai yra įdėtos dvi kortelės
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3 Vaizdams įrašyti ir peržiūrėti tinkamos kortelės pasirinkimas

 Standard (Standartinis)
Vaizdai bus įrašomi į tą kortelę, kurią pasirinkote naudodamiesi funkcija 
[Record/play / įrašyti / peržiūrėti].

 Auto switch card (Automatinis kortelių keitimas)
Jei, pasirinkus standartinę nuostatą [Standard / standartinė], pasirinktos 
kortelės atmintis užsipildė, fotoaparatas automatiškai persijungs ir toliau 
vaizdus išsaugos kitoje kortelėje. Automatiškai pasikeitus kortelei bus 
sukurtas naujas palankas.

 Rec. separately (Įrašyti atskirai)
Kiekvienai kortelei galite nustatyti atskirą vaizdo įrašymo kokybės nuostatą 
(149 p.). Kiekvienas vaizdas įrašomas į abi (SD ir CF) korteles tokios kokybės, 
kokia yra jai priskirta. Galite rinktis 73 ir 1 vaizdo įrašymo kokybę arba c 
ir 41 ir pan.

 Rec. to multiple (Įrašyti į abi korteles)
Vienodo dydžio vaizdas vienu metu yra įrašomas ir į CF, ir į SD kortelę. Taip 
pat galite pasirinkti ir RAW + JPEG vaizdo kokybę.

 Jei, pasirinkus nuostatą [Rec. separately / įrašyti atskirai], nustatėte skirtingus į CF 
ir SD korteles įrašomų nuotraukų kokybės parametrus, nepertraukiamo 
fotografavimo greitis gali sulėtėti (151 p.).

 Net ir pasirinkus [Record func. / įrašymo funkcija] nuostatos parinktį [Rec. to 
multiple / įrašyti į abi korteles], filmuoto vaizdo į abi korteles (CF ir SD) vienu metu 
įrašyti negalėsite. Pasirinkus nuostatą [Rec. separately / įrašyti atskirai] arba [Rec. 
to multiple / įrašyti į abi korteles], vaizdas bus įrašytas į tą kortelę, kuri buvo 
parinkta funkcijai [Playback / peržiūrėti].

[Rec. separately / įrašyti į atskirtas korteles] ir [Rec. to multiple / įrašyti į abi 
korteles] 
 Į abi korteles įrašomas failas turi tokį pat numerį.
 Be to, LCD ekrane bus rodomas mažesnės talpos kortelėje likusių kadrų skaičius.
 Vienai kortelei užsipildžius, ekrane pasirodys rodmuo [Card* full / kortelė* pilna], o 

fotografavimas bus nutrauktas. Jei taip nutiko, pakeiskite kortelę nauja arba 
pakeiskite [Record func. / įrašymo funkcija] nuostatą [Standard / standartinis] į 
[Auto switch card / automatinis kortelių keitimas], pasirinkite kortelę, kurioje yra 
laisvos vietos ir tęskite fotografavimą.
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Jei pasirinkote [Record func. / įrašymo funkcija] nuostatą [Standard / 
standartinė] arba [Auto switch card / automatinis kortelių keitimas], 
pasirinkite kortelę vaizdui įrašyti ir peržiūrėti.
Jei pasirinkote funkcijos [Record func. / įrašymo funkcija] nuostatą [Rec. 
separately / įrašyti atskirai] arba [Rec. to multiple / įrašyti į abi korteles], 
pasirinkite kortelę vaizdui peržiūrėti.

Standard / Auto switch card (Standartinis / automatinis kortelių keitimas)
Pasirinkite parinktį [Record/play / 
įrašyti / peržiūrėti].
 Parinkite parinktį [Record/play / įrašyti / 

peržiūrėti] ir paspauskite mygtuką <0>.
f : Įrašykite ir peržiūrėkite į CF kortelę 

įrašytus vaizdus.
g : Įrašykite ir peržiūrėkite į SD kortelę 

įrašytus vaizdus.
 Pasirinkite kortelę ir paspauskite mygtuką 

<0>.

Rec. separately / Rec. to multiple (Įrašyti į atskirtas korteles / įrašyti į abi korteles)

Pasirinkite parinktį [Playback / 
peržiūrėti].
 Pasirinkite parinktį [Playback / peržiūrėti] 

ir paspauskite mygtuką <0>.
f : Peržiūrėkite CF kortelėje 

saugomus vaizdus.
g : Peržiūrėkite SD kortelėje 

saugomus vaizdus.
 Pasirinkite kortelę ir paspauskite mygtuką 

<0>.

Vaizdui įrašyti ir peržiūrėti pasirinkite CF arba SD kortelę
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Galite pasirinkti pikselių skaičių ir vaizdo kokybę. Yra aštuonios JPEG vaizdo 
įrašymo kokybės nuostatos: 73, 83, 74, 84, 7a, 8a, b, c. Yra trys 
RAW vaizdo kokybės nuostatos: 1, 41, 61 (152 p.).

1 Pasirinkite parinktį [Image quality / 
vaizdo kokybė].
 Kortelėje [z1] pasirinkite parinktį [Image 

quality / vaizdo kokybė] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite vaizdų įrašymo kokybę.
 Norėdami pasirinkti RAW kokybę, pasukite 

ratuką <6>. Norėdami pasirinkti JPEG 
kokybę, pasukite ratuką <5>.

 Viršutiniame dešiniame kampe rodomas 
rodmuo „**M  (megapikseliai) ****x****“ 
reiškia įrašytų pikselių skaičių, o [***] 
reiškia likusių kadrų skaičių (rodomas 
skaičius iki 9999).

 Paspauskite mygtuką <0> ir patvirtinkite 
pasirinkimą.

 Jei pasinaudosite [51: Record func+card/
folder sel. / 51: įrašymo funkcija + 
kortelės / aplanko pasirinkimas], esant 
įjungtai [Record func. / įrašymo funkcija] 
nuostatai [Rec. separately / įrašyti 
atskirai], pasirinkite CF [f] arba SD [g] 
atminties kortelę ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Parinkite pageidaujamą vaizdo įrašymo 
kokybę ir paspauskite mygtuką <0>.

3 Vaizdo įrašymo kokybės nustatymas

Standard / Auto switch card / 
Rec. to multiple (Standartinė / 
automatinis kortelės keitimas / 
įrašyti į abi korteles)

Rec. separately (Įrašyti atskirai)
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Vaizdo įrašymo kokybės nustatymo pavyzdžiai

73 ir nieko daugiau

61+841+73

1 ir nieko daugiau

 Jei ir prie RAW, ir prie JPEG yra  [–] , fotoaparatas nustatys 73.
 LCD ekrane bus rodomas ne didesnis kaip 1999 likusių kadrų skaičius.
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3 Vaizdo įrašymo kokybės nustatymas

Vaizdų įrašymo kokybės nustatymo vadovas (vertės apytikslės)

*1: b tinka skaitmeniniuose rėmeliuose eksponuojamoms nuotraukoms.
*2: c tinka elektroniniu paštu siunčiamiems ir internete publikuojamiems vaizdams.

 Pasirinkus tiek b, tiek c nuostatą, vaizdo kokybė bus 7 (puiki).
 Failo dydis, likusių kadrų skaičius ir maksimali kadrų serija fotografuojant nepertraukiamu 

režimu apskaičiuoti pagal „Canon“ testavimo standartus (kai vaizdo proporcija 3:2, ISO 100, 
nuotraukos stilius standartinis ), įrašant vaizdus į 8 GB talpos CF atminties kortelę. Šie 
rodikliai priklauso nuo fotografuojamo objekto, atminties kortelės markės, vaizdo 
proporcijų, ISO greičio, „Picture Style“ sąrankos, adaptuotų funkcijų ir kitų nuostatų.

 Maksimalios be pertraukos fotografuojamų kadrų serijos nuostata taikoma <o> 
nepertraukiamam fotografavimui dideliu greičiu. Lenktiniuose skliaustuose nurodyti skaičiai 
yra apskaičiuoti pagal „Canon“ testavimo standartus, taikomi su „Ultra DMA“ (UDMA) 7 CF 
atminties kortelėms.

Vaizdo kokybė
Įrašytų 
pikselių 
skaičius

Spausdinimo 
formatas

Failo 
dydis 
(MB)

Likusių 
kadrų 

skaičius
Maksimali serija

JPEG

73
20 M A2

6,6 1090 130 (1090)

83 3,5 2060 2060 (2060)

74
8,9 M A3

3,6 2000 2000 (2000)

84 1,8 3810 3810 (3810)

7a
5,0 M A4

2,3 3060 3060 (3060)

8a 1,2 5800 5800 (5800)

b*1 2,5 M 9x13 cm 1,3 5240 5240 (5240)

c*2 0,3 M - 0,3 20330 20330 (20330)

RAW

1 20 M A2 24,0 290 24 (31)

41 11 M A3 19,3 350 28 (31)

61 5,0 M A4 13,3 510 35 (35)

RAW
+

JPEG

1
73

20 M
20 M

A2
A2

24,0+6,6 220 18 (19)

41
73

11 M
20 M

A3
A2

19,3+6,6 260 18 (19)

61
73

5,0 M
20 M

A4
A2

13,3+6,6 340 18 (19)

Maksimalios nepertraukiamos kadrų sekos indikatorius nepasikeis net jei naudositės 
UDMA klasės atminties kortele. Vietoj to bus pritaikyta lentelėje lenktiniuose skliaustuose 
nurodyta nepertraukiama kadrų seka.
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RAW vaizdas - tai vaizdo jutiklio perduoti neapdoroti duomenys, konvertuoti į 
skaitmeninį formatą. Į kortelę jie įrašomi nepakeisti, todėl galite pasirinkti jų 
kokybę: 1, 41 arba 61.
1 vaizdas gali būti apdorotas pasitelkus funkciją [31: RAW image 
processing /31: RAW vaizdo apdorojimas] (398 p.) ir išsaugotas JPEG 
vaizdo formatu. (41 ir 61 vaizdų fotoaparatu apdoroti negalima.) 
Nekeisdami RAW vaizdo galite jį apdoroti pasitelkdami įvairias apdorojimo sąlygas 
ir išsaugoti neribotą skaičių iš jo sukurtų JPEG vaizdų.
RAW vaizdams apdoroti naudokite „Digital Photo Professional“ programą (EOS 
programinė įranga, 534 p.). Kurdami įvairius JPEG, TIFF, ir kt. formatų vaizdus 
galite naudoti įvairius keičiamus parametrus ir sąrankas.

RAW vaizdai

 Jei pasirinkote ir RAW, ir JPEG nuostatas, tas pats vaizdas, tokia įrašymo kokybė, 
kokią nustatėte, vienu metu bus išsaugomas kortelėje ir RAW, ir JPEG formatu. Bus 
išsaugoti du failai su vienodais numeriais (su tokiais failų plėtiniais: JPEG vaizdas 
.JPG, o RAW vaizdas su .CR2).

 Vaizdo įrašymo kokybės piktogramos yra tokios: 1 (RAW), 41 (vidutinė RAW), 
61 (maža RAW), JPEG (JPEG), 7 (puiki), 8 (normali), 3 (didelė), 4 (vidutinė) ir 
6 (maža).

RAW vaizdo apdorojimo programa
 RAW vaizdams perkelti į kompiuterį rekomenduojame naudotis „Digital Photo 

Professional“ programa (DPP, EOS programinė įranga).
 Ankstesnės laidos DPP programa gali negebėti apdoroti šiuo fotoaparatu užfiksuotų 

RAW vaizdų. Jei jūsų kompiuteryje įdiegta senesnės laidos DPP programa, 
atnaujinkite ją pasitelkę kompaktinį diską „EOS Solution Disk“ (534 p.). (Ankstesnė 
programos versija bus perrašyta).

 Rinkoje įsigyjama programinė įranga gali negebėti tinkamai atkurti šiuo fotoaparatu 
užfiksuotų RAW vaizdų. Daugiau informacijos apie suderinamumą teiraukitės 
programos gamintojo.
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3 Vaizdo įrašymo kokybės nustatymas

Naudodamiesi adaptuotais valdikliais, mygtukui <B> galite priskirti vaizdo 
įrašymo kokybės arba lauko gylio peržiūros funkciją, kad akimirksniu galėtumėte 
ją įsijungti. Jei [One-touch image quality setting / vaizdo kokybės nustatymas 
vienu palietimu] arba [One-touch image quality (hold) / vaizdo kokybės 
nustatymas vienu palietimu (palaikant)] funkciją priskirsite mygtukui <B> 
arba lauko gylio peržiūros mygtukui, galėsite greitai įsijungti norimą vaizdo 
įrašymo kokybę ir pasitelkę ją fotografuoti.
Daugiau informacijos rasite sk. „Adaptuoti valdikliai“ (445 p.).

Apytikslė be pertraukos nufotografuotų kadrų 
seka rodoma ir apatiniame dešiniame vaizdo 
ieškiklio kampe, ir fotografavimo funkcijų 
nustatymo ekrane.
Jei maksimali be pertraukos fotografuojamų 
kadrų seka yra 99 arba didesnė, ekrane bus 
rodomas rodmuo „99“.

Vaizdo kokybės nustatymas vienu palietimu

Maksimali be pertraukos fotografuojamų kadrų serija

Jei pasinaudosite [51: Record func+card/folder sel. / 51: įrašymo funkcija + 
kortelės / aplanko pasirinkimas] ir funkcijai [Record func. / įrašymo funkcija] 
parinksite nuostatą [Rec. separately / įrašyti atskirai], greitai įsijungti vaizdo kokybės 
nustatymo vienu palietimu funkcijos negalėsite.

Maksimalios sekos rodmuo rodomas net jei į fotoaparatą nėra įdėta kortelė. Prieš 
pradėdami fotografuoti įsitikinkite, kad fotoaparate yra atminties kortelė.

Jei ekrane yra rodomas rodmuo „99“, tai reiškia, kad be pertraukos Jūs galite 
nufotografuoti 99 arba daugiau kadrų seką. Jei maksimali seka sumažėjo iki 98 arba 
mažiau kadrų, o vidinė atmintis užsipildė, LCD ekrane ir vaizdo ieškiklyje pasirodys 
užrašas „buSY“. Fotografavimo funkcija laikinai išsijungs. Baigus fotografuoti be 
pertraukos, maksimali seka padidės. Nepertraukiamą fotografavimą 151 puslapyje 
esančioje lentelėje nurodyta maksimalia kadrų seka galite tęsti po to, kai visi 
nufotografuoti kadrai baigiami įrašyti į kortelę.
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Nustatykite ISO greitį (vaizdo jutiklio jautrumą šviesai), kad jis atitiktų aplinkos 
apšvietimo lygį. Parinkus režimą <A>, ISO greitis yra nustatomas automatiškai 
(156 p.).
Daugiau informacijos apie ISO greitį filmavimo metu rasite 317 ir 321 puslapiuose.

1 Paspauskite mygtuką <m>. (9)

2 Nustatykite ISO greitį.
 Žiūrėdami į LCD skydelį arba vaizdo ieškiklį 

pasukite ratuką <6>.
 Galima pasirinkti ISO greitį nuo 100 iki 

16000 (1/3 intervalais).
 “A” reiškia funkciją „Auto ISO“. ISO greitis 

parenkamas automatiškai (156 p.).

ISO greičio nustatymo vadovas

* Nustačius didesnį ISO greitį, gaunamas grūdėtas vaizdas.

i: ISO greičio nustatymasN

ISO greitis
Fotografavimo 

situacijos
(be blykstės)

Blykstės veikimo nuotolis

ISO 100 - ISO 400 Lauke saulėta

Kuo didesnis ISO greitis, tuo 
didesnis blykstės veikimo 
nuotolis.

ISO 400 - ISO 1600
Debesuota arba 

vakaras

ISO 1600 - ISO 16000, H1, H2
Tamsi patalpa arba 

naktis
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i: ISO greičio nustatymasN

 Kadangi H1 (atitinka ISO 25600) ir H2 (atitinka 51200) yra padidinto ISO greičio 
nuostatos, nuotraukose gali pasitaikyti daugiau iškraipymų (ruoželių, šviesos taškelių 
ir kt.), todėl rezultatas gali būti prastesnis nei paprastai.

 Jei pasirinkote funkcijos [z3: Highlight tone priority / z3: paryškinto atspalvio 
pirmenybė] nuostatą [Enable / įjungti] (180 p.), parinkčių ISO 100/125/160, H1 
(atitinka ISO 25600) ir H2 (atitinka ISO 51200) pasirinkti negalima.

 Fotografuojant aukštoje temperatūroje vaizdai gali atrodyti grūdėti. Parinkus ilgą 
išlaikymą gali būti užfiksuotos neįprastos vaizdo spalvos.

 Fotografuojant su dideliu ISO greičiu, nuotraukose gali pasitaikyti daugiau 
iškraipymų (juostelių, šviesos taškelių ir pan.).

 Fotografuojant tokiomis sąlygomis, kai vaizde užfiksuojama daug iškraipymų, 
pavyzdžiui aukštoje temperatūroje su ilgu išlaikymu ir dideliu ISO greičiu, vaizdas 
gali būti įrašytas netinkamai.

 Jei fotografuodami su blykste iš arti naudojate didelį ISO greitį, nuotraukos gali išeiti 
perlaikytos.

 Jei filmuodami vaizdą pasirinksite H2 (atitinka ISO 51200) greitį, jis automatiškai bus 
pakeistas į H1 (atitinka ISO 25600) su rankiniu išlaikymu. Pakeitus filmavimo režimą 
atgal į fotografavimą, originali ISO greičio nuostata į H2 pakeista nebus.

 Jei pasirinksite [z2: ISO speed settings /z2: ISO greičio nuostatos], galėsite 
pasinaudoti funkcija [ISO speed range / ISO greičio diapazonas] ir išplėsti ISO 
greičio diapazoną iki H2 (atitinka 51200) (157 p.).

 Net jei pasirinksite [81: ISO speed setting increments / 81: ISO greičio 
nuostatų intervalai] parinktį [1-stop / 1 pilnas intervalas], vis tiek galėsite nustatyti 
ISO 16000 greitį
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Pasirinkus ISO nuostatą „A“ (automatinis), 
faktinis ISO greitis bus parinktas ir parodytas 
iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką.
Kaip nurodyta toliau, ISO greitis nustatomas 
automatiškai pagal fotografavimo režimą.

*1: Faktinis ISO greičio diapazonas priklauso nuo nuostatų [Minimum / minimalus] ir 
[Maximum / maksimalus], parinktų funkcijai [Auto ISO range / automatinio ISO 
diapazonas].

*2: Jei fotografuojant su blykste gaunamas perlaikytas vaizdas, ISO greitis gali būti sumažintas 
iki minimalios ISO 100 ribos (išskyrus režimus <a> ir <F>).

*3: Išskyrus režimą <A>.
*4: Jei fotografuojant režimu <d> išorinė „Speedlit“ blykstė yra nustatyta veikti kaip iššokanti, 

ISO 400 - ISO 1600 greitis nustatomas automatiškai.

„Auto ISO“

Fotografavimo režimas ISO greičio nustatymas

A Automatiškai nustatomas ISO greitis nuo 100 iki 6400

d/s/f/a Automatiškai nustatomas ISO greitis nuo 100 iki 16000**1

F ISO 400*1

Su blykste ISO 400*1*2*3*4
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i: ISO greičio nustatymasN

Galite rinktis rankiniu būdu nustatomą ISO greičio diapazoną (maksimalią ir 
minimalią greičio ribą). Minimalus nustatomas greitis gali būti nuo ISO 100 iki H1 
(atitinka ISO 25600), o maksimalus - nuo ISO 200 iki H2 (atitinka ISO 51200).

1 Pasirinkite parinktį [ISO speed 
settings / ISO greičio nuostatos].
 Kortelėje [z2] pasirinkite parinktį [ISO 

speed settings / ISO greičio nuostatos] 
ir paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [ISO speed range / 
ISO greičio diapazonas].

3 Nustatykite minimalią ribą.
 Pasirinkite minimalaus greičio langelį ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Nustatykite ISO greitį ir paspauskite 

mygtuką <0>.

4 Nustatykite maksimalią ribą.
 Pasirinkite maksimalaus greičio langelį ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Nustatykite ISO greitį ir paspauskite 

mygtuką <0>.

5 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].

3 Rankiniu būdu nustatomo ISO greičio diapazono 
nustatymas
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„Auto ISO“ režimui galite nustatyti nuo ISO 100 iki ISO 16000 greičio diapazoną. 
Minimalią ribą galite rinktis nuo ISO 100 iki ISO 12800, o maksimalią - nuo ISO 
200 iki ISO 16000.

1 Pasirinkite parinktį [Auto ISO range / 
Auto ISO greičio diapazonas].

2 Nustatykite minimalią ribą.
 Pasirinkite minimalaus greičio langelį ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Nustatykite ISO greitį ir paspauskite 

mygtuką <0>.

3 Nustatykite maksimalią ribą.
 Pasirinkite maksimalaus greičio langelį ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Nustatykite ISO greitį ir paspauskite 

mygtuką <0>.

4 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].

3 ISO greičio diapazono nustatymas „Auto ISO“ režimui

[Minimum / minimalus] ir [Maximum / maksimalus] nuostatos bus taikomos ir ISO 
greičio apsauginio pakeitimo minimaliam ir maksimaliam ISO greičiui (436 p.).
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i: ISO greičio nustatymasN

Galite užprogramuoti norimą minimalų užrakto greitį, kad pasirinkus „Auto ISO“ 
nuostatą jis nepasidarytų pernelyg lėtas.
Tai labai paranku fotografuojant judantį objektą su plačiakampiu arba 
teleobjektyvu <d> arba <f> režimu. Tai padeda sumažinti fotoaparato 
drebėjimą ir objekto susiliejimą.

1 Pasirinkite parinktį [Min. shutter spd. / 
minimalus užrakto greitis].

2 Nustatykite pageidaujamą minimalų 
užrakto greitį.
 Pasirinkite parinktį [Auto / automatinis] 

arba [Manual / rankinis].
 Jei pasirinkote režimą [Auto / 

automatinis], norėdami pakeisti užrakto 
greitį (į greitesnį arba lėtesnį lyginant su 
standartiniu) pasukite ratuką <6> ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Jei pasirinkote [Manual / rankinis] režimą, 
norėdami pakeisti užrakto greitį pasukite 
ratuką <6> ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Minimalaus užrakto greičio nustatymas „Auto ISO“ režimui

Nustatytas automatiškai

Nustatytas rankiniu būdu

 Jei su maksimaliu ISO greičiu, nustatytu naudojantis funkcija [Auto ISO range / 
Auto ISO diapazonas], tinkamo išlaikymo pasiekti nepavyksta, fotoaparatas 
automatiškai parenka mažesnį užrakto greitį nei nustatytas [Min. shutter spd. / 
minimalus užrakto greitis], kad vaizdo būtų tinkamai išlaikytas.

 Ši funkcija netaikoma fotografavimui su blykste ir filmavimui.

Pasirinkus [Auto: 0/ automatinis: 0] režimą, užrakto greitis bus parenkamas atitinkamai 
pagal objektyvo židinio nuotolį. Intervalas nuo [Slower / lėtesnis] iki [Faster / 
greitesnis] atitinka vieną pilną užrakto greičio intervalą.
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Pasirinkę „Picture Style“ sąranką, galite išgauti objekto fotografinę išraišką 
atitinkančias vaizdo charakteristikas.
„Picture Style“ sąrankai automatiškai parenkama nuostata [D] (Auto) tik <A> 
režimu.

1 Paspauskite mygtuką <b>.

2 Pasirinkite parinktį [A].
 Ekrane atsivers „Picture Style“ sąrankos 

parinktys.

3 Pasirinkite „Picture Style“ sąranką.
 Fotoaparatas pritaikys pasirinktą „Picture 

Style“ sąranką ir pasirengs fotografuoti.

A „Picture Style“ sąrankos pasirinkimasN

„Picture Style“ sąranką galite pasirinkti naudodamiesi funkcija [z3: Picture Style / 
z3:„Picture Style“ sąranka].
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A „Picture Style“ sąrankos pasirinkimasN

D Auto (Automatinis)
Nuotraukos atspalvis bus parinktas automatiškai, atsižvelgiant į 
fotografuojamą sceną. Fotografuojant gamtą, peizažus ir saulėlydžius spalvos 
nuotraukose bus ryškios ir gyvybingos, ypač mėlynas dangus, žaluma ir 
saulėlydžiai.

P  Standard (Standartinis)
Vaizdas atrodo sodrus, ryškus ir aiškus. Tai bendrosios paskirties „Picture 
Style“ sąranka, tinkama daugeliui aplinkos tipų fotografuoti.

Q Portrait (Portretas)
Maloniems odos atspalviams išgauti. Vaizdas atrodo švelnesnis. Tinka 
portretams fotografuoti stambiu planu.
Odos atspalvį galima pakoreguoti keičiant parametrą [Color tone / atspalvis] 
(163 p.).

R Landscape (Kraštovaizdis)
Šis režimas yra skirtas sodriai mėlynai ir žaliai spalvai bei itin ryškiems 
vaizdams įamžinti. Nustačius šį parametrą gaunamos įspūdingos 
kraštovaizdžių nuotraukos.

S Neutral (Neutralus)
Tinka vaizdams apdoroti kompiuteryje. Tinka natūralioms spalvoms ir 
prislopintiems vaizdams fotografuoti.

U Faithful (Tikslus)
Tinka vaizdams apdoroti kompiuteryje. Nufotografuoto ryškiai saulės 
apšviesto vaizdo (kurio spalvos temperatūra siekia 5200K) spalva bus 
sumažinta tiek, kad atitiktų vaizdo kolorimetrinę spalvą. Bus rodomi prislopinti 
vaizdai.

„Picture Style“ sąrankos charakteristikos

Jei nepavyksta išgauti pageidaujamo atspalvio su [Auto / automatinis], pasirinkite kitą 
„Picture Style“ nuostatą.
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V  Monochrome (Vienspalvis)
Sukuriami nespalvoti vaizdai.

W User Def. 1-3 (Naudotojo apibr. 1–3)
Galite užregistruoti pagrindinį stilių, pvz., [Portrait / portretas], [Landscape / 
kraštovaizdis], „Picture Style“ sąrankos failą ir pan., o vėliau, pagal 
pageidavimą, jį pakoreguoti (166 p.). Bet kuri dar nekoreguota naudotojo 
apibrėžta „Picture Style“ sąranka turės tas pačias vertes, kaip ir „Picture Style“ 
sąranka [Standard / standartinė].

„Picture Style“ sąrankos nuostatų pasirinkimo ekrane rodomi simboliai reiškia 
parametrus, pavyzdžiui [Sharpness / ryškumas] ir [Contrast / kontrastas]. 
Skaičiai reiškia kiekvienos „Picture Style“ sąrankos nuostatas, pavyzdžiui 
[Sharpness / ryškumas] ir [Contrast / kontrastas].

Simbolis

Simboliai

Į spalvotą vaizdą galima konvertuoti tik 1 režimu nufotografuotus juodai baltus vaizdus. 
Jei norite vėliau fotografuoti spalvotus vaizdus, būtinai atšaukite funkciją [Monochrome / 
vienspalvis].

Piktograma <z> pasirinkus nuostatą [Monochrome / vienspalvis] gali būti rodoma ir 
LCD skydelyje, ir vaizdo ieškiklyje (441 p.).

g Sharpness (Ryškumas)

h Contrast (Kontrastas)

i Saturation (Sotis)

j Color tone (Atspalvis)

k Filter effect (Monochrome) 
(Filtro efektas (vienspalvis))

l Toning effect (Monochrome) 
(Atspalvių efektas (vienspalvis))
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Reguliuodami pavienius parametrus, pvz., [Sharpness / ryškumas] arba 
[Contrast / kontrastas], galite adaptuoti visą „Picture Style“ sąranką. Norėdami 
pamatyti pasirinktų nuostatų poveikį, padarykite bandomųjų nuotraukų. Kaip 
adaptuoti sąranką [Monochrome / vienspalvė], žr. 165 p.

1 Paspauskite mygtuką <b>.

2 Pasirinkite parinktį [A].
 Ekrane atsivers „Picture Style“ sąrankos 

parinktys.

3 Pasirinkite „Picture Style“ sąranką.
 Pasirinkite norimą „Picture Style“ parinktį ir 

paspauskite mygtuką <B>.

4 Pasirinkite parametrą.
 Pasirinkite parametrą, pavyzdžiui, 

[Sharpness / ryškumas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

A „Picture Style“ nuostatos adaptavimasN
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5 Nustatykite parametro vertę.
 Pasirinkite norimą parametrą ir 

paspauskite mygtuką <0>.

 Paspauskite mygtuką <M> ir 
išsaugokite nustatytas parametrų vertes. 
Ekrane vėl pasirodys „Picture Style“ 
parinktys.

 Bet kurio parametro vertė, besiskirianti nuo 
numatytosios, bus rodoma mėlyna spalva.

Parametrų vertės ir poveikis

g Ryškumas  0: Neryškios apybraižos +7: Ryškios apybraižos

h Kontrastas -4: Mažesnis kontrastas +4: Didelis kontrastas

i Sotis -4: Maža sotis +4: Didelė sotis

j Atspalvis -4: Rausvas odos atspalvis +4: Gelsvas odos atspalvis

 4 veiksmu pasirinkus [Default set. / numatytosios nuost.] atitinkamas „Picture 
Style“ parametrų vertes galima pakeisti numatytosiomis.

 Norėdami fotografuoti su pasirinktomis „Picture Style“ sąrankos nuostatomis 
pirmiausiai pasirinkite pakoreguotą „Picture Style“ sąranką ir tik tada fotografuokite.
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A „Picture Style“ nuostatos adaptavimasN

Pasirinkę vienspalvio vaizdo sąranką, bet ir jau ankstesniame puslapyje aprašytų 
parametr [Sharpness / ryškumas] ir [Contrast / kontrastas], taip pat galite 
nustatyti parametrus [Filter effect / filtro efektas] ir [Toning effect / atspalvių 
efektas].

kFiltro efektas

Taikydami filtro efektą vienspalviam vaizdui 
galite nuotraukoje labiau išskirti baltus debesis 
arba žalius medžius. 

lAtspalvių efektas

Taikydami atspalvių efektą galite sukurti tam 
tikros spalvos vienspalvį vaizdą. Dėl to vaizdas 
gali atrodyti įspūdingesnis.
Galimos šios parinktys: [N:None /N:nėra], 
[S:Sepia / S:sepija], [B:Blue / B:mėlynas], 
[P:Purple / P:rausvas] arba [G:Green / 
G:žalias].

V Vienspalvės sąrankos reguliavimas

Filtras Poveikio pavyzdys

N: None 
(Pastaba)

Įprastas nespalvotas vaizdas be jokių filtro efektų.

Ye: Yellow 
(Geltonas)

Žydras dangus atrodys tikroviškesnis, o balti debesys – aiškesni.

Or: Orange 
(Oranžinis)

Žydras dangus atrodys šiek tiek tamsesnis. Saulėlydis bus nuostabesnis.

R: Red 
(Raudonas)

Žydras dangus atrodys gana tamsus. Lapai rudenį bus aiškesni ir ryškesni.

G: Green 
(Žalias)

Odos ir lūpų atspalviai bus prislopinti. Žali medžių lapai atrodys aiškesni ir 
ryškesni.

Didinant parametro [Contrast / kontrastas] vertę filtro poveikis bus juntamas labiau.
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Galite pasirinkti pagrindinę „Picture Style“ vaizdo charakteristiką, kaip antai 
[Portrait / portretas] arba [Landscape / kraštovaizdis], pagal pageidavimą 
sureguliuoti jos parametrus ir registruoti sąrankose [User Def. 1 / 1 naudotojo 
sąr.], [User Def. 2 / 2 naudotojo sąr.] arba [User Def. 3 / 3 naudotojo sąr.].
Galite sukurti tokią „Picture Style“ sąranką, kurios parametrų nuostatos, kaip antai 
ryškumo ir kontrasto, būtų skirtingos.
Fotoaparate užregistruotų „Picture Style“ sąrankų parametrus galite keisti ir 
naudodamiesi „EOS Utility“ programa (EOS programinė įranga, 534 p.).

1 Paspauskite mygtuką <b>.

2 Pasirinkite parinktį [A].
 Ekrane atsivers „Picture Style“ sąrankos 

parinktys.

3 Pasirinkite parinktį [User Def.* / 
naudotojo sąr.*].
 Pasirinkite parinktį [User Def. * / 

naudotojo sąr. *] ir paspauskite mygtuką 
<B>.

4 Paspauskite mygtuką <0>.
 Pasirinkite parinktį [Picture Style] ir 

paspauskite mygtuką <0>.

5 Pasirinkite kurią nors pagrindinę 
„Picture Style“ sąranką.
 Pasirinkite pagrindinę„Picture Style“ 

sąranką ir paspauskite mygtuką <0>.
 Jei norite pakeisti pasitelkus „EOS Utility“ 

programą (EOS programinė įranga) 
fotoaparate užregistruotų „Picture Style“ 
sąrankų parametrus, pasirinkite „Picture 
Style“ sąranką čia.

A „Picture Style“ nuostatos pasirinkimasN
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A „Picture Style“ nuostatos pasirinkimasN

6 Pasirinkite parametrą.
 Pasirinkite parametrą, pavyzdžiui, 

[Sharpness / ryškumas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

7 Nustatykite parametro vertę.
 Pasirinkite norimą parametrą ir 

paspauskite mygtuką <0>.
Išsamiau skaitykite sk. „Picture Style“ 
sąrankos adaptavimas“ 163 puslapyje.

 Jei norite užregistruoti pakeistą „Picture 
Style“ sąranką, paspauskite mygtuką 
<M>. Vėl atsivers „Picture Style“ 
parinkimo ekranas.

 Pagrindinė „Picture Style“ sąranka bus 
rodoma dešinėje [User Def. * / naudotojo 
sąr. *] parinkties pusėje.

 Jei „Picture Style“ parametrai jau įrašyti sąrankoje [User Def. * / naudotojo sąr. *], 
atliekant 5 žingsnyje aprašytus veiksmus ir keičiant pagrindinę „Picture Style“ 
sąranką įrašytieji „Picture Style“ parametrai bus anuliuoti.

 Suaktyvinus funkciją [Clear all camera settings / išvalyti visas fotoaparato 
nuostatas] (70 p.), visos sąrankų [User Def. * / naudotojo sąr. *] nuostatos bus 
pakeistos numatytosiomis. Visų, pasitelkus „EOS Utility“ programą (EOS programinė 
įranga), fotoaparate užregistruotų „Picture Style“ sąrankų nuostatos bus pakeistos 
atgal į numatytąsias.

 Norėdami pasinaudoti adaptuota „Picture Style“ sąranka, pasirinkite registruotą 
[User Def. * / naudotojo sąr. *] ir fotografuokite.

 Daugiau informacijos apie „Picture Style“ sąrankos užregistravimą rasite „EOS 
Utility“ naudotojo vadove.
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Baltos spalvos balanso (BSB) nuostata yra skirta paryškinti baltos spalvos plotus. 
Įprastai tinkamą baltos spalvos balansą užtikrina nuostata [Q] (automatinis). 
Jei pasirinkus nuostatą [Q] tikroviškų spalvų atkurti nepavyksta, galite pasirinkti 
šviesos šaltinį atitinkančią baltos spalvos balanso nuostatą arba nustatyti jį 
rankiniu būdu fotografuodami baltos spalvos objektą.
<A> nuostata automatiškai nustatoma [Q] režimu.

1 Paspauskite mygtuką <n>. (9)

2 Pasirinkite baltos spalvos balanso 
nuostatą.
 Stebėdami LCD skydelį arba vaizdo ieškiklį 

pasukite ratuką <5>.

(apytiksliai)

* Taikoma fotografuojant su „Speedlite“ blykstėmis su spalvos temperatūros perdavimo 
funkcija. Kitu atveju bus taikoma fiksuota apyt. 6000K nuostata.

B: Baltos spalvos balanso nustatymasN

Rodmuo Režimas
Spalvos temperatūra 
(K: Kelvino laipsniai)

Q Auto (Automatinis) 3000-7000

W Daylight (Dienos šviesa) 5200

E Shade (Šešėlis) 7000

R
Cloudy, twilight, sunset 
(Apsiniaukę, prietema, saulėlydis)

6000

Y
Tungsten light 
(Kaitrinės lempos šviesa)

3200

U
White fluorescent light 
(Balta fluorescencinės lempos šviesa)

4000

D Blykstės naudojimas Nustatyta automatiškai*

O Adaptuotas (169 p.) 2000-10000

P Spalvų temperatūra (171 p.) 2500-10000

Ją galite nustatyti pasitelkę funkciją [z2: White balance / z2: baltos spalvos 
balansas].



169

B: Baltos spalvos balanso nustatymasN

Žmogaus akiai baltas objektas atrodys baltas nepriklausomai nuo apšvietimo tipo. 
Fotografuojant su skaitmeniniu fotoaparatu spalvos temperatūrą sureguliuoja 
programa, kad balti plotai atrodytų balti. Ši nuostata yra naudojama kaip 
pagrindas spalvų korekcijai atlikti. Naudojantis šia funkcija galima nufotografuoti 
vaizdus su natūralių spalvų šešėliais.

Adaptuotas baltos spalvos balanso parametras skirtas rankiniu būdu nustatyti 
konkrečiam šviesos šaltiniui pritaikytam baltos spalvos balansui ir taip užtikrinti 
didesnį tikslumą. Šią procedūrą atlikite tokioje šviesoje, kokią skleis šviesos 
šaltinis fotografuojant.

1 Nufotografuokite baltą objektą.
 Žiūrėdami per vaizdo ieškiklį nutaikykite 

visą iliustracijoje pavaizduotą taškuotų 
linijų rėmelį į vienspalvį objektą.

 Baltąjį objektą sufokusuokite rankiniu būdu 
ir nustatykite standartinę išlaikymo vertę.

 Galite pasirinkti bet kokią baltos spalvos 
balanso nuostatą.

2 Pasirinkite [Custom White Balance / 
pasirenkamas baltos spalvos 
balansas].
 Kortelėje [z2] pasirinkite parinktį 

[Custom White Balance / pasirenkamas 
baltos spalvos balansas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Atsivers pasirenkamo baltos spalvos 
balanso pasirinkimo ekranas.

Baltos spalvos balansas

O Pasirenkamas baltos spalvos balansas
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3 Importuokite baltos spalvos balanso 
duomenis.
 Pasukite ratuką <5>, pasirinkite 1 

žingsnyje nufotografuotą vaizdą ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Pasirodžiusiame dialogo ekrane pasirinkite 
parinktį [OK / gerai] ir duomenys bus 
importuoti.

 Paspauskite mygtuką <M> ir išeikite iš 
meniu.

4 Paspauskite mygtuką <n>. (9)

5 Pasirinkite pasirenkamą baltos 
spalvos balanso nuostatą.
 Stebėdami LCD skydelį pasukite ratuką 

<5> ir pasirinkite parinktį <O>.

 Jei 1 veiksmu gauta išlaikymo vertė gerokai skiriasi nuo standartinės, nustatyti 
tinkamą baltos spalvos balanso vertę gali nepavykti.

 3 veiksme šių vaizdų pasirinkti negalėsite: su „Picture Style“ sąranka [Monochrome / 
vienspalvis], su daugybine ekspozicija ir su kitu fotoaparatu nufotografuotų vaizdų.

 Vietoj baltos spalvos objekto fotografuojant pilką kortelę arba 18 proc. pilkumo 
reflektorių (galima nusipirkti atskirai) galima nustatyti kur kas tikslesnę baltos spalvos 
balanso vertę.

 Asmeninis baltos spalvos balansas, įrašytas naudojantis pateikta EOS programa bus 
užregistruotas pasirinkus nuostatą <O>. Atlikus 3 veiksmą, įrašyto asmeninio 
baltos spalvos balanso duomenys bus pašalinti.
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B: Baltos spalvos balanso nustatymasN

Galite nustatyti baltos spalvos balanso spalvos temperatūrą laipsniais. Ši nuostata 
skirta pažengusiems naudotojams.

1 Pasirinkite parinktį [Custom White 
Balance / pasirenkamas baltos 
spalvos balansas].
 Kortelėje [z2] pasirinkite parinktį [White 

Balance / baltos spalvos balansas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Nustatykite spalvos temperatūrą.
 Pasirinkite parinktį [P].
 Pasukite ratuką <6>, pasirinkite norimą 

spalvos temperatūrą ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Galima pasirinkti nuo 2500 K iki 10000 K 
temperatūrą 100 K intervalais.

P Spalvos temperatūros nustatymas

 Nustatant dirbtinio šviesos šaltinio spalvos temperatūrą, jei reikia, įjunkite ir baltos 
spalvos balanso korekciją (purpurinės arba žalios spalvos).

 Jei [P] užprogramavote pagal parduotuvėje įsigyto spalvos temperatūros matuoklio 
rodmenį, nufotografuokite vaizdą ir sureguliuokite nuostatą taip, kad būtų 
kompensuotas skirtumas tarp spalvos temperatūros matuoklio rodmens ir 
fotoaparato spalvos temperatūros rodmens.
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Galite pakoreguoti nustatytą baltos spalvos balanso vertę. Šios nuostatos poveikis yra 
toks pat, kaip parduodamų spalvos temperatūros keitimo arba spalvos išlyginimo filtrų. 
Nustačius vieną iš devynių lygmenų, galima pakoreguoti kiekvieną spalvą.
Ši funkcija skirta pažengusiems naudotojams, kurie moka naudotis spalvos 
temperatūros keitimo arba spalvos išlyginimo filtrais.

1 Pasirinkite parinktį [WB Shift/Bkt. / 
baltos spalvos balanso postūmis /
skirtingo baltos spalvos balanso serija].
 Kortelėje [z2] pasirinkite parinktį [WB 

Shift/BKT / baltos spalvos balanso 
postūmis /skirtingo baltos spalvos 
balanso serija] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

2 Nustatykite baltos spalvos balanso 
korekcijos vertę.
 Pasinaudokite <9> ir pastumkite „ “ 

žymiklį į reikiamą padėtį.
 B atitinka mėlyną, A – gintaro, M – 

purpurinę, o G – žalią spalvą. Vaizdo 
spalvos balansas bus koreguojamas 
pasirinktos spalvos link. 

 Dešiniajame ekrano kampe rodomas 
rodmuo „Shift“ (postūmis) reiškia, 
atitinkamai, korekcijos kryptį ir dydį.

 Paspaudus mygtuką <L>, parametro [WB 
Shift/Bkt. / baltos spalvos balanso 
postūmis /skirtingo baltos spalvos 
balanso serija] nuostatos atšaukiamos.

 Norėdami išeiti iš nuostatų ekrano 
paspauskite mygtuką <0>.

u Baltos spalvos balanso korekcijaN

Baltos spalvos balanso korekcija

Nuostatos pavyzdys: A2, G1

 Atliekant baltos spalvos balanso korekciją, LCD skydelyje bus rodomas rodmuo 
<u>.

 Nustačius baltos spalvos balanso korekciją piktograma <z> gali būti rodoma ir LCD 
skydelyje, ir vaizdo ieškiklyje (441 p.).

 Vienas mėlynos / gintarinės spalvos korekcijos lygis atitinka vid. 5 Miredų spalvos 
temperatūros konversijos filtrą. (Miredas: matavimo vienetas, nurodantis spalvos 
temperatūros konversijos filtro tankumą.)
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u Baltos spalvos balanso korekcijaN

Fotografuojant vieną vaizdą paeiliui įrašomi trys baltos spalvos balanso verte 
besiskiriantys vaizdai. Atsižvelgiant į baltos spalvos balanso esamos vertės 
spalvos temperatūrą, skirtingo baltos spalvos balanso kadrų serijoje šios vertės 
poslinkis bus mėlynos ir geltonos arba purpurinės ir žalios spalvos kryptimi. Tai 
vadinama skirtingo baltos spalvos balanso serija (WB-BKT). Skirtingo baltos 
spalvos balanso serija gali būti keičiama iki ±3 intervalų pilnais intervalais.

Nustatykite skirtingo baltos spalvos 
balanso serijos vertę.
 Atliekant 2 baltos spalvos balanso 

koregavimo vertės nustatymo žingsnyje 
nurodytus veiksmus ir pasukus ratuką 
<5> žymeklis „ “ ekrane pasikeis į „   “ 
(3 taškais).
Sukant ratuką į dešinę nustatoma B / A 
(mėlyna / gintarinė) skirtingo baltos spalvos 
balanso serijos vertė, o sukant į kairę – M / 
G (purpurinė / žalia) spalvų vertė.

 Dešiniajame skydelyje „Bracket“ (skirtingų 
parametrų  vertė) rodoma koregavimo 
vertės kryptis ir dydis.

 Paspaudus mygtuką <L>, parametro [WB 
Shift/BKT / baltos spalvos balanso 
postūmis /skirtingo baltos spalvos 
balanso serija] nuostatos atšaukiamos.

 Norėdami išeiti iš nuostatų ekrano 
paspauskite mygtuką <0>.

Skirtingų parametrų serijos seka
Skirtingų parametrų serijos vaizdai įrašomi tokia seka: 1. su standartiniu baltos 
spalvos balansu, 2. su postūmiu mėlynos spalvos (B) link ir 3. su postūmiu 
gintarinės spalvos (A) link arba 1. su standartiniu baltos spalvos balansu, 2. su 
postūmiu purpurinės spalvos (M) link ir 3. su postūmiu žalios spalvos (G) link.

Automatinė skirtingo baltos spalvos balanso serija

B/A (mėlyna / gintarinė) spalvų 
postūmis lygus ±3 lygiams
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 Fotografuojant su skirtingo baltos spalvos balanso serijos funkcija sumažės 
didžiausia nepertraukiamo fotografavimo sparta, o galimų kadrų skaičius sumažės 
tris kartus.

 Kadangi fotografuojant vienu metu įrašomi trys vaizdai, nuotraukos įrašymas į 
atminties kortelę užtruks ilgiau.

 Su skirtingo baltos spalvos balanso serijos funkcija taip pat galite nustatyti ir baltos 
spalvos balanso korekcijos bei AEB funkcijas. Jei naudojatės AEB ir skirtingo baltos 
spalvos balanso serijos funkcijomis vienu metu, kiekvienam nufotografuotam kadrui 
bus įrašomi devyni lyginamieji kadrai.

 Nustačius skirtingo baltos spalvos balanso seriją, baltos spalvos balanso piktograma 
pradės žybsėti.

 Galite keisti skirtingo baltos spalvos balanso serijos kadrų skaičių (435 p.).
 „Bkt.“ reiškia „Bracketing“ (Skirtingų parametrų serija).
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Jei gautas vaizdas yra pernelyg tamsus arba mažo kontrasto, nuotraukos skaistį ir 
kontrastą galima pakoreguoti automatiškai. Ši funkcija vadinama „Auto Lighting 
Optimizer“ (automatiniu apšvietimo optimizatorium). Numatytoji nuostata yra 
[Standard / standartinis]. JPEG vaizdai koreguojami fotografuojant.
[Standard / standartinis] nuostata automatiškai nustatoma režimu <A>.

1 Pasirinkite parinktį [Auto Lighting 
Optimizer / automatinis apšvietimo 
optimizatorius].
 Kortelėje [z2] pasirinkite parinktį [Auto 

Lighting Optimizer / automatinis 
apšvietimo optimizatorius] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite nuostatą.
 Pasirinkite reikiamą nuostatą 

ir paspauskite mygtuką <0>.

3 Fotografuokite.
 Vaizdas bus įrašytas pakoregavus skaistį ir 

kontrastą, jei prireiks.

3 Automatinis skaisčio ir kontrasto koregavimasN

 Priklausomai nuo fotografavimo sąlygų gali padidėti vaizdo iškraipymas.
 Jei „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo optimizatorius) veikia pernelyg 

stipriai, todėl gauta nuotrauka yra pernelyg skaisti, pasirinkite parinktį [Low / mažas] 
arba [Disable / išjungti].

 Jei pasirinkta bet kuri nuostata, išskyrus [Disable / išjungti], ir norėdami sumažinti 
išlaikymą taikote išlaikymo išlyginimo, blykstės išlaikymo išlyginimo arba rankinio 
išlaikymo funkciją, gautas vaizdas vis tiek gali būti pernelyg šviesus. Jei norite 
tamsesnės nuotraukos, pasirinkite šio funkcijos parinktį [Disable / išjungti].

 Pasirinkus [z3: Highlight tone priority / z3: paryškinto atspalvio pirmenybė] 

nuostatą [Enable / įjungti], „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo 

optimizatorius) funkcijai automatiškai bus parinkta nuostata [Disable / išjungti].

Jei 2 žingsnyje paspausite mygtuką <B> ir pašalinsite žymeklį <X> nuo nuostatos 
[Disabled in M or B modes / išjungti M arba B režimuosais], galėsite pasirinkti [Auto 
Lighting Optimizer / automatinis apšvietimo optimizatorius] ir režimą <a> arba <F>.
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Ši funkcija sumažina vaizde atsirandančius iškraipymus. Nors vaizdo iškraipymai 
mažinami esant bet kuriam ISO greičiui, procedūra ypač efektyvi, kai 
fotografuojama pasitelkus didesnį ISO greitį. Esant mažesniam ISO greičiui, 
sumažinami šešėliuose pasitaikantys vaizdo iškraipymai.

1 Pasirinkite parinktį [High ISO speed 
NR / didelio ISO greičio iškraipymų 
mažinimas].
 Kortelėje [z3] pasirinkite parinktį [High 

ISO speed NR / didelio ISO greičio 
iškraipymų mažinimas] ir paspauskite 

mygtuką <0>.

2 Pasirinkite lygį.
 Pasirinkite reikiamą iškraipymų mažinimo 

lygį ir paspauskite mygtuką <0>.

 M: Daugybinių kadrų iškraipymų mažinimas
Pasirinkus šią nuostatą vaizdo iškraipymo mažinimas taikomas didesnės nei 
[High / aukšta] kokybės vaizdams. Fotografuojant vieną nuotrauką, be 
pertraukos iš eilės užfiksuojami keturi lyginamieji kadrai, jie sugretinami ir 
automatiškai sujungiami į vieną JPEG vaizdą.
Pasirinkę RAW arba RAW+JPEG vaizdo įrašymo kokybę galėsite rinktis [Multi 
Shot Noise Reduction / daugybinių kadrų iškraipymų mažinimas] 
funkciją.

3 Fotografuokite.
 Vaizdas bus įrašytas pritaikius iškraipymų 

korekcijos funkciją.

3 Iškraipymų mažinimo nustatymasN

Didelio ISO greičio iškraipymų mažinimas

Pasirinkus daugybinių kadrų fotografavimo sukeliamų iškraipymų mažinimo funkciją, 
<z> gali būti rodoma ir vaizdo ieškiklyje, ir LCD skydelyje (441 p.).
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3 Iškraipymų mažinimo nustatymasN

Perspėjimai dėl daugybinių kadrų sukeliamų iškraipymų mažinimo nustatymo

 Jei sudrebėjus fotoaparatui užfiksuotoje nuotraukoje vaizdas smarkiai nesutampa, 
iškraipymų mažinimo efektas gali būti minimalus.

 Jei fotoaparatą laikote rankose, nesujudinkite jo, kad nesudrebėtų. 
Rekomenduojame naudoti trikojį.

 Fotografuojant judančius vaizdus nuotraukoje gali būti užfiksuoti judesio sukelti 
šešėliai.

 Fotografuojant pasikartojančius vaizdus (grotas, tinklą, dryžius ir pan.) bei plokščius 
vienspalvius vaizdus, vaizdų sugretinimas gali tinkamai neveikti.

 Jei fotografuojant keturis pagalbinius kadrus pasikeičia fotografuojamo objekto 
skaistis, gali sutrikti nuotraukos išlaikymas.

 Tokiu atveju, vaizdo įrašymas į kortelę truks ilgiau nei fotografuojant įprastu būdu. Kol 
apdorojant vaizdus LCD skydelyje ir vaizdo ieškiklyje yra rodomas rodmuo „buSY“, 
kitos nuotraukos nufotografuoti negalėsite.

 Skirtingų AEB ir BSB parametrų serijų naudoti negalėsite.
 [Distortion / deformacija] nuostatai automatiškai parenkama parinktis [Disable / 

išjungti].
 Pasirinkus bet kurią kitą funkcijos [z3: Long exp. noise reduction / 

z3: ilgo išlaikymo iškraipymų mažinimas], [z3: Multiple exposure / 
 z3: daugybiniai išlaikymai] ir [z3: HDR Mode / z3: HDR režimas], AEB arba 

skirtingo BSB serijos režimo nuostatą, [Multi Shot Noise Reduction / daugybinių 
kadrų iškraipymų mažinimas] nustatyti negalima.

 Fotografuoti su blykste negalėsite. Pagalbinis AF spindulys bus išspinduliuotas pagal 
pasirinktą [23:  AF-assist beam firing / 23: AF pagalbinio spindulio 
naudojimas] nuostatą.

 Fotografuojant su neribotu išlaikymu („bulb“) ir filmuojant funkcijos [Multi Shot Noise 
Reduction / daugybinių kadrų iškraipymų mažinimas] pasirinkti negalėsite.

 Atlikus bet kurį toliau nurodytą veiksmą, pasirinkta nuostata automatiškai pakeičiama 
į [Standard / standartinis]: pastūmus maitinimo jungiklį į padėtį <2>, pakeitus 
bateriją, pakeitus kortelę, pasirinkus <A> arba <F> fotografavimo režimą, 
nustačius arba pakeitus vaizdo įrašymo kokybę į RAW arba RAW+JPEG arba 
įjungus filmavimo režimą.
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Iškraipymus galima sumažinti tada, kai naudojas 1 s arba ilgesnis išlaikymas.

1 Pasirinkite parinktį [Long exp. noise 
reduction / ilgo išlaikymo iškraipymų 
mažinimas].
 Kortelėje [z3] pasirinkite parinktį [Long 

exp. noise reduction / ilgo išlaikymo 
iškraipymų mažinimas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Nustatykite norimą parinktį.
 Pasirinkite reikiamą nuostatą 

ir paspauskite mygtuką <0>.

 Automatinis
Kai išlaikymas viršija 1 s, ilgam išlaikymui būdingi vaizdo iškraipymai 
sumažinami automatiškai. Nuostata [Auto / automatinis] veiksminga daugeliu 
atvejų.

 Įjungti
Vaizdo iškraipymai mažinami tada, kai išlaikymas yra 1 s arba ilgesnis. 
Pasirinkus nuostatą [Enable / įjungti] gali būti sumažinti vaizdo iškraipymai, 
kurie nebuvo aptikti naudojantis funkcija [Auto / automatinis].

3 Fotografuokite.
 Vaizdas bus įrašytas pritaikius iškraipymų 

mažinimo funkciją.

Ilgo išlaikymo iškraipymų mažinimas
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3 Iškraipymų mažinimo nustatymasN

 Pasirinkus nuostatas [Auto / automatinis] ir [Enable / įjungti], nufotografuoto 
vaizdo iškraipymų mažinimo procesas gali užtrukti tiek pat, kiek truko išlaikymas. 
Atliekant iškraipymų mažinimą fotografuoti galima tol, kol vaizdo ieškiklyje rodomas 
maksimalios serijos rodmuo yra „1“ arba didesnis.

 Fotografuojant su ISO 1600 ar didesniu ISO greičiu vaizdai gali atrodyti grūdėtesni 
pasirinkus nuostatą [Enable / įjungti], nei pasirinkus nuostatą [Disable / išjungti] 
arba [Auto / automatinis].

 Fotografuojant „Live View“ su ilgu išlaikymu ir pasirinkus parinktį [Enable / įjungti], 
vaizdo iškraipymų mažinimo proceso metu ekrane bus rodomas rodmuo „BUSY“ 
(Užimta). „Live View“ vaizdas ekrane nebus rodomas tol, kol nepasibaigs vaizdo 
iškraipymų mažinimo procesas. (Kitos nuotraukos nufotografuoti negalėsite.)
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Nuotraukose galėsite sumažinti perlaikytų paryškintų plotų kiekį.

1 Pasirinkite parinktį [Highlight tone 
priority / paryškinto atspalvio 
pirmenybė].
 [z3] kortelėje pasirinkite parinktį 

[Highlight tone priority / paryškinto 
atspalvio pirmenybė] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti].
 Paryškintų detalių vaizdas pagerės. 

Dinaminis diapazonas išplečiamas nuo 
standartinio 18 % pilkumo iki ryškiai 
apšviestų sričių. Perėjimai tarp pilkų ir 
paryškintų sričių tampa sklandesni.

3 Fotografuokite.
 Vaizdas bus įrašytas pritaikius paryškinto 

atspalvio pirmenybės funkciją.

3 Paryškinto atspalvio pirmenybėN

Pasirinkus nuostatą [Enable / įjungti], iškraipymų gali šiek tiek padaugėti.

Pasirinkus nuostatą [Enable įjungti], galima rinktis ISO greitį nuo ISO 200 iki ISO 
16000. Įjungus paryškinto atspalvio pirmenybę, vaizdo ieškiklyje ir LCD skydelyje bus 
rodoma piktograma <A>.
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Periferinis apšvietimas - tai toks fenomenas, kai, dėl objektyvo techninių savybių, 
nuotraukos kampuose vaizdas atrodo tamsesnis. Nuotraukoje matomi neįprastos 
spalvos objekto pakraščiai vadinami spalvos iškraipymu. Dėl objektyvo savybių 
atsirandančios iškreiptos vaizdo detalės vadinamos deformacijomis. Tokius 
objektyvo sukeltus iškraipymus ir spalvinius netikslumus galima pakoreguoti. 
Standartiškai, periferinio apšvietimo ir spalvų iškraipymo koregavimui yra parinkta 
parinktis [Enable / įjungti], o deformacijų koregavimui - parinktis [Disable / išjungti].
Jei ekrane rodomas užrašas [Cannot correct - no data / negalima koreguoti - 
nėra duomenų], žr. sk. „Apie objektyvo savybių koregavimo duomenis“ 
tolesniame puslapyje 183.

1 Pasirinkite parinktį [Lens aberration 
correction / objektyvo iškraipymų 
korekcija].
 Kortelėje [z1] pasirinkite parinktį [Lens 

aberration correction / objektyvo 
iškraipymų korekcija] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite nuostatą.
 Patikrinkite, ar ekrane rodomas uždėtą 

objektyvą atitinkantis užrašas [Correction 
data available / yra koregavimo 
duomenų].

 Pasirinkite parinktį [Peripheral illumin. / 
periferinis apšvietimas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

3 Fotografuokite.
 Vaizdas bus įrašytas ištaisius periferinio 

apšvietimo sukeltus iškraipymus.

3 Objektyvo periferinio apšvietimo ir 
spalvų iškraipymo koregavimas

Periferinio apšvietimo korekcija

Dėl kai kurių fotografavimo sąlygų vaizdo kraštuose gali atsirasti iškraipymų.

 Taikoma koregavimo vertė bus šiek tiek mažesnė už didžiausią, kurią galima 
nustatyti naudojantis programa „Digital Photo Professional“ programa (EOS 
programinė įranga, 534 p.).

 Kuo didesnis ISO greitis, tuo mažesnė bus koregavimo vertė.
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1 Pasirinkite nuostatą.
 Patikrinkite, ar ekrane rodomas uždėtą 

objektyvą atitinkantis užrašas [Correction 
data available / yra koregavimo 
duomenų].

 Pasirinkite parinktį [Chromatic aberration / 
spalvų iškraipymas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Fotografuokite.
 Vaizdas bus įrašytas ištaisius spalvų 

iškraipymus.

1 Pasirinkite nuostatą.
 Patikrinkite, ar ekrane rodomas uždėtą 

objektyvą atitinkantis užrašas [Correction 
data available / yra koregavimo 
duomenų].

 Pasirinkite parinktį [Distortion / 
deformacija] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Fotografuokite.
 Vaizdas bus įrašytas ištaisius deformacijas.

Spalvų iškraipymo korekcija

Deformacijų korekcija
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3 Objektyvo periferinio apšvietimo ir spalvų iškraipymo koregavimas

Fotoaparato atmintyje yra saugomi maždaug 30 objektyvų periferinio apšvietimo, 
spalvos iškraipymo bei deformacijų koregavimo duomenys. Pasirinkus parinktį 
[Enable / įjungti], periferinio apšvietimo, spalvų iškraipymo bei deformacijų 
korekcija bus pritaikyta automatiškai visiems objektyvams, kurių duomenys yra 
įrašyti fotoaparato atmintyje.
Naudodamiesi „EOS Utility“ programa (EOS programinė įranga) galite patikrinti, 
kurių objektyvų koregavimo duomenys yra užregistruoti fotoaparate. Į fotoaparatą 
galima įrašyti ir kitų, atmintyje nelaikomų, objektyvų duomenis. Daugiau 
informacijos rasite „EOS Utility“ naudotojo vadove.

Objektyvo korekcijos duomenys

 Įjungus deformacijų koregavimo funkciją, fotoaparatas įrašo šiek tiek mažesnės 
apimties vaizdą, nei matomas vaizdo ieškiklyje. (Šiek tiek sumažinama vaizdo 
skiriamoji geba ir apkerpami pakraščiai.)

 Pakeitus nuostatą [Distortion / deformacija] į [Enable / įjungti], sumažės 
nepertraukiamo fotografavimo greitis (153 p.).

 Deformacijos nekoreguojamos filmuojant ir fotografuojant HDR režimu, su 
daugybiniais išlaikymais bei su daugybinių kardų iškraipymų mažinimo funkcija.

 Deformacijų koregavimas fotografuojant „Live View“ režimu šiek tiek pakeičia vaizdo 
kampą.

 Jei fotografuodami „Live View“ režimu vaizdą priartinsite, ekrane rodomam vaizdui 
deformacijų koregavimas taikomas nebus. Padidinus vaizdą ekrane pasirodo ir 
nuotraukos pakraščiai, kurie faktiškai į atmintį neįrašomi.

 Įjungus deformacijų šalinimo funkciją nufotografuotiems vaizdams dulkių šalinimo 
duomenys (407 p.) netaikomi. Peržiūrint nufotografuotus vaizdus AF taškai rodomi 
nebus (359 p.).
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Perspėjimai apie objektyvo korekciją
 Periferinio apšvietimo, o ir spalvų iškraipymo bei deformacijų korekciją galima 

pritaikyti jau nufotografuotiems JPEG formato vaizdams.
 Jei fotografuojate naudodami ne „Canon“ objektyvą, rekomenduojame pasirinkti 

parinktį [Disable / išjungti], net jei ekrane yra rodomas užrašas [Correction data 
available / yra koregavimo duomenų].

 Jei „Live View“ režimu fotografuojate padidintą vaizdą, periferinio apšvietimo, spalvų 
iškraipymo ir deformacijų korekcijos efekto ekrane rodomame vaizde nesimatys.

 Jei naudojamas objektyvas neturi atstumo informacijos, korekcijos apimtis bus 
mažesnė.

Pastabos dėl objektyvo korekcijos
 Jei korekcijos efekto nematyti, padidinkite peržiūrimą vaizdą ir patikrinkite dar kartą.
 Korekciją galima atlikti net ir fotografuojant su ilgintuvu arba „Life-size“ konverteriu.
 Jei prijungto objektyvo savybių koregavimo duomenų fotoaparato atmintinėje nėra, 

rezultatas bus toks pats, kaip pasirinkus nuostatą [Disable / išjungti].
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Fotografuojant mirgančia šviesa (pvz. fluorescencinių lempų) apšviestus vaizdus 
jie gali būti netolygiai išlaikyti. Jei taip apšvieti vaizdai yra fotografuojami be 
pertraukos, nuotraukos gali būti netolygiai išlaikyti, o spalvos jose - iškraipytos.
Fotografuojant su nuo mirgėjimo apsaugančia funkcija fotoaparatas užfiksuoja 
šviesos šaltinio mirgėjimo dažnį ir nufotografuoja vaizdą tada, kai mirgėjimo 
poveikis nuotraukos išlaikymui ir spalvoms bus minimalus.

1 Pasirinkite parinktį [Anti-flicker shoot / 
fotografavimas sumažinant mirgėjimą].
 Kortelėje [z4] pasirinkite parinktį [Anti-

flicker shoot / fotografavimas 
sumažinant mirgėjimą] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti].

3 Fotografuokite.
 Vaizdas bus nufotografuotas sumažinus 

mirgėjimo sukeltą šviesos bei spalvų 
netolygumą.

3 Mirgėjimo mažinimasN

 Pasirinkus nuostatą [Enable / įjungti] ir fotografuojant mirgančio elektros šaltinio 
apšviestus vaizdus užrakto suveikimas gali šiek tiek sulėtėti. Taip pat gali sumažėti 
nepertraukiamo fotografavimo greitis, o intervalai tarp kadrų gali tapti nevienodi.

 Filmuojant ir fotografuojant „Live View“ režimu ši funkcija neveikia.
 Jei fotografuojant be pertraukos <d> ir <f> režimais pasikeičia užrakto greitis 

arba keletas to paties vaizdo kadrų yra fotografuojami su skirtingu užrakto greičiu, 
nuotraukos atspalvis gali išeiti netolygus. Kad nuotraukos atspalvis būtų tolygus, 
pasirinkite režimą <s> arba <a> ir fotografuokite su fiksuotu užrakto greičiu.

 Pasirinkus funkcijos [Anti-flicker shoot. / fotografavimas sumažinant mirgėjimą] 
nuostatą [Enable / įjungti] nufotografuotų nuotraukų atspalvis gali skirtis nuo 
nufotografuotų pasirinkus nuostatą [Disable / išjungti].

 Fotoaparatas gali aptikti tik 100 Hz ir 120 Hz dažnio mirgėjimą. Šviesos mirgėjimo 
dažniui pasikeitus fotografuojant be pertraukos mirgėjimo efekto sumažinti 
neįmanoma.
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 Jei fotografuojamas objektas tamsiame fone arba nuotraukoje yra matomas ryškus 
šviesos šaltinis, mirgėjimo fotoaparatas gali neaptikti.

 Esat tam tikram apšvietimui, net ir įjungus funkciją <G>, fotoaparatas gali 
nepajėgti sumažinti mirgėjimo.

 Tam tikrų šviesos šaltinių mirgėjimo fotoapratas tinkamai aptikti negali.
 Pakeitus nuotraukos kompoziciją, piktograma <G> gali protarpiais atsirasti ir 

išnykti.
 Net ir pasitelkus minėtą funkciją, tam tikromis sąlygomis esant tam tikram apšvietimui 

norimo rezultato galima negauti.

 Rekomenduojame atlikti bandomąjį fotografavimą.
 Jei vaizdo ieškiklyje piktogramos <G> nėra, pažymėkite [Flicker detection / 

mirgėjimo aptikimas] parinktį meniu [Show/hide in viewfinder / rodyti / nerodyti 
vaizdo ieškiklyje] (p.77). Fotografuojant fotoaparatui sumažinus mirgėjimo efektą 
vaizdo ieškiklyje pasirodo piktograma <G>. Fotografuojant nemirgančia 
šviesa apšviestus vaizdus arba kai fotoaparatas mirgėjimo aptikti negali, piktograma 
<G> vaizdo ieškiklyje nerodoma.

 Pažymėjus žymikliu [Flicker detection / mirgėjimo aptikimas] funkciją ir  
[z4: Anti-flicker shoot. / z4: fotografavimas sumažinant mirgėjimą] funkcijai 
parinkus nuostata [Disable / išjungti], fotoaparatui atliekant matavimą mirgančioje 
šviesoje vaizdo ieškiklyje rodoma piktograma <G> ims perspėjamai žybsėti. 
Prieš fotografuojant rekomenduojame pasirinkti nuostatą [Enable / įjungti].

 Fotografuojant režimu <A> šviesos šaltinio mirgėjimo efektas sumažinamas, tačiau 
piktograma <G> ekrane nerodoma.

 Fotografavimas sumažinant mirgėjimą veikia ir fotografuojant su blykste. Tačiau, 
fotografuojant su nuotoline, norimo rezultato gauti gali nepavykti.



187

Atkuriamų spalvų diapazonas vadinamas „spalvų erdve“. Fotografuodami šiuo 
fotoaparatu galite pasirinkti nufotografuotų vaizdų spalvų erdvės nuostatą „sRGB“ 
arba „Adobe RGB“. Fotografuojant įprastai rekomenduojama rinktis nuostatą 
„sRGB“.
[sRGB] funkcijai spalvų erdvė <A> režimu priskiriama automatiškai.

1 Pasirinkite parinktį [Color space / 
spalvų erdvė].
 Kortelėje [z2] pasirinkite parinktį [Color 

space / spalvų erdvė] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Nustatykite pageidaujamą spalvų 
erdvę.
 Pasirinkite parinktį [sRGB] arba [Adobe 

RGB] ir paspauskite mygtuką <0>.

Ši spalvų erdvė daugiausiai skirta komercinės spaudos ir kitiems pramoniniams 
tikslams. Jei neišmanote vaizdų apdorojimo subtilybių, „Adobe RGB“ ir „Design 
rule for Camera File System 2.0“ („Exif 2.21“), šios nuostatos rinktis 
nerekomenduojame. Vaizdai asmeninio kompiuterio „sRGB“ aplinkoje ir 
išspausdinti spausdintuvais, nesuderintais su „Design rule for Camera File 
System 2.0“ („Exif 2.21“), atrodys blankūs. Nuotraukas papildomai reikės apdoroti 
naudojantis programine įranga.

3 Spalvų erdvės nustatymasN

„Adobe RGB“

 Nufotografavus nejudantį vaizdą „Adobe RGB“ spalvų erdvėje, pirmasis ženklas failo 
pavadinime bus apatinis brūkšnys „_“.

 Profilis ICC nepridedamas. Informacijos apie ICC profilį rasite „Digital Photo 
Professional“ naudotojo vadove.
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Galite laisvai sukurti ir pasirinkti aplanką, kur įrašysite nufotografuotus vaizdus.
Tai pasirenkama galimybė, nes aplankas nufotografuotiems vaizdams laikyti 
sukuriamas automatiškai.

1 Select [Record func+card/folder sel. / 
įrašymo funkcija + kortelės / aplanko 
pasirinkimas].
 Kortelėje [51] pasirinkite parinktį [Record 

func+card/folder sel. / įrašymo funkcija 
+ kortelės / aplanko pasirinkimas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Folder / 
aplankas].

3 Pasirinkite parinktį [Create folder / 
sukurti aplanką].

4 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Bus sukurtas naujas aplankas, kurio 

numeris bus vienetu didesnis nei anksčiau 
sukurto aplanko pavadinimas.

3 Aplankų kūrimas ir pasirinkimas

Aplanko kūrimas
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3 Aplankų kūrimas ir pasirinkimas

 Aplanko pasirinkimo ekrane išsirinkite 
norimą aplanką ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Bus pasirinktas aplankas, į kurį bus įrašyti 
nufotografuoti vaizdai.

 Vėliau nufotografuoti vaizdai bus įrašomi į 
pasirinktą aplanką.

Aplanko parinkimas

Vaizdų skaičius aplanke

Aplanko pavadinimas

Mažiausias failo numeris

Didžiausias failo numeris

Aplankai
Aplanko pavadinimas prasideda trimis skaitmenimis (aplanko numeriu), toliau eina kiti 
penki ženklai (pvz., „100EOS7D“). Aplanke gali būti iki 9 999 vaizdų (failo Nr. 0001–
9999). Aplankui prisipildžius, bus sukurtas naujas aplankas, kurio numeris bus vienetu 
didesnis nei ankstesniojo. Be to, naujas aplankas automatiškai sukuriamas ir tuo atveju, 
jei yra atliekama rankinio atstatymo funkcija (194 p.). Gali būti sukurti aplankai, su 
numeriais nuo 100 iki 999.

Aplankų kūrimas kompiuteriu
Ekrane esant atvertai kortelei, sukurkite naują aplanką su pavadinimu „DCIM“. Atverkite 
DCIM aplanką ir sukurkite jame tiek aplankų, kiek reikia vaizdams įrašyti ir sutvarkyti. 
Aplankų pavadinimai turi būti tokio formato: „100ABC_D“. Pirmieji trys skaičiai reiškia 
aplanko numerį (nuo 100 iki 999). Paskutinius penkis simbolius gali sudaryti bet kokios 
didžiosios bei mažosios raidės nuo A iki Z, skaičiai ir apatinis brūkšnys „_“. Tarpų 
pavadinime būti negali. Atkreipkite dėmesį į tai, kad aplankų pavadinimai negali tyrėti 
vienodų trijų skaičių kombinacijų (pvz., „100ABC_D“ ir „100W_XYZ“ ), net jei likę penki 
pavadinimo ženklai yra skirtingi.
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Failo pavadinimą sudaro keturi skaičiai ir 
raidės, po kurių seka nuotraukos numeris iš 
keturių skaičių (193 p.) ir plėtinys. Pirmų 
keturių skaičių ir raidžių kombinacija yra 
užprogramuojama gamykloje ir kiekvienam fotoaparatui skiriama kombinacija yra 
unikali. Tačiau Jūs galite ją pakeisti.
Naudodamiesi „Naudotojo nuostata 1“ galite pasirinkti norimų keturių simbolių 
kombinaciją ir ją užregistruoti. Naudodamiesi „Naudotojo nuostata 2“ galite galite 
užregistruoti trijų simbolių kombinaciją, o ketvirtas simbolis bus priskiriamas 
automatiškai ir reikš nuotraukos dydį.

1 Pasirinkite parinktį [File name / failo 
pavadinimas].
 Kortelėje [51] pasirinkite parinktį [File 

name / failo pavadinimas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Change User 
setting* / keisti naudotojo nuostatą*].

3 Įveskite bet kokius skaičius ir / arba 
raides.
 Naudotojo nuostatoje 1 įveskite keturis 

simbolius. Naudotojo nuostatoje 2 įveskite 
tris simbolius.

 Nereikalingą simbolį pašalinsite paspaudę 
mygtuką <L>.

 Paspauskite mygtuką <Q>. Teksto 
laukelis bus pažymėtas spalvotu rėmeliu ir 
jame galėsite įvesti norimą tekstą.

3 Failo pavadinimo pakeitimas

Failo pavadinimo registravimas arba keitimas

(pavyzdys) BE3B0001.JPG
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3 Failo pavadinimo pakeitimas

 Naudodamiesi ratuku <5> arba mygtuku 
<9> galite pastumti  ir pasirinkti norimą 
simbolį. Paspauskite mygtuką <0> ir 
įveskite simbolį.

 4 Baikite nustatymus.
 Įvedę tinkamus skaičius arba simbolius 

paspauskite mygtuką <M> ir pasirinkite 
parinktį [OK / gerai].

 Užregistruotas pavadinimas bus 
išsaugotas.

 5 Pasirinkite registruotą failo 
pavadinimą.
 Pasirinkite parinktį [File name / failo 

pavadinimas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Pasirinkite užregistruotą failo pavadinimą ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Jei buvo užregistruota Naudotojo nuostata 
2, pasirinkite „***(3 užregistruoti simboliai) 
+ nuotraukos dydis“.

Nuostatos
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Pirmasis simbolis negali būti apatinis brūkšnys „_“.

Naudotojo nuostata 2
Pasirinkus su Naudotojo nuostata 2 užregistruotą nuostatą „*** + nuotraukos dydis“ ir 
nufotografavus vaizdą, vaizdo įrašymo kokybės simbolis automatiškai bus pridėtas prie 
failo pavadinimo kaip ketvirtas simbolis iš kairės pusės. Vaizdo įrašymo kokybės simbolių 
reikšmės yra tokios:
“***L” = 73 / 83 / 1 “***M” = 74 / 84 / 41

“***S” = 7a / 8a / 61 “***T” = b
“***U“ = c
Perkėlus nuotrauką į asmeninį kompiuterį, prie failo pavadinimo automatiškai pridėtas 
ketvirtas simbolis liks. Taip galėsite matyti nuotraukos dydį jos neatvertę. RAW arba 
JPEG vaizdus galima atskirti pagal plėtinius.

 JPEG failų plėtinys yra „.JPG“, RAW failų plėtinys yra „.CR2“, o filmuotų vaizdų - 
„.MOV“ arba „.MP4“.

 Filmuojant vaizdą su Naudotojo nuostata 2, failo pavadinimo ketvirtasis simbolis bus 
apatinis brūkšnys „_“.



193

Keturių simbolių failo pavadinimas yra kaip 
kadro numeris at filmo ritinėlio. Nufilmuotiems 
vaizdams suteikiami vienas paskui kitą einantys 
failų numeriai nuo 0001 iki 9999 ir visi jie 
išsaugomi viename aplanke. Galite failo numerio priskyrimo tvarką keisti.

1 Pasirinkite parinktį [File numbering / 
failų numeravimas].
 Kortelėje [51] pasirinkite parinktį [File 

numbering / failų numeravimas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite failų numeravimo metodą.
 Pasirinkite reikiamą nuostatą 

ir paspauskite mygtuką <0>.

Failų numeracijos seka tęsiamą net ir pakeitus kortelę arba sukūrus naują 
aplanką.
Net jei pakeisite kortelę, sukursite aplanką arba pakeisite kortelę, į kurią norite 
įrašyti duomenis (pvz., f9g), išsaugomų vaizdų failų numeracija ir toliau tęsis 
iki 9999 numerio. Tai patogu, kai norite skirtinguose aplankuose arba kortelėse 
išsaugotus vaizdus, kurių numeriai yra nuo 0001 iki 9999, nuosekliai perkelti į 
vieną aplanką savo kompiuteryje.
Jei atsarginėje kortelėje arba esamame aplanke jau yra anksčiau įrašytų vaizdų, 
naujų vaizdų failų numeracija gali tęstis nuo kortelėje arba aplanke išsaugotų 
vaizdų numeracijos pabaigos. Jei norite naudoti nuoseklią failų numeraciją, 
kaskart turite naudoti naujai suformatuotą kortelę.

3 Failų numeravimo metodai

(pavyzdys) BE3B0001.JPG

Nepertraukiamas

0051 0052

Failų numeravimas 
pakeitus kortelę

Tolesnis nuoseklus failo numeris

100

0051 0052

101

Failų numeravimas 
sukūrus aplanką

Kortelė A Kortelė B Kortelė A
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Kaskart, įdėjus kortelę arba sukūrus naują aplanką, failų numeracija vėl 
pradedama nuo 0001.
Net jei pakeisite kortelę, sukursite aplanką arba pakeisite kortelę, į kurią norite 
įrašyti duomenis (pvz., f9g), išsaugotų vaizdų failų numeracija ir toliau tęsis 
nuo 0001 numerio. Tai patogu, kai norite sutvarkyti vaizdus pagal korteles arba 
aplankus.
Jei atsarginėje kortelėje arba esamame aplanke jau yra anksčiau įrašytų vaizdų, 
naujų vaizdų failų numeracija gali tęstis nuo kortelėje arba aplanke išsaugotų 
vaizdų numeracijos pabaigos. +Jei norite įrašyti vaizdus, kurių numeracija 
prasidėtų nuo 0001, kaskart naudokite naujai suformuotą kortelę.

Tinka norint vėl pradėti failų numeravimą nuo 0001 arba naujame aplanke 
pradėti numeruoti failus nuo 0001.
Rankiniu būdu atstačius failų numeraciją, automatiškai sukuriamas naujas 
aplankas ir į tą aplanką įrašytų vaizdų numeracija pradedama nuo 0001.
Tai patogu, kai, pvz., pageidaujama naudoti skirtingus aplankus praėjusios ir 
esamos dienos nufotografuotiems vaizdams laikyti. Atstačius rankiniu būdu, failų 
numeracija grąžinama į nepertraukiamą arba automatinės atstatos. (Rankinės 
atstatos patvirtinimo ekranas nepateikiamas.)

Automatinė atstata

Rankinė atstata

0051 0001

Failų numeravimas 
pakeitus kortelę

Failų numeravimas pradedamas iš naujo

100

0051 0001

101

Failų numeravimas 
sukūrus aplanką

Kortelė A (f) Kortelė B (g) Kortelė A

Kai failų skaičius aplanke Nr. 999 pasiekia 9999, fotografuoti nebegalima, net jei 
kortelėje dar yra laisvos vietos. LCD ekrane bus pateiktas pranešimas, prašantis pakeisti 
kortelę. Pakeiskite kortelę nauja.
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Nustatyta autorių teisių informacija pridedama prie nuotraukos „Exif“ informacijos 
pavidalu.

1 Pasirinkite parinktį [Copyright 
information / autorių teisių 
informacija].
 Kortelėje [54] pasirinkite parinktį 

[Copyright information / autorių teisių 
informacija] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

2 Pasirinkite nustatytiną parinktį.
 Parinkite [Enter author’s name/įvesti 

autoriaus vardą] arba [Enter copyright 
details/įvesti išsamią autorių teisių 
informaciją] ir paspauskite <0>.

3 Įveskite tekstą.
 Paspauskite mygtuką <Q>. Teksto 

laukelis bus pažymėtas spalvotu rėmeliu ir 
jame galėsite įvesti norimą tekstą.

 Naudodamiesi ratuku <5> arba mygtuku 
<9> galite pastumti  ir pasirinkti norimą 
simbolį. Paspauskite mygtuką <0> ir 
įveskite simbolį.

 Galite įvesti iki 63 ženklų.
 Norėdami ištrinti simbolį, paspauskite 

mygtuką <L>.
 Norėdami atšaukti teksto įvedimą, 

paspauskite mygtuką <B> ir 
patvirtinimo lange pasirinkite parinktį [OK / 
gerai].

4 Baikite nustatymus.
 Įvedę tekstą paspauskite mygtuką <M> 

ir pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Informacija bus išsaugota.

3 Autorių teisių informacijos nustatymasN
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Ankstesniame puslapyje aprašytame 2 
veiksme pasirinkę parinktį [Display copyright 
info. / autorių teisių informacijos rodymas] 
galite patikrinti Jūsų įvestą [Author / autorius] 
ir [Copyright / autorių teisės] informaciją.

Ankstesniame puslapyje aprašytame 2 veiksme pasirinkę parinktį [Delete 
copyright information / autorių teisių informacijos šalinimas] galite ištrinti 
Jūsų įvestą [Author / autorius] ir [Copyright / autorių teisės] informaciją.

Autorių teisių informacijos patikrinimas

Autorių teisių informacijos šalinimas

Jei „Autoriaus“ arba „Autorių teisių“ informaciją sudaro daug ženklų, pasirinkus parinktį 
[Display copyright info. / rodyti aurotų teisių informaciją], ekrane gali būti parodyta 
tik jos dalis. 

Autorių teisių informaciją galima nustatyti bei peržiūrėti ir naudojantis programa „EOS 
Utility“ (EOS programinė įranga, 534 p.).
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5
GPS nuostatos

Šiame skyriuje aiškinama, kaip naudotis fotoaparate įmontuotu 
GPS įrenginiu. EOS 7D Mark II (G) fotoaparatas gali priimti 
GPS (JAV), GLONASS (Rusija) palydovų bei „Quasi-Zenith“ 
(QZSS) palydovinių sistemų “Michibiki” (Japonija) siunčiamus 
palydovinio navigavimo signalus.

 Standartiškai fotoaparate GPS funkcija yra išjungta (pasirinkta 
parinktis [Disable / išjungti]).

 Šiame naudoto jo vadove „GPS“ yra reiškia palydovinio navigavimo 
funkciją.

Pasirinkus [GPS] funkcijos nuostatą [Enable / įjungti] 
(201 p.), net ir išjungtas fotoaparatas be pertraukos 
reguliariais intervalais priims palydovo siunčiamus 
signalus. Tai reiškia, kad baterijos energija išsieikvos 
greičiau ir bus galima nufotografuoti mažiau kadrų nei 
paprastai. Jei neketinate naudotis GPS funkcija, 
rekomenduojame pasirinkti [GPS] parinktį [Disable / 
išjungti].

Prieš naudodamiesi GPS funkcija įsitikinkite, kad esamoje šalyje, regione šią 
funkciją naudoti galima ir naudodamiesi laikykitės toje šalyje, regione 
galiojančių įstatymų bei norminių aktų. Ypač atsakingai GPS funkcija 
naudokitės užsienyje.



198

 Nuotraukoms gali būti priskiriama 
geografinė informacija*1 (ilguma, platuma ir 
aukštis virš jūros lygio) bei pasaulinis 
koordinuotasis laikas*2.

 Informacija apie fotografavimo kryptį prie 
nuotraukos pridedama naudojantis 
skaitmeniniu kompasu (kurio pagrindas yra 
magnetinė šiaurė).

 Ši informacija gali parodyti kompiuteryje 
esančiame žemėlapyje fotografavimo vietai 
ir kryptį.

*1: Tam tikros kelionės sąlygos arba GPS nuostatos gali sąlygoti prie nuotraukos pridėtą 
neteisingą geografinę informaciją.

*2: Koordinuotasis pasaulio laikas (Coordinated Universal Time), sutrumpintai UTC, iš esmės 
yra tas pats Grinvičo laikas.

Naudodamiesi GPS funkcija galite užprogramuoti fotoaparatą automatiškai tam 
tikrais intervalais įrašyti jo buvimo vietą. Šią geografinio žymėjimo informaciją 
galima peržiūrėti naudojantis žemėlapiu kompiuterio ekrane.

* Tam tikros kelionės sąlygos arba GPS nuostatos gali sąlygoti prie nuotraukos pridėtą 
neteisingą geografinę informaciją.

Fotoaparato laiką galima nustatyti naudojantis GPS signalais.

GPS funkcijos

Nuotraukų geografinis žymėjimas

Prisijungimas prie nukeliauto maršruto sekimo funkcijos

Fotoaparato laiko nustatymas
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GPS funkcijos

Informaciją apie fotografavimo vietą ir nukeliautą maršrutą galima peržiūrėti 
kompiuterio žemėlapyje, naudojantis „Map Utility“ programa (EOS programinė 
įranga, 534 p.).

Nuotraukų ir informacijos peržiūra virtualiame žemėlapyje

Map data ©2014 ZENRIN -
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9Šalys ir regionai, kuriuose leidžiama naudoti GPS funkciją
Kai kuriose šalyse ir regionuose draudžiama naudoti GPS funkciją; vadovaujantis 
nacionaliniais ar vietos reglamentais, už neteisėtą naudojimą gali būti baudžiama. 
Kad nepažeistumėte GPS funkcijos naudojimo teisės aktų reikalavimų, 
apsilankykite „Canon“ svetainėje ir pasitikrinkite, kur šią funkciją leidžiama 
naudoti. 
Atminkite, kad „Canon“ neatsako už problemas, iškilusias dėl GPS funkcijos 
naudojimo kitose šalyse ir regionuose.

9Modelio numeris
EOS 7D Mark II (G):  DS126461
                                  (įskaitant GPS modulio modelį CH9-1352)

 Kai kuriose šalyse ir regionuose gali būti draudžiama naudoti GPS funkciją. 
Todėl visada laikykitės savo šalyje arba regione galiojančių GPS funkcijos 
naudojimą reglamentuojančių įstatymų bei norminių aktų reikalavimų. Ypač 
atsakingai GPS funkcija naudokitės užsienyje.

 Naudodamiesi GPS būkite ypač atsargūs tose vietose, kuriose draudžiama 
naudoti elektroninius prietaisus.

 Iš geografinio žymėjimo ženklais paženklintų nuotraukų ar vaizdo įrašų kiti 
žmonės gali identifikuoti Jus arba nustatyti Jūsų buvimo vietą. Būkite atsargūs 
dalindamiesi tokiomis nuotraukomis, vaizdo įrašais ar GPS registravimo 
failais, ypač būkite atsargūs skelbdami tokius failus internete, kur juos gali bet 
kas pamatyti.

 Kai kuriais atvejais GPS signalų priėmimas gali užtrukti ilgiau. 

Šiuo „Canon Inc.“ deklaruoja, kad šis CH9-1352 atitinka Direktyvos 1999/5/EB 
esminius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

Jei reikia Atitikties deklaracijos originalo, kreipkitės šiuo adresu:
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nyderlandai
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonija 

Perspėjimai dėl GPS naudojimo
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Norėdami pagauti GPS signalus išeikite į lauką, kur niekas neužstoja dangaus. 
Nukreipkite fotoaparato viršų į dangų; stenkitės neuždengti jo rankomis ar kokias 
nors daiktais.
Kai signalo priėmimo sąlygos yra geros, pasirinkus [GPS] nuostatą [Enable / 
įjungti], fotoaparatas GPS palydovo siunčiamą signalą pagauna per 30-60 
sekundžių. Patikrinkite, ar LCD skydelyje atsirado rodmuo [r] ir galite 
fotografuoti.

1 Pasirinkite parinktį [GPS/digital 
compass settings / GPS / 
skaitmeninio kompaso nustatymas].
 Kortelėje [52] pasirinkite parinktį [GPS/

digital compass settings / GPS / 
skaitmeninio kompaso 
nustatymas] ir paspauskite mygtuką 

<0>.

2 Pasirinkite [GPS] nuostatą [Enable / 
įjungti].

GPS signalo pagavimo būseną LCD skydelyje 
ir fotografavimo funkcijos nuostatų ekrane rodo 
piktograma [r].

Šviečia ne pertraukų r: Signalas 

pagautas ir priimamas

Žybsi r: Signalas kol kas dar 

nepagautas

Fotografuojant vaizdus kai ekrane yra 

piktograma [r] nuotraukos bus 

paženklintos geografiniu žymėjimo ženklu.

GPS signalų paieška

GPS signalo pagavimo būsena
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 Pasirinkus nuostatą [Enable įjungti], vaizdo ieškiklyje piktograma <r> lieka net ir 
pastūmus fotoaparato maitinimo jungiklį į padėtį <2>. Kadangi fotoaparatas 
nepaliaujamai įprastais intervalais priims GPS signalus, baterijos energija išsieikvos 
greičiau, todėl bus galima nufotografuoti mažiau kadrų. Jei ketinate fotoaparatu 
ilgesnį laiką nesinaudoti, pasirinkite nuostatą [Disable / išjungti].

 GPS antena yra įmontuota aplink kontaktinę jungtį. GPS signalus galima priimti ir 
prijungus išorinę prie kontaktinės jungties „Speedlite“ blykstę, tačiau priėmimo 
jautrumas tokiu atveju šiek tiek sumažėja.

 GPS imtuvo GP-E2 (parduodamas atskirai) naudoti negalima.

Prastas GPS padengimas
Tam tikrose sąlygose gali būti sunku priimti palydovinius GPS signalus. Tokiu atveju 
geografinės informacijos įrašyti negalima arba įrašyta informacija gali būti netiksli.
 Patalpoje, po žeme, tuneliuose, miške, tarp pastatų ir giliuose slėniuose.
 Greta aukštos įtampos elektros linijų bei 1,5 GHz dažniu veikiančių mobiliojo ryšio 

telefonų.
 Palikus fotoaparatą krepšyje ir pan.
 Keliaujant didelius atstumus.
 Kai keliaujant keičiasi aplinkos sąlygos.
 Kadangi, laikui bėgant, GPS palydovai juda, jų judėjimas gali trikdyti geografinio 

žymėjimo funkciją, dėl ko gali būti praleisti arba neteisingai užfiksuoti duomenys net 
ir anksčiau nepaminėtose sąlygose. Informacija apie nukeliautą maršrutą prie 
geografinės informacijos gali būti pridėta net ir fotografuojant vienoje vietoje.  

Fotoaparatas GPS signalus gali priimti ir būdamas vertikalioje padėtyje.
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GPS signalų paieška

1 Pasirinkite parinktį [Set up / nustatyti].
 Pažymėkite, kad yra pasirinkta [GPS] 

nuostata [Enable / įjungti].
 Pasirinkite parinktį [Set up / nustatyti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [GPS information 
display / rodyti GPS informaciją].
 Ekrane pasirodys išsami informacija apie 

GPS.

3 Fotografuokite.
 Fotoaparatui pagavus GPS signalą visos 

po to užfiksuotos nuotraukos bus 
paženklintos geografinio žymėjimo ženklu.

GPS informacijos peržiūra

Dėl GPS prigimties, informacija aukštį virš jūros lygio nėra tokia tiksli kaip informacija 
apie ilgumą ir platumą.

 Piktograma <A> rodo signalo būseną. Kai ekrane rodoma piktograma <C>, 
galima įrašyti informaciją ir apie aukštį virš jūros lygio. Kai ekrane yra rodoma 
piktogramą <B>, informacijos apie aukštį virš jūros lygio įrašyti negalima.

 Koordinuotasis pasaulio laikas UTC (Coordinated Universal Time), iš esmės yra tas 
pats Grinvičo laikas.

 Ekrano pavyzdyje NE45° reiškia 45° šiaurės rytų kryptimi.
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Peržiūrėdami vaizdus paspauskite mygtuką <B>, ekrane atsivers 
fotografavimo informacija (357 p.). Pakreipkite viršutinę arba apatinę <9> dalį ir 
peržiūrėkite geografinio žymėjimo informaciją.

Geografinio žymėjimo informacija

Platuma

Aukštis virš jūros
lygio

Ilguma

UTC (pasaulinis
koordinuotasis laikas)

Šiaurė 
0°

Rytai 
90°

Vakarai 
270°

Pietūs 
180°

Kryptis (pagal magnetinę šiaurės
kryptį, 206 p.)

 Filmuojant, GPS informacija įrašoma tik filmavimo pradžioje. Atkreipkite dėmesį į tai, 
kad neįrašoma informacija apie signalo priėmimo sąlygas.

 Informaciją apie fotografavimo vietą galima peržiūrėti kompiuterio žemėlapyje, 
naudojantis „Map Utility“ programa (EOS programinė įranga, 534 p.).
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Šiame fotoaparate galima nustatyti geografinio žymėjimo informacijos atnaujinimo 
intervalus (laiko tarpus). Nors dažnai atnaujinamas geografinis žymėjimas yra 
tikslesnis, tai smarkiai sumažina galimų nufotografuoti kadrų skaičių.

1 Pasirinkite parinktį [Set up / nustatyti].
 Pažymėkite, kad yra pasirinkta [GPS] 

nuostata [Enable / įjungti].
 Pasirinkite parinktį [Set up / nustatyti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Position update 
interval / padėties atnaujinimo 
intervalas].

3 Pasirinkite norimą atnaujinimo 
intervalą.
 Pasirinkite reikiamą atnaujinimo intervalą 

ir paspauskite mygtuką <0>.

Padėties nustatymo intervalai

 Kuo trumpesni intervalai, tuo mažiau kadrų galima nufotografuoti.
 Fotografuojant ten, kur GPS signalą pagauti sunku, nufotografuojamų kadrų skaičius 

dar labiau sumažės.
 GPS signalo prigimtis gali sąlygoti kai kuriuos padėties nustatymo intervalų 

netikslumus.
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Prie nuotraukos galima pridėti informaciją apie fotoaparato orientaciją (kuria kryptim 
fotoaparatas yra nukreiptas).

1 Pasirinkite parinktį [Set up / nustatyti].
 Pažymėkite, kad yra pasirinkta [GPS] 

nuostata [Enable / įjungti].
 Pasirinkite parinktį [Set up / nustatyti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite [Digital compass / 
skaitmeninis kompasas] nuostatą 
[Enable / įjungti].
 Pasirinkite parinktį [Digital compass / 

skaitmeninis kompasas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Atsivertus [Calibrate digital compass / 
skaitmeninio kompaso kalibravimas] 
ekranui atlikite 208 puslapyje nurodytus 2 ir 
3 veiksmus.

Esamos fotoaparato orientacijos rodmuo gali būti rodomas LCD ekrane.

 Paspaudus mygtuką <B> ekrane 
pasirodys skaitmeninis kompasas, o 
ekrano apačioje atsiras fotoaparato kryptį 
žymintis rodmuo.

 Fotografuodami „Live View“ režimu ir 
filmuodami galite pasinaudoti rodyklės 
piktograma (pavyzdyje apibrėžta ratu) ir 
patvirtinti fotoaparato kryptį.

Skaitmeninio kompaso naudojimas

Kompaso rodymas ekrane fotografuojant

 Jei fotografuodami be pertraukos pakeisite fotoaparato kryptį arba pakreipsite 
fotoaparatą į viršų arba į apačią, gali būti įrašyta neteisinga krypties informacija.

 Krypties informacija į registracijos failą neįrašoma (211 p.).
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Skaitmeninio kompaso naudojimas

Jei naudojantis GPS funkcija atsivertė [Calibrate digital compass / skaitmeninio 
kompaso kalibravimas] ekranas arba ekrane rodoma kryptis atrodo netiksli, 
sukalibruokite skaitmeninį kompasą taip, kaip aprašyta toliau. Skaitmeninį 
kompasą reikia kalibruoti būnant faktinėje fotografavimo vietoje.

1 Pasirinkite parinktį [Calibrate digital 
compass / skaitmeninio kompaso 
kalibravimas].
 Patikrinkite pasirinkta [Digital compass / 

skaitmeninis kompasas] nuostata 
[Enable / įjungti].

 Pasirinkite parinktį [Calibrate digital 
compass / skaitmeninio kompaso 
kalibravimas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Fotoaparatas parengtas kalibravimui.

Skaitmeninio kompaso kalibravimas

Kadangi skaitmeninis kompasas krypčiai nustatyti naudojasi geomagnetizmu, toliau 
išvardintose situacijose gali nepavykti jo sukalibruoti arba gali būti įrašyti netikslūs 
krypties duomenys.

• Pastatuose arba greta jų (mūriniuose bei betoniniuose komercinės paskirties ir 
gyvenamuosiuose pastatuose, požeminiuose prekybos centruose), transporto 
priemonėse (automobiliuose, traukiniuose, lėktuvuose ir laivuose), metalinėse 
konstrukcijose (pvz. lifte).

• Greta metalinių konstrukcijų (plieninių stalų ir baldų), nuolatinio veikimo magnetų 
(tame tarpe ir magnetinių papuošalų) bei buitinės elektronikos prietaisų (tame tarpe 
televizorių, kompiuterių, garsiakalbių bei mobiliųjų telefonų).

• Greta aukštos įtampos elektros linijų (bei elektros perdavimo bokštų), orinių 
elektros linijų (tame tarpe ir skirtų elektriniams traukiniams), metalinių konstrukcijų 
(tame tarpe pėsčiųjų tiltų ir metalinių turėklų).

• Pakilus aukštai virš jūros lygio.



Skaitmeninio kompaso naudojimas

208

2 Pajudinkite fotoaparatą.
(1) Pakreipkite fotoaparatą kairėn ir dešinėn 

ne mažiau kaip 180° kampu.
(2) Pakreipkite fotoaparatą į viršų ir žemyn ne 

mažiau kaip 180° kampu.
(3) Pasukite fotoaparatą ne mažiau kaip 180° 

kampu.
 Būkite atsargūs, nenumeskite fotoaparato.
 (1), (2) ir (3) veiksmus galima atlikti bet 

kokia tvarka. Judinkite fotoaparatą tol, kol 
kalibravimas bus baigtas.

 Jei atlikus minėtus veiksmus kompasas 
nesusikalibravo, pasisukite visu kūnu į 
kairę arba į dešinę pusę ir pakartokite 
veiksmus dar kartą.

3 Išeikite iš kalibravimo puslapio.
 Baigus kalibruoti ekrane pasirodys tai 

patvirtinanti piktograma.
 Kalibravimas bus normaliai baigtas net jei 

atitinkamas pranešimas pasirodys ekrane 
atliekant 2 žingsnyje nurodytus veiksmus.

Saugumo sumetimais, prieš pradedant kalibruoti fotoaparatą rekomenduojame nuimti 
nuo jo objektyvą.
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Fotoaparate laiką galima nustatyti naudojantis iš GPS signalų gaunama 
informacija. Paklaida yra ±1 sekundė.

1 Pasirinkite parinktį [Set up / nustatyti].
 Pažymėkite, kad yra pasirinkta [GPS] 

nuostata [Enable / įjungti].
 Pasirinkite parinktį [Set up / nustatyti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Auto setting / 
automatinis nustatymas].

3 Pasirinkite norimą nuostatą.
 Pasirinkite funkciją [Auto update / 

automatinis atnaujinimas] arba [Set 
now / nustatyti dabar] ir paspauskite 

mygtuką <0>.
 [Auto update / automatinis 

atnaujinimas] funkcija atnaujina laiką 
kaskart įjungus GPS ir gavus signalą.

Laiko fotoaparate nustatymas pagal GPS

 Jei nepavyksta priimti signalų iš ne mažiau kaip 5 GPS palydovų, automatiškai laiko 
atnaujinti negalima. [Set now / nustatyti dabar] parinktis bus pažymėta pilkai ir 
pasirinkti jos negalėsite.

 Net ir pasirinkus nuostatą [Set now / nustatyti dabar], nepavykus tinkamai priimti 
GPS signalų laiko atnaujinti nepavyks.

 Pasirinkus [Auto time setting / automatinis laiko nustatymas] nuostatą [Auto 
update / automatinis atnaujinimas], su [Date/Time/Zone / data / laikas / laiko 
juosta] funkcija ([52] kortelėje) datos ir laiko rankiniu būdu nustatyti negalėsite.

 Jei naudojate bevielį siųstuvą WFT-E7 (Ver. 2 parduodamas atskirai) ir nenorite atlikę 
[Sync time between cameras / dviejų fotoaparatų laiko sinchronizavimas], 
veiksmą keisti laiko, 2 žingsnyje pasirinkite [Auto time setting / automatins laiko 
nustatymas] parinktį [Disable / išjungti].
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Naudojantis GPS registravimo funkcija į 
fotoaparato vidinę atmintį automatiškai 
įrašoma geografinio žymėjimo informacija 
apie nukeliautą maršrutą.
Informaciją apie fotografavimo vietą ir 
nukeliautą maršrutą galima peržiūrėti 
kompiuterio žemėlapyje, naudojantis „Map 
Utility“ programa (EOS programinė įranga, 
534 p.).
Nepamirškite, kad išjungus fotoaparato 
maitinimą (arba jam išsijungus automatiškai) 
GPS registravimo funkcija neišsijungia.

1 Pasirinkite parinktį [Set up / nustatyti].
 Pažymėkite, kad yra pasirinkta [GPS] 

nuostata [Enable / įjungti].
 Pasirinkite parinktį [Set up / nustatyti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [GPS Logger / 
GPS registratorius].

3 Pasirinkite [Log GPS position / 
registruoti GPS padėtį] nuostatą 
[Enable / įjungti].
 Pasirinkite parinktį [Log GPS position / 

registruoti GPS padėtį] ir paspauskite 

mygtuką <0>.

 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

Prisijungimas prie nueito maršruto sekimo funkcijos

Map data ©2014 ZENRIN -

 Įjungus GPS registravimo funkciją fotografavimo funkcijų nustatymo lange atsiras 
piktograma [ ] (201 p.).

 Pastūmus maitinimo jungiklį į padėtį <2> arba fotoaparatui išsijungus 
automatiškai, LCD ekrane pasirodys piktograma < >.
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Prisijungimas prie nueito maršruto sekimo funkcijos

Fotoaparato nukeliauto maršruto geografinė informacija yra įrašoma tam tikrais 
[Position update interval / padėties atnaujinimo intervalas] nustatytais 
intervalais (205 p.). Registravimo duomenys yra suskirstyti pagal datą ir saugomi 
fotoaparato vidinėje atmintyje. Toliau pateiktoje lentelėje rasite informacijos, kelių 
dienų informaciją galima išsaugoti.

Registravimo duomenų talpa pagal padėties intervalą (apytiksliai)

* Turima omeny, kad per dieną duomenys registruojami 8 val.

 Vidinėje fotoaparato atmintyje saugomus registravimo duomenis galima 
perkelti į atimties kortelę kaip registracijos failą (212 p.).

 Kiekvienai dienai sukuriamas vienas registravimo failas. Registravimo failo 
pavadinimą sudaro data (YYYYMMDD) ir skaičiai, pvz., 14103100. Pasikeitus 
laiko juostai (47 p.) bus sukurtas naujas registravimo failas.

 Fotoaparato vidinei atminčiai užsipildžius, seniausi registracijos duomenys 
bus ištrinti, o jų vietoje bus įrašyti naujausi.

Pasirinkus [GPS] funkcijos nuostatą [Enable / įjungti], net ir išjungtas 
fotoaparatas be pertraukos reguliariais intervalais priims palydovo siunčiamus 
signalus. Taip baterijos energija bus išeikvota greičiau, sumažės 
nufotografuojamų kadrų skaičius. Be to, pasirinkus funkcijos [Log GPS position / 
GPS padėties registravimas] nuostatą [Enable / įjungti], trumpi atnaujinimo 
intervalai dar greičiau išeikvos baterijos energiją.
Jei niekur neketinate keliauti arba jei GPS signalai yra pernelyg silpni, 
rekomenduojame pasirinkti [GPS] nuostatą [Disable / išjungti].

Geografinės informacijos registrai

Atnaujinimo 
intervalas

Registravimo 
duomenys

Atnaujinimo 
intervalas

Registravimo 
duomenys

Kas 1 s 4,1 dienų Kas 30 s 100 dienų

Kas 5 s 20 dienų Kas 1 min 100 dienų

Kas 10 s 41 dienų Kas 2 min 100 dienų

Kas 15 s 61 dienų Kas 5 min 100 dienų

Baterijų naudojimas registruojant
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Naudojantis „EOS Utility“ programa (EOS programinė įranga) fotoaparato vidinėje 
atmintyje saugomus registravimo duomenis galite perkelti į kompiuterį arba galite 
pirmiausiai perkelti juos į atminties kortelę, o po to pasiimti iš jos.
Naudodamiesi „Map Utility“ programa (EOS programinė įranga, 534 p.) galite 
atsidaryti kompiuteryje išsaugotą registrą ir peržiūrėti žemėlapyje fotoaparato 
nukeliautą maršrutą.

Registravimo duomenų importavimas su EOS programine įranga
Komplekte esančiu sąsajos kabeliu sujungę fotoaparatą su kompiuteriu, ir 
naudodamiesi „EOS Utility“ programa (EOS programinė įranga), galite į kompiuterį 
perkelti visus registravimo duomenis. Daugiau informacijos rasite „EOS Utility“ 
naudotojo vadove.

Persiuntimui skirtų registravimo duomenų perkėlimas į atminties kortelę
 Pasirinkę funkciją [Transfer log data to 

card / perkelti registravimo duomenis į 
atminties kortelę] galite perkelti 
fotoaparato vidinėje atmintyje saugomus 
registravimo duomenis į CF [f] arba SD 
[g] atminties kortelę. Turėkite omenyje, 
kad, perkeliant duomenis į atminties kortelę 
iš fotoaparato vidinės atminties jie ištrinami 
visam laikui.

 Į atminties kortelę perkelti registravimo failai saugomi „MISC“ aplanke 
esančiame „GPS“ aplanke. Plėtinys „.LOG“.

 Pasirinkus funkciją [Delete log data / ištrinti registravimo duomenis] 
registravimo duomenys iš fotoaparato vidinės atminties ištrinami negrįžtamai. 
Duomenų trynimas gali trukti apie minutę.

Registravimo duomenų įkėlimas į kompiuterį
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Prisijungimas prie nueito maršruto sekimo funkcijos

 Naudokite tik komplekte pateiktą arba iš „Canon“ įsigytą sąsajos kabelį (478 p.). 
Prijungdami sąsajos kabelį naudokite komplekte esančią kabelio apsaugą (34 p.).

 GPS antena yra sumontuota viršutinėje fotoaparato korpuso dalyje. Todėl, 
nešdamiesi fotoaparatą rankinėje, visada stenkitės laikyti jį taip, kad viršutinė dalis 
būtų nukreipta į viršų ir stenkitės jo niekuo neuždengti.

 Kaip galima tiksliau nustatykite fotoaparato datą ir laiką. Pasirinkite teisingą laiko 
juostą ir įveskite fotografavimo zonoje galiojantį vasaros laiką.

 Kadangi geografinio žymėjimo duomenys, data ir laikas yra nuolat atnaujinami net ir 
išjungus fotoaparatą, baterijos energija eikvojama nuolat. Todėl, sekantį kartą įjungus 
fotoaparatą gali paaiškėti, kad baterijos energija yra išeikvota. Jei reikia, įkraukite 
bateriją arba pasiruoškite įkroviklį bei atsarginę bateriją (parduodama atskirai).
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6
Pažengusiems skirtos funkcijos

Kad pasiektumėte norimą 
rezultatą, fotografuodami <d> 
<s> <f> <a> <F> režimais 
galite pasirinkti užrakto greitį, 
diafragmą bei kitas fotoaparato 
nuostatas ir pakeisti išlaikymą.

 Viršutiniame dešiniame kampe greta puslapio pavadinimo atsiradusi 
piktograma M reiškia, kad funkciją galima naudot tik su šiais 
režimais: <d> <s> <f> <a> <F>.

 Iki pusės nuspaudus ir atleidus užrakto mygtuką išlaikymo vertės 
rodmuo dar 4 s bus rodomas LCD skydelyje ir vaizdo ieškiklyje.(0).

 Daugiau informacijos apie kiekviename režime keičiamas nuostatas 
rasite 480 puslapyje.

Pastumkite jungiklį <R> į kairę.
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Fotoaparatas automatiškai nustato objekto skaistį atitinkančius užrakto greitį bei 
diafragmą. Tai vadinama programuojamu automatiniu išlaikymu (AE).
* <d> reiškia programą.
* AE reiškia automatinį išlaikymą.

1 Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į 
padėtį <d>.

2 Sufokusuokite objektą.
 Žiūrėdami pro vaizdo ieškiklį nutaikykite 

pasirinktą AF tašką į objektą. Tada iki 
pusės nuspauskite užrakto mygtuką.

 Fotoaparatui sufokusavus vaizdą vaizdo 
ieškiklyje įsižiebs fokusuotės indikatorius 
<o> („One-Shot AF“ (Vieno kadro AF) 
režimu).

 Užrakto greičio ir diafragmos nuostatos 
bus nustatytos automatiškai ir parodytos 
vaizdo ieškiklyje bei LCD skydelyje.

3 Patikrinkite ekraną.
 Jei užrakto greičio ir diafragmos indikatoriai 

nežybsi, reiškia bus pasiektas standartinis 
išlaikymas.

4 Fotografuokite.
 Suderinkite nuotraukos kompoziciją ir iki 

galo nuspauskite užrakto mygtuką.

d: Programuojamas automatinis išlaikymas
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d: Programuojamas automatinis išlaikymas

 Jei žybsi „30"“ užrakto greičio vertės ir maksimalios 
diafragmos vertės rodmenys, išlaikymas yra 
nepakankamas.
Padidinkite ISO greitį arba naudokite blykstę.

 Jei ekrane žybčioja „8000“ užrašo greičio rodmuo ir 
aukštesnis  
f/skaičius, tai reiškia, kad nuotrauka yra perlaikyta.
Norėdami sumažinti į objektyvą patenkančios šviesos kiekį 
sumažinkite ISO greitį arba naudokite ND filtrą 
(parduodamas atskirai).

Skirtumai tarp <d> ir <A> režimų
Pasirinkus režimą <A> daugelis funkcijų, tame tarpe automatinis fokusavimas, 
nustatomi automatiškai, kad nuotraukose būtų užfiksuojama kuo mažiau iškraipymų. 
Jūsų galimybė nustatyti funkcijas yra apribota. Pasirinkus režimą <d> automatiškai 
nustatomas tik užrakto greitis ir diafragma. Galite laisvai nustatyti AF režimą, matavimo 
režimą ir kitas funkcijas (480 p.).

Programuojamas poslinkis
 Fotografuodami programuojamo AE režimu galite pakeisti automatiškai, siekiant 

išlaikyti tą patį išlaikymą, fotoaparato nustatytą užrakto greičio ir diafragmos 
kombinaciją (Programą). Ši funkcija vadinama programuojamu poslinkiu.

 Norėdami atlikti programuojamą poslinkį, nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės ir 
sukite rauką <6> tol, kol ekrane pasirodys reikiamos užrakto greičio bei 
diafragmos nuostatos.

 Pasibaigus matavimo laikmačiu (0) nustatytam laikui, programuojamas poslinkis 
išsijungs (išlaikymo rodmuo išsijungs).

 Programuojamo poslinkio drauge su blykste naudoti negalima.



218

Fotografuojant šiuo režimu Jūs nustatote užrakto greitį, o fotoaparatas 
automatiškai parenka diafragmos nuostatą, kad būtų išgautas objekto skaistį 
atitinkantis standartinis išlaikymas. Ši funkcija vadinama AE su pirmenybe 
užraktui. Didelis užrakto greitis fotografuojamą objekto judėjimą gali sustabdyti. 
Dėl mažo užrakto greičio užfiksuotas vaizdas gali būti išplaukęs, suteikdamas 
judėjimo įvaizdį.
* <s> reiškia „Time value“ (laiko vertė).

1 Režimo pasirinkimo ratuką pasukite į 
padėtį <s>.

2 Nustatykite pageidaujamą užrakto 
greitį.
 Stebėdami LCD skydelį arba vaizdo ieškiklį 

pasukite ratuką <6>.

3 Sufokusuokite objektą.
 Nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės.
 Diafragmą fotoaparatas nustatys 

automatiškai.

4 Patikrinkite vaizdą vaizdo ieškiklyje ir 
nufotografuokite.
 Standartinį išlaikymą galima pasiekti tol, kol 

nežybsi diafragmos indikatorius.

s: Automatinis išlaikymas  su pirmenybe užraktui

Judesį imituojantis vaizdo suliejimas
(Mažas užrakto greitis: 1/30 s )

Sustingdytas judantis objektas
(Didelis užrakto greitis: 1/2000 s )
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s: Automatinis išlaikymas su pirmenybe užraktui

 Jei žybsi mažesnio f/skaičiaus rodmuo, reiškia vaizdas yra 
išlaikytas nepakankamai.
Sukite ratuką <6> ir mažinkite užrakto greitį tol, kol 
diafragmos rodmuo nustos žybsėti arba pasirinkite didesnį 
ISO greitį.

 Jei žybsi didesnio f/skaičiaus rodmuo, reiškia vaizdas yra 
peršviestas.
Sukite ratuką <6> ir didinkite užrakto greitį tol, kol 
diafragmos rodmuo nustos žybsėti arba pasirinkite 
mažesnį ISO greitį.

Užrakto greičio rodmuo
Užrakto greitis nuo „8000“ iki „4“ reiškia frakcinio užrakto greičio dominavimą. 
Pavyzdžiui, „125“ reiškia 1/125 s. „0"5“ reiškia 0,5 s, o „15"“ reiškia 15 s.
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Fotografuojant šiuo režimu Jūs nustatote diafragmą, o fotoaparatas automatiškai 
parenka užrakto greitį, kad būtų išgautas objekto skaistį atitinkantis standartinis 
išlaikymas. Ši funkcija vadinama AE su pirmenybe diafragmai. Kuo didesnis 
f/skaičius (mažesnė diafragmos anga), tuo daugiau pirmo plano ir foninio vaizdo 
patenka į priimtinos fokusuotės lauką. Tuo tarpu, kuo mažesnis 
f/skaičius (didesnė diafragmos anga), tuo mažiau pirmo plano ir foninio vaizdo 
patenka į priimtinos fokusuotės lauką.
* <f> reiškia diafragmos vertę (diafragmos angos dydį).

1 Režimo pasirinkimo ratuką pasukite į 
padėtį <f>.

2 Nustatykite pageidaujamą diafragmos 
vertę.
 Stebėdami LCD skydelį arba vaizdo ieškiklį 

pasukite ratuką <6>.

3 Sufokusuokite objektą.
 Nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės.
 Užrakto greitį fotoaparatas nustatys 

automatiškai.

4 Patikrinkite vaizdą vaizdo ieškiklyje ir 
nufotografuokite.
 Standartinį išlaikymą galima pasiekti tol, kol 

nežybsi užrakto greičio indikatorius.

f: Automatinis išlaikymas su pirmenybe diafragmai

Ryškus priekinis planas ir fonas
(kai diafragmos f / vertė didelė: f/32)

Blankus fonas
(kai diafragmos f / vertė maža: f/5.6)
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f: Automatinis išlaikymas su pirmenybe diafragmai

Angos (diafragmos) dydis keičiasi tik fotografavimo momentu. 
Kai nefotografuojate, diafragma būna atverta iki galo. Dėl to vaizdo ieškiklyje arba 
LCD ekrane matomo vaizdo lauko gylis atrodo mažas.

Norėdami sustabdyto objektyvą, užfiksuoti 
esamą diafragmos padėtį ir patikrinti lauko gylį 
(priimtinos fokusuotės diapazoną), 
paspauskite lauko gylio peržiūros mygtuką.

Lauko gylio peržiūraN

 Jei ekrane žybsi „30"“ užrakto greičio vertės rodmuo, 
išlaikymas yra nepakankamas.
Sukite ratuką <6> ir didinkite diafragmos vertę 
(mažinkite/skaičių) tol, kol užrakto greičio rodmuo nustos 
žybsėti arba pasirinkite didesnį ISO greitį.

 Jei ekrane žybsi „8000"“ užrakto greičio vertės rodmuo, 
vaizdas yra perlaikytas.
Sukite ratuką <6> ir mažinkite užrakto diafragmos vertę 
(didinkite f/skaičių) tol, kol užrakto greičio rodmuo nustos 
žybsėti arba pasirinkite mažesnį ISO greitį.

Diafragmos rodmuo
Kuo skaičius didesnis, tuo mažesnė bus diafragmos anga. Ekrane rodomas 
f/skaičius priklauso nuo naudojamo objektyvo. Jei prie fotoaparato objektyvas 
neprijungtas, rodoma diafragmos vertė bus „00“.

 Kuo didesnis f/skaičius, tuo daugiau pirmo plano ir foninio vaizdo patenka į priimtinos 
fokusuotės lauką. Tačiau vaizdo ieškiklis atrodys tamsesnis.

 Žiūrėdami į „Live View“ vaizdą ekrane (286 p.) ir laikydami nuspaustą lauko gylio 
peržiūros mygtuką galite keisti diafragmos vertę ir stebėti, kaip keičiasi lauko gylis.

 Nuspaudus lauko gylio peržiūros mygtuką išlaikymas užfiksuojamas (AE fiksavimas).
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Šiuo režimu galite nustatyti tiek užrakto greičio, tiek diafragmos vertę. Norėdami 
nustatyti išlaikymą, stebėkite išlaikymo lygio indikatorių vaizdo ieškiklyje arba 
naudokitės komerciniu išlaikymo matuokliu. Šis būdas vadinamas rankiniu 
išlaikymu.
* <a> reiškia „Manual“ (rankinis).

1 Režimo pasirinkimo ratuką pasukite į 
padėtį <a>.

2 Nustatykite ISO greitį (154 p.).

3 Nustatykite užrakto greitį ir diafragmą.
 Norimą užrakto greitį pasirinkite sukdami 

ratuką <6>.
 Norimą diafragmos vertę pasirinkite sukdami 

ratuką <5>.
 Jei norimos vertės nustatyti nepavyko, 

pastumkite jungiklį <R> į kairę ir 
pasukite ratuką <6> arba <5>.

4 Sufokusuokite objektą.
 Nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės.
 Išlaikymo nuostatos rodmuo bus rodomas 

LCD skydelyje ir vaizdo ieškiklyje.
 Dešinėje vaizdo ieškiklio pusėje esantis 

išlaikymo lygio indikatorius < > rodo, ar 
labai esamas išlaikymo lygis yra nukrypęs 
nuo standartinio < >.

5 Nustatykite išlaikymą ir 
nufotografuokite vaizdą.
 Patikrinkite išlaikymo lygio indikatorių ir 

nustatykite reikiamą užrakto greitį bei 
diafragmą.

 Jei nustatytoji išlaikymo vertė nuo 
standartinės skiriasi ±3 intervalais, vaizdo 
ieškiklyje rodomo išlaikymo lygio 
indikatoriaus pabaigoje bus rodomas 
ženklas < > arba < >.

a: Rankinis išlaikymas

Užrakto greitis

Diafragma

Skaistus (+)

Tamsus (-)

Standartinio išlaikymo 
rodyklė < >
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a: Rankinis išlaikymas

Pasirinkę automatinio ISO greičio nuostatą A (AUTO) galite užprogramuoti 
išlaikymo išlyginimą (226 p.).

• [z2: Expo.comp./AEB / z2: išlaikymo išlyginimas / AEB]
• Kortelėje [83: Custom Controls / 83: adaptuoti valdikliai] pasirinkite 

parinktį [s: Expo comp (hold btn, turn ) / s: išlaik. išlyg (nusp. 
mygt, sukite )] (455 p.) arba [p: Expo comp (hold down lever, turn 

) / p: išlaik. išlyg (nusp. svirtelę, sukite )] (455 p.).
• Spartusis valdymas (61 p.)

Stebėdami vaizdo ieškiklio arba LCD skydelio apačioje esantį išlaikymo lygio 
indikatorių pasirinkite išlaikymo išlyginimo apimtį.

Išlaikymo išlyginimas su „Auto ISO“

 Jei nustatyta „ISO Auto“ funkcija, ISO greičio nuostata pasikeis taip, kad atitiktų 
užrakto greitį ir diafragmą, standartiniam išlaikymui pasiekti. Todėl galite neišgauti 
pageidaujamo išlaikymo efekto. Tokiu atveju pasirinkite išlaikymo išlyginimą.

 Jei fotografuodami su Auto ISO nuostata naudosite blykstę, net nustačius išlyginimo 
vertę, išlaikymo išlyginimas taikomas nebus.

 Jei pasirinksite [z2: Auto Lighting Optimizer /z2: automatinio apšvietimo 
optimizatorius] ir nuimsite žymeklį <X> nuo parinkties [Disabled in M or B modes / 
išjungti M arba B režimais], „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo 
optimizatorius) funkcija galėsite naudotis net ir fotografuodami <a> režimu (175 p.).

 Nustatę režimą „Auto ISO“ galite paspausti mygtuką <A> ir ISO greitį užfiksuoti.
 Nuspaudę mygtuką <A> ir perkomponavę vaizdą, išlaikymo lygio indikatoriuje 

galėsite pamatyti išlaikymo lygio skirtumą lyginant su tuo, kuris buvo rodomas 
nuspaudžiant mygtuką <A>.

 Jei išlaikymo išlyginimas (226 p.) buvo pritaikytas fotografuojant <d>, <s> arba 
<f> režimu ir po to fotografavimo režimas buvo pakeistas į <a> su „Auto ISO“ 
funkcija, fotoaparatas ir toliau taikys nustatytą išlaikymo išlyginimo vertę.

 Pasirinkus „Auto ISO“ funkciją ir [81: ISO speed setting increments / 81: ISO 
greičio nustatymo intervalai] nuostatą [1/2-stop / 1/2 intervalo], ISO greičiui (1/3 
intervalo) ir užrakto greičiui bus pritaikyta bet kuri 1/2 intervalo išlaikymo išlyginimo 
vertė Ekrane rodomas užrakto greičio rodmuo nepasikeis.
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Norėdami išmatuoti objekto skaistį galite rinktis vieną iš keturių matavimo metodų. 
Fotografuojant <A> režimu vertinamasis matavimo metodas nustatomas 
automatiškai.

1 Paspauskite mygtuką <n>. (9)

2 Pasirinkite matavimo režimą.
 Stebėdami LCD skydelį arba vaizdo ieškiklį 

pasukite ratuką <6>.
q: Evaluative metering 

(Vertinamasis matavimas)
w: Partial metering 

(Dalinis matavimas)
r: Spot metering (Taškinis matavimas)
e: Center-weighted average metering 

(Centrine svertine verte pagrįsto 
vidurkio matavimas)

q Vertinamasis matavimas
Tai bendros paskirties matavimo režimas, tinkamas net ir 
foniniu apšvietimu apšviestiems objektams fotografuoti. 
Fotoaparatas išlaikymo vertę nustato automatiškai, kad ji 
atitiktų fotografuojamą vaizdą.

w Dalinis matavimas

Šis metodas tinka tada, kai, dėl foninio apšvietimo, fonas 
yra daug skaistesnis už fotografuojamą objektą ir pan. 
Dalinis matavimas apima apie 6 % ploto vaizdo ieškiklio 
centre.

q Matavimo režimo pasirinkimasN
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q Matavimo režimo pasirinkimasN

r Taškinis matavimas

Šis matavimo būdas skirtas tam tikros objekto arba vaizdo 
vietos apšviestumui įvertinti. Taškinis matavimas apima 
apytiksliai 1,8 % dydžio plotą vaizdo ieškiklio centre. 
Vaizdo ieškiklyje pasirodys taškinio matavimo apskritimas.

e Centrine svertine verte pagrįsto vidurkio 

matavimas

Skaistis išmatuojamas tik vaizdo centre ir apskaičiuojamas 
visam vaizdui taikomas vidurkis.

 Pasirinkus režimą q (vertinamasis matavimas), išlaikymo vertė bus užfiksuota tada, 
kai iki pusės nuspausite užrakto mygtuką ir sufokusuosite vaizdą. Pasirinkus režimą 
w (dalinis matavimas), r (taškinis matavimas) arba e (centrine svertine verte 
pagrįsto vidurkio matavimas), išlaikymas nustatomas vaizdo fotografavimo momentu. 
(Nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės, objekto fokusuotė neužfiksuojama.)

 Pasirinkę <r> (taškinis matavimas) funkciją, ir vaizdo ieškiklyje, ir LCD skydelyje 
galite matyti <z> (441 p.).
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Naudojantis išlaikymo išlyginimo funkcija galima pakeisti standartinę fotoaparato 
parinktą nuostatą ir vaizdą paskaistinti (padidinti išlaikymą) arba patamsinti 
(sumažinti išlaikymą).
Išlaikymo išlyginimą galima nustatyti <d>, <s> ir <f> režimuose. Nors galite 
pasirinkti išlaikymo išlyginimą iki ±5 (1/3 intervalais), išlaikymo išlyginimo 
indikatorius vaizdo ieškiklyje ir LCD skydelyje vis tiek rodys nuostatą tik iki ±3. Jei 
norite pasirinkti išlaikymo išliginimą už ±3 intervalų ribos, turite naudotis sparčiojo 
valdymo funkcija (61 p.) arba laikytis [z2: Expo.comp./AEB / z2: išlaikymo 
išlyg. / AEB] instrukcijų, pateiktų sekančiame puslapyje.
Jei ketinate fotografuoti <a> režimu su „Auto ISO“ funkcija, išlaikymo išlyginimą 
galėsite nustatyti taip, kaip aprašyta 223 puslapyje.

1 Patikrinkite išlaikymą.
 Nuspauskite iki pusės užrakt mygtuką 

(0) ir patikrinkite išlaikymo lygio 
indikatorių.

2 Nustatykite blykstės išlaikymo 
išlyginimo vertę.
 Stebėdami LCD ekraną arba vaizdo ieškiklį 

pasukite ratuką <5>.
 Jei norimos vertės nustatyti nepavyko, 

pastumkite jungiklį <R> į kairę ir 
pasukite ratuką <5>.

3 Fotografuokite.
 Norėdami atšaukti išlaikymo išlyginimą, 

išlaikymo lygio indikatoriuje <h/N> 
nustatykite standartinio išlaikymo indeksą 
(<a> arba <C>).

O Išlaikymo išlyginimo nustatymasN

Šviesesnis vaizdas dėl padidinto išlaikymo

Tamsesnis vaizdas dėl sumažinto išlaikymo

Jei pasirinkote funkcijos [z2: Auto Lighting Optimizer/ z2: automatinis apšvietimo 
optimizatorius] (175 p.) ) nuostatą ne [Disable / išjungti], vaizdas gali atrodyti pernelyg 
šviesus, net jei yra nustatyta sumažinta išlaikymo išlyginimo vertė.

 Išlaikymo išlyginimo vertė liks galioti net ir pastūmus maitinimo jungiklį į padėtį 
<2>.

 Nustatę išlaikymo išlyginimo vertę galite pastumti <R> jungiklį į dešinę ir taip 
apsaugoti pasirinktą nuostatą nuo atsitiktinio pakeitimo.

 Jei išlaikymo išlyginimo vertę pakeisite daugiau nei ±3 intervalais, išlaikymo lygio 
indikatoriaus gale pasirodys ženklas <J/ > arba <I/ >.
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Automatiškai keisdamas užrakto greitį arba diafragmos nuostatą fotoaparatas 
užfiksuoja tris vieną po kito sekančius pagalbinius kadrus su išlaikymo išlyginimo 
nuostatomis iki ±3 (1/3 intervalais). Tai vadinama AEB funkcija.
* AEB reiškia automatinio išlaikymo skirtingų parametrų seriją.

1 Pasirinkite parinktį [Expo.comp./AEB / 
Išlaikymo išlyginimas / AEB].
 Kortelėje [z2] pasirinkite parinktį 

[Expo.comp./AEB / Išlaikymo 
išlyginimas / AEB] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

2 Nustatykite AEB diapazoną.
 Sukdami ratuką <6> nustatykite AEB 

diapazoną. Pasukę ratuką <5> galite 
nustatyti išlaikymo išlyginimą.

 Paspauskite mygtuką <0> ir patvirtinkite 
pasirinkimą.

 Išėjus iš meniu, <h> ir AEB diapazono 
rodmenys yra rodomi LCD skydelyje.

3 Fotografuokite.
 Trys pagalbiniai kadrai bus užfiksuoti 

nustatytu fotografavimo serijomis režimu 
tokia seka: naudojant standartinį išlaikymą, 
sumažintą išlaikymą ir padidintą išlaikymą.

 AEB funkcija automatiškai atšaukta nebus. 
AEB atšauksite atlikę 2 AEB diapazono 
rodmens išjungimo veiksmą.

h Skirtingo automatinio išlaikymo serija (AEB)N

AEB diapazonas

Standartinis 
išlaikymas

Sumažintas 
išlaikymas

Padidintas 
išlaikymas
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 Fotografuojant su AEB, vaizdo ieškiklyje žybsi rodmuo <A>, o LCD ekrane - <h>.
 Pasirinkę fotografavimo serijomis režimą <u> arba <B>, kiekvienai nuotraukai 

nufotografuoti užraktą nuspauskite tris kartus iš eilės. Pasirinkus nuostatą <o>, 
<i> arba <M> fotoaparatas trijų pagalbinių kadrų seką užfiksuos be pertraukos ir 
automatiškai sustos. Pasirinkus nuostatą <Q> arba <k>, fotoaparatas trijų 
pagalbinių kadrų seką užfiksuos su 10 s ir 2 s delsa.

 AEB galite nustatyti drauge su išlaikymo išlyginimo funkcija.
 Jei AEB diapazono vertę pakeisite daugiau nei ±3 intervalais, išlaikymo lygio 

indikatoriaus gale pasirodys ženklas <J/ > arba <I/ >.
 AEB naudoti negalima fotografuojant su blykste, neribotu išlaikymu ir pasirinkus 

funkciją [Multi Shot Noise Reduction / daugybinių kadrų iškraipymų mažinimas] 
arba [HDR Mode / HDR režimas].

 Pastūmus maitinimo jungiklį į padėtį <2> arba blykstei pasirengus veikti AEB 
funkcija atšaukiama automatiškai.
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Jei vaizdą ketinate fokusuoti ne toje vietoje, pagal kurią matuojama išlaikymo 
vertė, arba norite nufotografuoti keletą vaizdų, kurių išlaikymo vertė nesikeistų, 
automatinio išlaikymo (AE) vertę galite užfiksuoti. Paspauskite mygtuką <A> ir 
užfiksuokite išlaikymo vertę, iš naujo suderinkite nuotraukos kompoziciją ir ją 
nufotografuokite. Tai vadinama AE fiksavimu. Jis naudojamas fotografuojant 
foniniu apšvietimu apšviestus objektus ir pan.

1 Sufokusuokite objektą.
 Nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės.
 Ekrane pasirodys išlaikymo vertės rodmuo.

2 Paspauskite mygtuką <A>. (0)

 Vaizdo ieškiklyje įsižiebs piktograma <A>, 
reiškianti, kad išlaikymo vertė yra 
užfiksuota (AE fiksavimas).

 Kaskart paspaudus mygtuką <A> bus 
užfiksuotas tuo metu nustatytas išlaikymas.

3 Iš naujo suderinkite nuotraukos 
kompoziciją ir ją nufotografuokite.
 Dešinėje vaizdo ieškiklio pusėje esantis 

išlaikymo lygio indikatorius parodys 
užfiksuoto AE lygį ir esamuoju momentu 
esantį išlaikymo lygį.

 Jei norite, kad AE vertė liktų užfiksuota 
fotografuojant daugiau vaizdų, 
fotografuodami kitą kadrą užrakto mygtuką 
spauskite laikydami nuspaustą mygtuką 
<A>.

* Objektyvo fokusavimo režimo jungiklį pastūmus į padėtį <MF>, AE vertė fiksuojama 
viduriniame AF taške.

A AE fiksavimasN

AE fiksavimo poveikis

Matavimo režimas 
(224 p.)

AF taško parinkimo būdas  (93 p.)

Automatinis parinkimas Rankinis parinkimas

q*
AE vertė fiksuojama AF taške, 
kuriame vaizdas yra sufokusuotas.

AE vertė fiksuojama pasirinktame 
AF taške.

wre AE vertė fiksuojama viduriniame AF taške.

AE fiksavimo su neribotu išlaikymu naudoti negalima.
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Šiame režime tol, kol laikote nuspaustą iki galo užrakto mygtuką užraktas lieka 
atviras ir užsidaro tik jį atleidus. Tai vadinama neribotu išlaikymu. Neribotą 
išlaikymą pasitelkite fotografuodami naktinius vaizdus, dangų ir kitus objektus, 
kuriems reikia ilgo išlaikymo.

1 Režimo pasirinkimo ratuką pasukite į 
padėtį <F>.

2 Nustatykite pageidaujamą diafragmos 
vertę.
 Stebėdami LCD ekraną arba vaizdo 

ieškiklį, pasukite ratuką <6> arba <5>

3 Fotografuokite.
 Išlaikymas tęsis tol, kol laikysite iki galo 

nuspaustą užrakto mygtuką.
 Praėjęs išlaikymo laikas bus rodomas LCD 

ekrane.

F: Neriboti išlaikymai

Praėjęs išlaikymo laikas

 Su ilgu išlaikymu užfiksuotuose vaizduose yra daugiau iškraipymų.
 Pasirinkus funkciją „Auto ISO“ bus nustatytas ISO 400 greitis (156 p.).
 Jei, norėdami fotografuoti su neribotu išlaikymu, vietoj neriboto išlaikymo laikmačio 

funkcijos pasirinksite laikmačio ir veidrodžio užfiksavimo funkcijų kombinaciją, 
nuspauskite užrakto mygtuką iki galo ir laikykite nuspaustą (laikmačio atidėjimo 
laikas + neriboto išlaikymo trukmė). Jei laikmačio atgalinės atskaitos metu atleisite 
užrakto mygtuką, pasigirs užrakto suveikimo garsas, tačiau vaizdas nebus 
nufotografuotas. Jei tokiomis pat fotografavimo sąlygomis naudojate neriboto 
išlaikymo laikmatį, nuspausto iki galo užrakto mygtuko laikyti nereikia.

 Nenukreipkite fotoaparato į stiprų šviesos šaltinį pvz. saulę ar ryškiai šviečiančią 
lempą. Ryški šviesa gali pažeisti vaizdo jutiklį arba vidinius fotoaparato 
komponentus.
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F: Neriboti išlaikymai

Šiame fotoaparate galite užprogramuoti neriboto išlaikymo trukmę. Fotografuojant 
su neriboto išlaikymo laikmačiu, neriboto išlaikymo metu nereikia laikyti nuspausto 
užrakto mygtuko. Taip sumažinamas fotoaparato drebėjimas.
Neriboto išlaikymo laikmatį galima nustatyti tik fotografuojant <F> (neriboto 
išlaikymo) režimu. Jokiame kitame fotografavimo režime jo nustatyti negalima 
(arba nustačius jis neveiks).

1 Pasirinkite parinktį [Bulb timer / 
neriboto išlaikymo laikmatis].
 Kortelėje [z4] pasirinkite parinktį [Bulb 

timer / neriboto išlaikymo laikmatis] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti].
 Pasirinkite parinktį Enable / įjungti] ir 

paspauskite mygtuką <B>.

J Neriboto išlaikymo laikmatisN

 Naudodamiesi [z3: Long exp. noise reduction / z3: ilgo išlaikymo iškraipymų 
mažinimas] funkcija galite sumažinti ilgo išlaikymo sukeltus vaizdo iškraipymus (178 p.).

 Fotografuojant su neribotu išlaikymu rekomenduojame naudotis trikoju stovu ir 
neriboto išlaikymo laikmačiu. Fotografuojant su neribotu išlaikymu galima naudotis ir 
veidrodžio užrakinimo funkcija (246 p.)

 Fotografuoti su neribotu išlaikymu galite ir naudodami nuotolinio valdymo jungiklį RS-
80N3 arba nuotolinį laikmačio valdiklį TC-80N3 (abu parduodami atskirai, 248 p.).

 Fotografuodami su neribotu išlaikymu taip pat galite naudoti nuotolinį valdiklį RC-6 
(parduodamas atskirai, 248 p.). Nuspaudus nuotolinio valdiklio signalo siuntimo 
mygtuką, fotografuoti su neribotu išlaikymu fotoaparatas pradės nedelsiant arba po 2 
sekundžių. Norėdami sustabdyti neribotą išlaikymą mygtuką nuspauskite dar kartą.
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3 Nustatykite pageidaujamą išlaikymo 
trukmę.
 Pasirinkite valandą, minutę ir sekundę.
 Paspauskite mygtuką <0>, kad ekrane 

pasirodytų rodmuo <r>.
 Pasirinkite norimą skaičių ir paspauskite 

mygtuką <0> (grįšite į <s>).

4 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Meniu ekrane pasirodys nustatyto laiko 

rodmuo.
 LCD skydelyje pasirodys rodmuo <J>.

5 Fotografuokite.
 Nuspaudus iki galo užrakto mygtuką 

įsijungs neribotas išlaikymas ir tęsis tol, kol 
baigsis nustatytas laikas. 

 Norėdami išjungti laikmačio funkciją, 2 
žingsnyje pasirinkite nuostatą [Disable / 
išjungti].

Neriboto išlaikymo laikmatis

Praėjęs išlaikymo laikas

 Jei veikiant neriboto išlaikymo laikmačiui iki galo nuspausite užrakto mygtuką, 
neribotas išlaikymas bus sustabdytas.

 Neribotą išlaikymą nutrauks visi toliau išvardinti veiksmai (pasirinktą nuostatą pakeis 
į [Disable / išjungti]): jei pastumsite maitinimo jungiklį į padėtį <2>, jei atsiversite 
filmavimo puslapį, jei pakeisite fotografavimo režimą į <F>.
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Išlaikomas ypač detalus ir dinamiškas net ir labai kontrastingų vaizdų atspalvių 
diapazonas. HDR funkcija ypač tinka fotografuoti kraštovaizdžius ir nejudančius 
vaizdus.
Fotografuojant su HDR funkcija yra užfiksuojami trys pagalbiniai kadrai su 
skirtingu išlaikymu (standartiniu, neišlaikytu ir perlaikytu) ir automatiškai 
sutapdinami į vieną nuotrauką. HDR vaizdas yra išsaugomas JPEG formatu.
* HDR reiškia didelį dinaminį diapazoną.

1 Paspauskite mygtuką <b>.

2 Pasirinkite HDR režimą.
 Pasirinkite parinktį [w] ir paspauskite 

mygtuką <0>.
 Atsivers HDR režimo ekranas.

3 Pasirinkite parinktį [Adjust dyn range 
/ nustatyti din. diapazoną].
 Pasirinkite reikiamą dinaminį diapazoną 

ir paspauskite mygtuką <0>.
 Pasirinkus parinktį [Auto / automatinis], 

dinaminio diapazono funkcija visus vaizdo 
atspalvių diapazonus nustatys 
automatiškai.

 Kuo didesnis skaičius, tuo platesnis 
dinaminis diapazonas.

 Norėdami išjungti HDR funkciją, pasirinkite 
parinktį [Disable HDR / išjungti HDR].

4 Pasirinkite parinktį [Effect / efektas].
 Pasirinkite reikiamą efektą ir paspauskite 

mygtuką <0>.

w: Fotografavimas su HDR 
(didelis dinaminis diapazonas)N

 HDR režimą galite įjungti ir naudodamiesi funkcija [z3: HDR Mode / z3: HDR 
režimas].
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 Natural (Natūralus)
Ryškiams vaizdams su daugybe atspalvių fotografuoti, kai kitu atveju ryškiai 
apšviestos ir šešėliuotos nuotraukos detalės būtų neryškios.

 Art standard (Meniškas standartinis)
Su šia nuostata ryškiai apšviestos ir šešėliuotos detalės išsaugomos geriau 
nei pasirinkus nuostatą [Natural / natūralus], mažesnis kontrastas ir 
plokštesnė gradacija suteikia nuotraukai paveikslo efektą. Objekto apybraižos 
paryškinamos šviesiais arba tamsiais pakraščiais.

 Art vivid (Meniškas sodrus)
Spalvos bus sodresnės nei pasirinkus nuostatą [Art standard / meniškas 
standartinis], o mažas kontrastas ir plokščioji gradacija suteiks grafinio 
paveikslo efektą.

 Art bold (Meniškas ryškus)
Spalvos ypač sodrios, objektas paveiksle išsiskiria ryškumu, todėl nuotrauka 
atrodo kaip aliejiniais dažais tapytas paveikslas.

 Art embossed (Meniškas reljefiškas)
Spalvų sotis, skaistis, kontrastas ir gradacija sumažinami, kad vaizdas 
atrodytų plokščias. Nuotrauka atrodo sena ir išblukusi. Objekto apybraižos 
paryškinamos šviesiais arba tamsiais pakraščiais.

Efektai

Art standard 
(Meniškas 

standartinis)

Art vivid 
(Meniškas 

sodrus)

Art bold 
(Meniškas 

ryškus)

Art embossed 
(Meniškas 
reljefiškas)

Sotis Standartinnė Didelė Didesnė Maža

Kontūrų 
ryškumas

Standartinis Menkas Stiprus Stipresnis

Skaistis Standartinis Standartinis Standartinis Tamsus

Atspalvis Plokščias Plokščias Plokščias Plokštesnis

Kiekvienas efektas yra taikomas atsižvelgiant į esamu momentu nustatytos „Picture 
Style“ sąrankos parametrus (160 p.).
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5 Pasirinkite nuostatą [Continuous HDR / 
nepertraukiamas HDR].
 Pasirinkite nuostatą [1 shot only / tik 1 

kadras] arba [Every shot / kiekvienas 
kadras] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Pasirinkus nuostatą [1 shot only / tik 1 
kadras], nufotografavus vaizdą HDR 
fotografavimas bus nutrauktas 
automatiškai.

 Pasirinkus nuostatą [Every shot / 
kiekvienas kadras], HDR fotografavimas 
tęsis tol, kol 3 žingsnyje pasirinksite 
nuostatą [Disable HDR / išjungti HDR].

6 Pasirinkite parinktį [Auto Image Align / 
automatinis vaizdo sugretinimas].
 Jei fotografuodami laikote fotoaparatą 

rankose, pasirinkite parinktį [Enable / 
įjungti]. Fotografuodami su trikoju 
pasirinkite parinktį [Disable / išjungti] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

7 Pasirinkite vaizdus, kuriuos norėsite 
išsaugoti.
 Jei norite išsaugoti visus tris užfiksuotus 

vaizdus ir sutapdintą HDR vaizdą, 
pasirinkite parinktį [All images / visi 
vaizdai] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Jei norite išsaugoti tik HDR vaizdą, 
pasirinkite parinktį [HDR img only / tik 
HDR vaizdas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.
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8 Fotografuokite.
 HDR režimu galima naudotis ir 

fotografuojant su vaizdo ieškikliu, ir 
fotografuojant „Live View“.

 LCD skydelyje pasirodys rodmuo <w>.
 Nuspaudus iki galo užrakto mygtuką 

vienas paskui kitą bus užfiksuoti trys 
pagalbiniai kadrai, o į kortelę bus įrašytas 
nufotografuotas HDR vaizdas.

 Jei pasirinkote RAW vaizdo įrašymo kokybę, vaizdai bus įrašyti 73 kokybės 
formatu. Jei pasirinkote RAW +JPEG vaizdo įrašymo kokybę, vaizdai bus įrašyti 
JPEG kokybės formatu.

 Fotografuojant su ISO išplėtimu (H1, H2) HDR funkcijos naudoti negalima. 
Fotografuoti su HDR galima pasirinkus ISO 100 - ISO 16000 greitį.

 Fotografuojant su HDR blykstė neveiks. 
 HDR fotografavimo metu automatiškai įjungiama parinkčių [Distortion / deformacija], 

[z2: Auto Lighting Optimizer / z2: automatinio apšvietimo optimizatorius], 
[z3: Highlight tone priority / z3: paryškinto atspalvio pirmenybė] ir 
[z5: Expo.simulation / z5: išlaikymo imitavimas] nuostata [Disable / išjungti].

 AEB funkcijos nustatyti negalima.
 Fotografuojant judančius vaizdus nuotraukoje gali būti užfiksuoti judesio sukelti 

šešėliai.
 Fotografuojant su HDR yra užfiksuojami 3 pagalbiniai kadrai su automatiškai 

nustatomu vis kitokiu užrakto greičiu. Todėl, net pasirinkus režimą <s> arba <a> 
užrakto greičio poslinkis bus atliekamas atsižvelgiant į Jūsų užprogramuotą užrakto 
greičio nuostatą.

 Siekiant sumažinti fotoaparato drebėjimo poveikį gali būti nustatytas didelis ISO 
greitis



237

w: Fotografavimas su HDR (didelis dinaminis diapazonas)N

 Fotografuojant HDR vaizdus pasirinkus [Auto Image Align / automatinis vaizdo 
sugretinimas] funkcijos nuostatą [Enable / įjungti], AF taško informacija (359 p.) 
bei dulkių šalinimo duomenys (407 p.) prie nuotraukos pridedami nebus.

 Jei fotografuosite fotoaparatą laikydami rankose su HDR ir įjungta [Auto Image 
Align / automatinis vaizdo sugretinimas] funkcija [Enable / įjungti], nuotraukos 
kraštai bus šiek tiek apkirpti, o skiriamoji geba šiek tiek mažesnė. Jei dėl fotoaparato 
drebėjimo ar pan. priežasčių kadrų sutapdinti tinkamai nepavyksta, automatinio 
vaizdo sugretinimo funkcija gali neveikti. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fotografuojant 
su pernelyg ilgo arba pernelyg trumpo išlaikymo nuostatomis, automatinio vaizdo 
sugretinimo funkcija gali tinkamai neveikti.

 Jei laikydami fotoaparatą rankoje fotografuosite pasirinkę funkcijos [Auto Image 
Align / automatinis vaizdo sugretinimas] nuostatą [Disable / išjungti], 3 
pagalbiniai kadrai gali būti sugretinti netinkamai, todėl HDR efektas gali būti 
minimalus. Rekomenduojame naudoti trikojį.

 Fotografuojant pasikartojančius vaizdus (grotas, tinklą, dryžius ir pan.) bei plokščius 
vienspalvius vaizdus, automatinis vaizdų sugretinimas gali tinkamai neveikti.

 Odos atspalviai arba baltos spalvos sienos gali būti atkurti netiksliai. Nuotraukoje gali 
būti užfiksuotos nebūdingos spalvos, netinkamas išlaikymas ir iškraipymai.

 Fotografuojant su HDR fluorescencinių arba LED lempų šviesa apšviestus vaizdus, 
apšviestų vietų spalva nuotraukoje gali būti nenatūrali.

 Fotografuojant su HDR, prieš įrašant nuotrauką yra užfiksuojami ir sutapdinami trys 
kadrai. Todėl HDR vaizdų įrašymas į kortelę užtrunka ilgiau nei paprastai. Kol 
apdorojant vaizdus LCD skydelyje ir vaizdo ieškiklyje yra rodomas rodmuo „buSY“, 
kitos nuotraukos nufotografuoti negalėsite.

 Jei pasirinkę fotografavimo su HDR nuostatas įjungsite kitą fotografavimo arba 
filmavimo režimą, HDR fotografavimo nuostatos bus panaikintos ([Adjust dyn range / 
dinaminio diapazono nustatymas] nuostata gali būti pakeista į [Disable HDR / 
išjungti HDR]).
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Jūs galite užfiksuoti nuo trijų iki devynių išlaikymų ir sukurti iš jų vieną nuotrauką. 
Fotografuodami daugybinius išlaikymus „Live View“ režimu (285 p.) galite stebėti, 
kaip sutapdinamas kiekvienas išlaikymas.

1 Paspauskite mygtuką <b>.

2 Pasirinkite daugybinių išlaikymų 
nuostatą.
 Pasirinkite parinktį [P] ir paspauskite 

mygtuką <0>.
 Pasirodys daugybinio išlaikymo nustatymų 

ekranas.

3 Pasirinkite parinktį [Multiple exposure / 
daugybinis išlaikymas].
 Pasirinkite parinktį [On:Func/Ctrl / įjungti: 

funkcija / kontrolė] arba [On:ContShtng / 
įjungti: nepertr. fotografavimas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami baigti daugybinių išlaikymų 
fotografavimą, pasirinkite parinktį [Disable / 
išjungti].

 On (Įjungti): Func/Ctrl (funkcijos ir kontrolės pirmenybė)
Ypač paranku tuo atveju, kai norite fotografuoti daugybinius išlaikymus ir 
proceso metu peržiūrėti rezultatus. Nepertraukiamo fotografavimo greitis tokiu 
atveju smarkiai sumažės.

 On (Įjungti): ContShtng (nepertraukiamo fotografavimo prioritetas)
Ši nuostata yra pritaikyta judantiems objektams fotografuoti be pertraukos 
naudojantis daugybiniu išlaikymu. Galima fotografuoti be pertraukos, tačiau 
toliau išvardintų funkcijų įjungti negalima: meniu peržiūros, „Live View“ rodinio, 
ką tik nufotografuoto vaizdo peržiūros, nuotraukų peržiūros bei paskutinio 
vaizdo panaikinimo (244 p.).
Be to, bus išsaugotas tik su daugybiniu išlaikymu nufotografuotas vaizdas. (Į 
vieną nuotrauką sutapdinti atskiri pagalbiniai kadrai su skirtingais išlaikymais 
išsaugoti nebus.)

P Daugybiniai išlaikymaiN

Daugybinių išlaikymų režimą galite įjungti ir naudodamiesi funkcija [z3: Multiple 
exposure / z3: daugybinis išlaikymas].
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4 Pasirinkite parinktį [Multi-expos ctrl / 
daugybinių išlaik. valdymas].
 Pasirinkite reikiamą daugybinio išlaikymo 

valdymo metodą ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Additive (Papildymas)
Prie kiekvieno pavienio išlaikymo išlaikymas yra kumuliatyviai papildomas. 
Neigiamas išlyginimas yra nustatomas pagal pasirinktą funkcijos [No. of 
exposures / išlaikymų skaičius] nuostatą. Daugiau informacijos apie tai, 
kaip nustatyti neigiamą išlaikymo išlyginimą, rasite pagrindiniame naudotojo 
vadove.
Išlaikymo išlyginimo nuostatų gidas daugybiniams išlaikymams
Du išlaikymai: - 1 intervalas, trys išlaikymai: - 1,5 intervalo, trys išlaikymai: -2 
intervalai

 Average (Vidutinis)
Fotografuojant daugybinius išlaikymus, neigiamas išlaikymo išlyginimas 
automatiškai nustatomas pagal funkcijos [No. of exposures / išlyginimų 
skaičius] nuostatą. Fotografuojant to paties vaizdo daugybinius išlaikymus, 
objekto fonas kontroliuojamas automatiškai, kad gautas išlaikymas būtų 
standartinis.

 Bright/Dark (Skaistus / tamsus)
Pagrindinio vaizdo ir pridedamų vaizdų skaistis arba tamsumas yra lyginami 
toje pačioje padėtyje, o tada nuotraukoje paliekama pati skaisčiausiai arba 
tamsiausia vaizdo dalis. Priklausomai nuo persidengiančių spalvų, spalvos gali 
būti maišomos atsižvelgiant į lyginamų vaizdų skaisčio arba tamsumo 
koeficientą.

5 Pasirinkite nuostatą [No. of 
exposures / išlaikymų skaičius].
 Pasirinkite išlaikymų skaičių ir paspauskite 

mygtuką <0>.
 Galite pasirinkti nuo 2 iki 9 išlaikymų.
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6 Pasirinkite vaizdus, kuriuos norėsite 
išsaugoti.
 Jei norite išsaugoti visus pavienius 

išlaikymus ir sutapdintą daugybinių 
išlaikymų vaizdą, pasirinkite parinktį [All 
images / visi vaizdai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Jei norite išsaugoti tik sutapdintą 
daugybinių išlaikymų vaizdą, pasirinkite 
parinktį [Result only / tik rezultatas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

7 Pasirinkite parinktį [Continue Mult-
exp / tęsti daugyb. išlaik.].
 Pasirinkite nuostatą [1 shot only / tik 1 

kadras] arba [Continuously / be 
pertraukos] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Pasirinkus nuostatą [1 shot only / tik 1 
kadras], nufotografavus vaizdą, 
daugybinių išlaikymų fotografavimas bus 
nutrauktas automatiškai.

 Pasirinkus nuostatą [Continuously / be 
pertraukos], daugybinių išlaikymų 
fotografavimas tęsis tol, kol 3 žingsnyje 
pasirinksite nuostatą [Disable / išjungti].

8 Nufotografuokite vaizdą su pirmu 
išlaikymu.
 Jei pasirinkote funkciją [On:Func/Ctrl / 

įjungti: funkcija / kontrolė], 
nufotografuotas vaizdas pasirodys ekrane.

 Piktograma <P> pradės žybsėti.
 Vaizdo ieškiklyje arba ekrane, laužtiniuose 

skliaustuose [ ], bus rodomas likusių 
išlaikymų skaičius.

 Paspaudę mygtuką <x> galėsite 
peržiūrėti nufotografuotus vaizdus (244 p.).

Likusių išlaikymų skaičius
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9 Sekančių išlaikymų fotografavimas.
 Jei pasirinkote funkciją [On:Func/Ctrl / 

Įjungti: funkcija / kontrolė], sutapdintų 
daugybinių išlaikymų vaizdas pasirodys 
ekrane.

 Fotografuojant Live View, ekrane bus 
rodomas sutapdintų iki tol užfiksuotų 
išlaikymų vaizdas. Paspaudę mygtuką 
<B> ekrane matysite tik „Live View“ 
vaizdą.

 Nufotografavus nustatytą skaičių išlaikymų, 
daugybinių išlaikymų fotografavimo 
funkcija išsijungs. Jei fotografuosite be 
pertraukos, baigus fotografuoti nustatytą 
skaičių išlaikymų su iki galo nuspaustu 
užrakto mygtuku, fotografavimas išsijungs.

 Pirmam išlaikymui parinktos vaizdo įrašymo kokybės, ISO greičio, „Picture Style“ 
sąrankos, didelio ISO greičio sukeliamų iškraipymų mažinimo, spalvų erdvės 
nuostatos taip pat bus priskirtos ir visiems sekantiems išlaikymams.

 [z5: Aspect ratio / z5: vaizdo proporcija] bus parinkta nuostata 3:2. 
 Fotografuojant su daugybinėmis ekspozicijomis automatiškai įjungiama parinkčių 

[z1: Lens aberration correction / z1: objektyvo iškraipymų korekcija], [z2: 
Auto Lighting Optimizer / z2: automatinio apšvietimo optimizatorius] bei 
[z3: Highlight tone priority / z3: paryškinto atspalvio pirmenybė] nuostata 
[Disable / išjungti].

 Jei pasirinkote funkcijos [z3: Picture Style / z3: „Picture style“ sąranka] 
nuostatą [Auto / automatinė], fotografuojant bus taikoma nuostata [Standard / 
standartinė].

 Pasirinkus abi funkcijas [On:Func/Ctrl / įjungti: funkcija / kontrolė] ir [Additive / 
papildymas], fotografavimo metu ekrane rodomas vaizdas gali atrodyti iškraipytas. 
Tačiau, baigus fotografuoti nustatytą išlaikymų seriją, bus pritaikytas iškraipymų 
mažinimas, todėl galutiniame vaizde iškraipymų bus mažiau.

 Jei fotografuodami „Live View“ pasirinksite nuostatą [On:ContShtng / įjungti: 
nepertr. fotografavimas] po pirmo kadro „Live View“ funkcija automatiškai išsijungs. 
Visus sekančius kadrus teks fotografuoti pasitelkus vaizdo ieškiklį.

Pasirinkę nuostatą [On:Func/ctrl / įjungti:funkcija / kontrolė] galite paspausti mygtuką 
<x> ir peržiūrėti jau nufotografuotus daugybinius išlaikymus arba ištrinti vieną 
paskiausiai nufotografuotą išlaikymą (244 p.).
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 Kuo daugiau išlaikymų yra užfiksuota fotografuojant daugybinius išlaikymus, tuo 
ryškesni vaizdo iškraipymai, daugiau nebūdingų spalvų ir dryžių. Iškraipymų 
padaugėja ir fotografuojant su dideliu ISO greičiu, todėl rekomenduojame rinktis 
mažesnį ISO greitį.

 Pasirinkus nuostatą [Additive / papildymas], vaizdo apdorojimas po daugybinių 
išlaikymų fotografavimo užtruks ilgiau. (Prieigos indikatorius švies ilgiau nei 
paprastai.)

 Jei „Live View“ režimu fotografuosite įjungę abi nuostatas [On:Func/Ctrl / 
įjungti:funkcija / kontrolė] ir [Additive / papildymas], pasibaigus daugybinių 
išlaikymų fotografavimui „Live View“ funkcija automatiškai išsijungs.

 9 žingsnyje, „Live View“ fotografavimo metu ekrane rodomo daugybinių išlaikymų 
vaizdo iškraipymai ir skaistis skirsis nuo galutinio į kortelę įrašyto daugybinių 
išlaikymų vaizdo.

 Pasirinkus nuostatą [On:ContShtng / įjungti: nepertr. fotografavimas], baigę 
fotografuoti numatytą skaičių daugybinių išlaikymų užrakto mygtuką atleiskite.

 Atlikus toliau išvardintus veiksmus, atšaukiamas fotografavimas su daugybiniu 
išlaikymu: perjungus maitinimo jungiklį į padėtį <2>, pakeitus bateriją, pakeitus 
kortelę arba įjungus filmavimą.

 Jei fotografuodami pakeisite fotografavimo režimą į <A> arba <w/x/y> 
daugybinių išlaikymų fotografavimas nutrūks.

 Prijungus fotoaparatą prie asmeninio kompiuterio arba spausdintuvo daugybinių 
išlaikymų fotografuoti negalima. Prijungus fotoaparatą prie asmeninio kompiuterio 
arba spausdintuvo vykstant daugybinių išlaikymų fotografavimui, fotografavimas bus 
sustabdytas.
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Iš kortelės galite pasirinkti vaizdą, kuris bus laikomas pirmuoju pavieniu išlaikymu. 
Pasirinkto vaizdo originalas liks nepakeistas.
Galite rinktis tik 1 formato vaizdus. Nei 41/61, nei JPEG formato 
vaizdų pasirinkti negalėsite.

1 Pasirinkite parinktį [Select image for multi. 
expo. / pasirinkti vaizdą daugyb. išlaik.].
 Ekrane pasirodys kortelėje saugomi 

vaizdai.

2 Pasirinkite vaizdą.
 Pasukite ratuką, <5>, pasirtinkite vaizdą, 

kuris bus laikomas pirmuoju pavieniu 
išlaikymu ir paspauskite mygtuką <0>.

 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Ekrano apačioje pasirodys pasirinkto 

vaizdo failo numeris.

3 Fotografuokite.
 Pasirinkus pirmą vaizdą, su [No. of 

exposures / išlaikymų skaičius] 
nustatytas likusių išlaikymų skaičius 1 
sumažės. Pavyzdžiui, jei pasirinkote [No. of 
exposures / išlaikymų skaičius] nuostatą 
3, galėsite užfiksuoti tik du išlaikymus.

Daugybinių išlaikymų sutapdinimas su kortelėje išsaugotu vaizdu

 Kaip pirmojo išlaikymo negalima rinktis: su [z3: Highlight tone priority / 
z3: paryškinto atspalvio pirmenybė] nuostata [Enable / įjungti] nufotografuotų 
vaizdų, vaizdų, kurių [Aspect ratio / vaizdo proporcija] yra parinkta kita parinktis 
nei [3:2] (295 p.) bei vaizdų su apkirpimo informacija (443 p.).

 [Disable / išjungti] nuostata bus parinkta funkcijoms [z1: Lens aberration 
correction / z1: objektyvo iškraipymų korekcija] bei [z3: Highlight tone 
priority / z3: paryškinto atspalvio pirmenybė] nepriklausomai nuo pirmajam 
išlaikymui pasirinkto RAW vaizdo nuostatų. 

 Pirmam 1 kadrui parinktos vaizdo įrašymo kokybės, ISO greičio, „Picture Style“ 
sąrankos, didelio ISO greičio sukeliamų iškraipymų mažinimo bei spalvų erdvės 
nuostatos taip pat bus priskirtos ir visiems sekantiems kadrams.

 Jei pasirinkote funkcijos [z3: Picture Style / z3: „Picture style“ sąranka] 
automatinę nuostatą, fotografuojamam vaizdui bus pritaikytos standartinio režimo 
nuostatos.

 Kitu fotoaparatu nufotografuoto vaizdo rinktis negalima.
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Jei pasirinkote nuostatą [On:Func/ctrl / 
įjungti: funkcija / kontrolė], tol, kol nebaigėte 
fotografuoti nustatyto skaičiaus išlaikymų, 
nuspaudę mygtuką <x> galite peržiūrėti iki 
tol užfiksuotus daugybinius išlaikymus. Galite 
patikrinti išlaikymą ir kaip jis atrodo. (Pasirinkę 
nuostatą [On:ContShtng / įjungti: nepertr. 
fotografavimas] to daryti negalėsite.)
Jei paspausite mygtuką <L>, ekrane 
pasirodys funkcijos, kurias galite naudoti 
fotografuodami daugybinius išlaikymus.

Daugybinių išlaikymų tikrinimas ir ištrynimas fotografavimo metu

 Kaip pirmą pavienį išlaikymą galite pasirinkti ir 1 daugybinio išlaikymo vaizdą.
 Jei pasirinksite parinktį [Deselect img / nebepasirinkti vaizdo], vaizdo pasirinkimas 

bus atšauktas.

Operacija Aprašas

q Undo last image (Panaikinti 
paskutinį vaizdą)

Bus ištrintas paskutinis užfiksuotas vaizdas (teks 
nufotografuoti dar vieną). Likusių išlaikymų skaičius 
padidės 1.

W Save and exit (Išsaugoti ir 
išeiti)

Jei pasirinksite nuostatą [Save source imgs: All 
images / išsaugoti šaltinio vaizdus: visus vaizdus], 
visos pavienių išlaikymų ir sutapdintų daugybinių 
išlaikymų vaizdai prieš paliekant ekraną bus išsaugoti.
Jei pasirinksite nuostatą [Save source imgs: Result 
only / išsaugoti šaltinio vaizdus: tik rezultatą], prieš 
paliekant ekraną bus išsaugotas tik sutapdintų 
daugybinių išlaikymų vaizdas.

r Exit without saving (Išeiti nieko 
neišsaugojus)

Prieš paliekant ekraną jokie vaizdai išsaugoti nebus.

2Return to previous screen 
(Sugrįžti į ankstesnį ekraną)

Prieš paspaudžiant mygtuką <L> vėl pasirodys 
ankstesnis ekranas.

Fotografuodami daugybinius išlaikymus ekrane galite peržiūrėti tik daugybinių išlaikymų 
vaizdus.
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P Daugybiniai išlaikymaiN

 Ar yra kokių nors vaizdo įrašymo kokybės apribojimų?
Galima rinktis visas JPEG vaizdo įrašymo kokybės nuostatas. Jei pasirinksite 
41 arba 61, sutapdintų daugybinių išlaikymų vaizdas bus išsaugotas 
1 formatu.

 Ar galiu sutapdinti kortelėje įrašytus vaizdus?
Naudodamiesi [Select image for multi. expo. / pasirinkti vaizdą daugyb. 
išlaik.] funkcija, iš kortelėje saugomų vaizdų galite pasirinkti pirmą pavienio 
išlaikymo vaizdą (243 p.). Atkreipkite dėmesį į tai, kad sutapdinti jau įrašytų į 
kortelę vaizdų negalima.

 Ar galima fotografuoti daugybinius išlaikymus „Live View“ režimu?
Pasirinkę funkciją [On:Func/Ctrl / įjungti: funkcija / kontrolė], daugybinius 
išlaikymus galite fotografuoti ir „Live View“ režimu (285 p.). Atkreipkite dėmesį 
į tai, kad bus užfiksuota [z5: Aspect ratio / z5: vaizdo proporcija] 
nuostata [3:2].

 Kokia failų numeriai naudojami sutapdintų daugybinių išlaikymų vaizdams?
Jei pasirinksite išsaugoti visus vaizdus, sutapdintų daugybinių išlaikymų 
vaizdams bus priskirtas po paskutinio pavienio išlaikymo (panaudoto 
sutapdintų daugybinių išlaikymų vaizdui kurti) failo numerio einantis serijos 
numeris.

 Ar fotografuojant daugybinius išlaikymus gali suveikti automatinio 
išsijungimo funkcija?
Tol, kol nepasirinkta funkcijos [52: Auto power off / 52: automatinis 
išsijungimas] nuostata [Disable / išjungti], automatinio išsijungimo funkcija 
suveiks kaskart, po 30 min. neveiksnumo. Suveikus automatinio išsijungimo 
funkcijai daugybinių išlaikymų fotografavimas bus nutrauktas, o daugybinių 
išlaikymų fotografavimo funkcijos bus atšauktos.
Prieš pradedant fotografuoti daugybinius išlaikymus, automatinio išsijungimo 
funkcija suveiks taip, kaip yra užprogramuota, o daugybinių išlaikymų 
fotografavimo funkcijos bus atšauktos.

Dažniausiai užduodami klausimai

Vaizdo įrašymo kokybės 
nustatymas

Pavieniai išlaikymai
Sutapdinti daugybiniai 

išlaikymai

JPEG JPEG JPEG

1 1 1

41/61 41/61 1

1+JPEG 1+JPEG 1+JPEG

41/61+JPEG 41/61+JPEG 1+JPEG
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Nors, fotografuojant su teleobjektyvu arba stambaus planu funkcija, naudojantis 
laikmačiu arba nuotoliniu jungikliu galima išvengti fotoaparato drebėjimo, 
pasitelkus veidrodžio fiksavimo funkciją galima sumažinti ir fotoaparato vibravimą 
(veidrodžio šoką).

1 Pasirinkite funkcijos [Mirror lockup / 
veidrodžio fiksavimas] nuostatą 
[Enable / įjungti].
 Kortelėje [z4] pasirinkite parinktį [Mirror 

lockup / veidrodžio fiksavimas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Sufokusuokite objektą ir iki galo 
nuspauskite užrakto mygtuką.
 Veidrodis pasisuks į viršų.

3 Dar kartą nuspauskite užrakto 
mygtuką iki galo.
 Nuotrauka bus nufotografuota, o veidrodis 

nusileis žemyn.

2 Veidrodžio fiksavimasN

 Fotografuojant ypač intensyvioje šviesoje, pavyzdžiui, paplūdimyje arba slidinėjimo 
trasoje saulėtą dieną, būtinai fotografuokite užfiksavę veidrodį.

 Nenukreipkite fotoaparato į saulę. Nuo saulės kaitros užrakto užuolaidėlės gali 
susitraukti ir deformuotis.

 Veidrodžio fiksavimo metu fotografavimo funkcijų nuostatos ir meniu funkcijos tampa 
neveiksnios.
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Okuliaro dangtelio naudojimas

 Net jei yra įjungta nepertraukiamo pavaros funkcija, bus nufotografuotas tik vienas 
kadras.

 Drauge su veidrodžio fiksavimu galite naudoti ir fotografavimo nei neriboto išlaikymo 
laikmatį.

 Praėjus 30 s nuo veidrodžio užfiksavimo momento, jis grąžinamas atgal 
automatiškai. Iki galo nuspaudus užrakto mygtuką, veidrodis dar kartą 
užfiksuojamas.

 Fotografuojant su įjungta veidrodžio fiksavimo funkcija rekomenduojame naudotis 
trikoju bei nuotoliniu jungikliu RS-80N3 arba nuotoliniu laikmačio valdikliu TC-80N3 
(parduodami atskirai) (248 p.).

 Taip pat galite naudotis nuotoliniu valdikliu (parduodamas atskirai, 248 p.). Nustatant 
laikmatį rekomenduojame rinktis 2 s delsą.

Naudojant laikmatį, neribotą išlaikymą arba nuotolinį jungiklį ir nežiūrint pro vaizdo 
ieškiklį, dėl pro šį į vidų patenkančios šviesos nuotrauka gali atrodyti tamsi. Kad to 
išvengtumėte, naudokite okuliaro dangtelį (33 p.), pritvirtintą prie fotoaparato 
dirželio.
Fotografuojant ir filmuojant „Live View“, okuliaro dangtelio naudoti nebūtina.

1 Nuimkite okuliaro gaubtą.
 Norėdami nuimti okuliaro gaubtą, suimkite 

jį iš abiejų pusių ir stumtelėkite į viršų.

2 Uždėkite okuliaro dangtelį.
 Įstumkite okuliaro dangtelį į okuliaro 

griovelį ir jį pritvirtinkite.
 Baigę fotografuoti okuliaro gaubtą nuimkite 

ir uždėkite dangtelį.

Okuliaro dangtelio naudojimas
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Prie fotoaparato galite prijungti nuotolinį jungiklį RS-80N3, nuotolinį laikmačio 
valdiklį TC-80N3 (abu parduodami atskirai) arba bet kokį kitą EOS skirta priedą su 
N3 tipo jungtimi (478 p.).
Daugiau informacijos apie priedo naudojimą rasite jo naudotojo vadove.

1 Atidarykite prievado dangtelį.

2 Įkiškite kištuką į nuotolinio valdymo 
terminalą.
 Įkiškite kištuką taip, kaip pavaizduota 

paveiksle.
 Norėdami atjungti kištuką, suimkite už 

sidabrinės jo dalies ir patraukite į save.

F Nuotolinio jungiklio naudojimas

R Fotografavimas naudojant nuotolinį valdiklį

Naudodamiesi nuotoliniu valdikliu RC-6 (parduodamas 
atskirai) galite fotografuoti nutolę nuo fotoaparato apie 5 
metrus. Galite fotografuoti iškart arba su 2 sekundžių delsa.
Taip pat galite naudoti nuotolinį valdiklį RC-1 bei RC-5.

1 Sufokusuokite objektą.

2 Pastumkite objektyvo fokusavimo 
režimo jungiklį į padėtį <MF>.
 Taip pat galite fotografuoti naudodamiesi 

<f>.

3 Paspauskite mygtuką <o>. 
(9)
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R Fotografavimas naudojant nuotolinį valdiklį

4 Pasirinkite laikmačio parinktį.
 Žiūrėdami į vaizdo ieškiklį arba LCD skydelį 

pasukite ratuką <5> ir pasirinkite <Q> 
arba <k>.

5 Paspauskite nuotolinio valdiklio 
signalo siuntimo mygtuką.
 Nutaikykite nuotolinį valdiklį į fotoaparato 

nuotolinio valdymo jutiklį ir paspauskite 
signalo siuntimo mygtuką.

 Įsižiebs laikmačio indikatorius ir 
fotoaparatas vaizdą nufotografuos.

Nuotolinio
valdymo

jutiklis

 Fluorescencinių arba LED lempų šviesa gali netikėtai įjungti nuotolinį valdiklį ir 
fotoaparatas suveiks nelaiku. Saugokite fotoaparatą nuo tokio tipo šviesos.

 Jei į fotoaparatą nukreipsite TV nuotolinio valdymo pultą ir paspausite mygtuką, 
fotoaparato užraktas gali suveikti ne laiku ir ne vietoje.

Nuotoliniu būdu galima fotografuoti ir su išorine EX serijos „Speedlite“ blykste su 
nuotolinio valdymo funkcija.
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Naudodamiesi laikmačiu su laiko intervalais galite nustatyti fotografavimo 
intervalą ir nufotografuojamų kadrų skaičių. Fotoaparatas kartos fotografavimo po 
vieną kadrą veiksmą nustatytais intervalai tol, kol nufotografuos nustatytą skaičių 
kadrų.

1 Pasirinkite parinktį [Interval timer / 
intervalų laikmatis].
 Kortelėje [z4] ([z2] kortelė <A> 

meniu) pasirinkite parinktį [Interval timer / 
intervalų laikmatis] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti].
 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti] ir 

paspauskite mygtuką <B>.

3 Nustatykite intervalą ir 
fotografuojamų kadrų skaičių.
 Pasirinkite valandą, minutę, sekundę ir 

kadrų skaičių.
 Paspauskite mygtuką <0>, kad ekrane 

pasirodytų rodmuo <r>.
 Pasirinkite norimą skaičių ir paspauskite 

mygtuką <0> (grįšite į <s> puslapį).

 Interval (Intervalas)
Galima pasirinkti parinktį nuo [00:00:01] iki [99:59:59].

 No. of shots (Kadrų skaičius)
Galima pasirinkti parinktį nuo [01] iki [99]. Pasirinkus parinktį [00], fotoaparatas 
fiksuos kadrą po kadro tol, kol nesustabdysite intervalo laikmačio.

H Fotografavimas su laikmačio intervalais
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H Fotografavimas su laikmačio intervalais

4 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Meniu ekrane pasirodys nustatyto intervalo 

laikmačio rodmuo.
 LCD skydelyje pasirodys rodmuo <H>.

5 Fotografuokite.
 Fotografavimas prasidės pagal intervalo 

laikmačio nuostatas.
 Fotografuojant su intervalo laikmačiu 

rodmuo <H> žybsės.
 Fotoaparatui nufotografavus nustatytą 

skaičių kadrų intervalo laikmatis 
fotografavimą sustabdys ir automatiškai 
išsijungs.

Intervalas

Kadrų skaičius

Intervalų laikmatis

 Rekomenduojame naudoti trikojį.
 Rekomenduojame atlikti bandomąjį fotografavimą.
 Prasidėjus fotografavimui su intervalo laikmačiu vis dar galima iki galo nuspausti 

užrakto mygtuką ir nufotografuoti vaizdą įprastu būdu. Tačiau, likus 5 sekundėms iki 
sekančio fotografavimo su intervalų laikmačiu fotografavimo funkcijų nuostatos, 
meniu veikimas, vaizdų peržiūra ir kiti veiksmai bus suspenduoti; fotoaparatas 
pasirengs fotografuoti.

 Nufotografavus kadrą arba apdorojus vaizdą kaip sekantį nufotografuotą su intervalo 
laikmačiu, fotografavimas su intervalo laikmačiu bus atšauktas. Tokiu būdu su 
intervalo laikmačiu nufotografuotų kadrų skaičius bus mažesnis ne numatytas 
nufotografuoti kadrų skaičius.

 Fotografavimas su intervalo laikmačiu gali būti derinamas su AEB funkcija, skirtingo 
baltos spalvos balanso serija, daugybiniais išlaikymais bei HDR režimu.

 Fotografavimą su intervalo laikmačiu galima sustabdyti pasirinkus nuostatą [Disable / 
išjungti] arba pastūmus maitinimo jungiklį į padėtį <2>.
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 Jei objektyvo fokusavimo režimo jungiklis yra pastumtas į padėtį <AF>, fotoaparatas 
vaizdo nefotografuos tol, kol jis nebus tinkamai sufokusuotas. Pasirinkus nuostatą 
<MF> vaizdą pirmiausiai rekomenduojame sufokusuoti rankiniu būdu.

 Fotografuojant „Live View“, filmuojant, fotografuojant su neribotu išlaikymu arba su 
veidrodžio fiksavimo funkcija naudotis intervalo laikmačiu negalima.

 Fotografuojant su intervalo laikmačiu automatinio išjungimo funkcija neveikia. Ilgai 
fotografuojant nustačius intervalų laikmatį, rekomenduojame maitinti fotoaparatą 
naudojant NS jungiamąją movą DR-E6 (parduodama atskirai) ir KS adapterį 
(parduodamas atskirai).

 Jai nustatėte už fotografavimo intervalą ilgesnį išlaikymą arba užrakto greitį, 
fotoaparatas fotografuoti nustatytais intervalais negalės. Tokiu atveju fotoaparatas 
nufotografuos mažiau kadrų nei buvo nustatyta fotografavimui su intervalo laikmačiu. 
Nufotografuotų kadrų skaičius gali sumažėti ir pasirinkus panašaus ilgio užrakto greitį 
bei fotografavimo intervalą.

 Jei, dėl kortelės spartos, pasirinktų fotografavimo nuostatų ir pan. priežasčių 
įrašymas į atminties kortelę trunka ilgiau nei nustatytasis fotografavimo intervalas, 
fotoaparatas nustatytais intervalais gali nesuveikti.

 Jei fotografuodami su intervalų laikmačiu naudojate blykstę, pasirinkite už blykstės 
įsikrovimą ilgesnį intervalą. Jei intervalas bus pernelyg trumpas, blykstė gali 
nesuveikti.

 Jei fotografavimo intervalas bus pernelyg trumpas, fotoaparatas vaizdo gali 
nenufotografuoti arba nufotografuoti pakankamai nesufokusuotą.

 Fotografavimas su intervalo laikmačiu atšaukiamas (automatiškai sugrąžinama 
nuostata [Disable / išjungti], kai:  maitinimo jungiklis pastumiamas į padėtį <2>, 
atverčiamas „Live View“ arba filmavimo ekranas, pasirenkamas <F> arba 
adaptuotas fotografavimo režimas arba įjungiama „EOS Utility“ programa (EOS 
programinė įranga, 534 p.).

 Prasidėjus fotografavimui su intervalo laikmačiu fotografavimo valdyti nebegalima 
nei su nuotoliniu valdikliu (248 p.), nei su EOS skirta išorine „Speedlite“ blykste.

 Jei fotografuodami su intervalo laikmačiu neketinate vaizdo stebėti per vaizdo 
ieškiklio okuliarą, uždenkite jį dangteliu (247). Per vaizdo ieškiklį patenkantys šviesos 
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7
Fotografavimas su blykste

Šiame skyriuje aiškinama, kaip naudotis fotoaparate įmontuota 
blykste ir išorinėmis EX serijos „Speedlite“ blykstėmis 
(parduodamos atskirai), kaip naudojantis fotoaparato meniu 
pasirinkti reikiamas blykstės nuostatas ir kaip įmontuotą 
blykstę naudoti fotografuojant belaidžiu nuotoliniu būdu.

 Filmuojant blykstės naudoti negalima. Ji tiesiog nesuveiks.
 AEB funkcijos su blykste naudoti negalima.
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Fotografuojant <d> <s> <f> <a> <F> 
režimais, norint pakelti fotoaparate įmontuotą 
blykstę ir fotografuoti su ja tereikia paspausti 
mygtuką <D>. Prieš fotografuodami 
patikrinkite,ar vaizdo ieškiklyje yra rodmuo [D]. 
Baigę fotografuoti blykstę pirštais įstumkite atgal 
į fotoaparato korpusą taip, kad ji užsifiksuotų.
Fotografuojant <A> režimu prastai apšviestus 

arba foniniu apšvietimu apšviestus vaizdus blykstė pakils ir suveiks automatiškai. 
Blykstės veikimą Jūs galite įjungti arba išjungti.
Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti su blykste naudojami užrakto greičio ir 
diafragmos parametrai.

D Įmontuotos blykstės naudojimas

Fotografavimo 
režimas Užrakto greitis Diafragma

A Nustatytas automatiškai Nustatytas automatiškai

d Nustatytas automatiškai 
(1/250 s - 1/60 s) Nustatytas automatiškai

s Nustatytas automatiškai 
(1/250 s - 30 s) Nustatytas automatiškai

f Nustatytas automatiškai 
(1/250 s - 30 s) Nustatytas rankiniu būdu

a Nustatytas automatiškai 
(1/250 s - 30 s) Nustatytas rankiniu būdu

F
Išlaikymas tęsiasi tol, kol laikote nuspaustą 
užrakto mygtuką, arba tol, kol veikia 
neriboto išlaikymo laikmatis.

Nustatytas rankiniu būdu

Fotografavimas su blykste <f> režimu
Norint užtikrinti reikiamą išlaikymą, blykstės galia sureguliuojama automatiškai (automatinis 
blykstės išlaikymas), kad atitiktų rankiniu būdu nustatytą diafragmos vertę. Automatiškai 
nustatyto užrakto greičio vertės nustatomos nuo 1/250 iki 30 sek., kad atitiktų fotografuojamo 
vaizdo skaistį.
Kai apšvietimas silpnas, išlaikymas objekto atžvilgiu užtikrinamas pasitelkiant 
automatinę blykstę, o fono atžvilgiu – automatiškai nustatant mažesnį užrakto greitį. Tiek 
objektas, tiek fonas atrodo tinkamai apšviestas (automatinis mažo greičio blykstės 
sinchronizavimas). Jei fotoaparatą laikote rankose, nesujudinkite jo, kad nesudrebėtų. 
Rekomenduojame naudoti trikojį.
Kad užrakto greitis nesumažėtų, pasirinkite parinkties [z1: Flash control / 
z1: blykstės valdymas] nuostatą [Flash sync. speed in Av mode / blykstės sinchr. 
greitis Av režimu] ir nustatykite [1/250-1/60 sec. auto / 1/250 - 1/60 s auto] arba 
[1/250 sec. (fixed) / 1/250 s (fiksuotas)] (263 p.).
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D Įmontuotos blykstės naudojimas

Įmontuotos blykstės veikimo nuotolis
(vid. metrais)

ISO greitis

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-S15-85mm f/3-5.6 IS USM 

Plačiakampis: f/3.5 Teleobjektyvas: f/5.6

ISO 100 1-3,1 1-2,0

ISO 200 1-4,4 1-2,8

ISO 400 1-6,3 1-3,9

ISO 800 1,1-8,9 1-5,6

ISO 1600 1,6-12,6 1-7,9

ISO 3200 2,2-17,8 1,4-11,1

ISO 6400 3,1-25,1 2,0-15,7

ISO 12800 4,4-35,6 2,8-22,2

ISO 16000 5,0-39,9 3,1-24,9

H1  
(atitinka ISO 25600)

6,3-50,3 3,9-31,4

H2  
(atitinka ISO 51200)

8,9-71,1 5,6-44,4

 Jei fotografuosite su įmontuota blykste, nuimkite objektyvo gaubtą ir atsitraukite nuo 
fotografuojamo objekto bent 1 m.

 Jei fotografuojamas objektas yra pernelyg arti arba ant objektyvo yra uždėtas 
gaubtas, įmontuotos blykstės spindulys gali būti užstotas ir nuotraukos apačia 
atrodys tamsi.

 Nefotografuokite su blykste prispaudę jos pirštu arba tada, kai ji, dėl kokios nors 
priežasties, negali iššokti iš fotoaparato korpuso.

Jei fotografuojant su super teleobjektyvu arba su objektyvu su didele diafragma 
nuotraukos apačia atrodo tamsi, rekomenduojame prijungti išorinę „Speedlite“ blykstę 
(parduodama atskirai, 259 p.).
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Jei prieš fotografuojant su blykste naudojama raudonų akių efekto mažinimo 
lemputė, raudonų akių efektas gali būti nuslopintas.

1 Pasirinkite parinktį [Red-eye reduc. / 
raudonų akių efekto mažinimas].
 Kortelėje [z4] ([z2] kortelė <A> meniu) 

pasirinkite parinktį [Red-eye reduc. / 
raudonų akių efekto mažinimas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti].
 Fotografuojant su blykste ir nuspaudus iki 

pusės užrakto mygtuką įsijungia raudonų 
akių efekto mažinimo lemputė.

3 Raudonų akių efekto mažinimas

 Raudonų akių efekto mažinimo funkcija efektyviausia tada, kai fotografuojamas 
asmuo žiūri į raudonų akių efekto mažinimo lemputę, kai patalpa gerai apšviesta 
arba kai esate arti fotografuojamo asmens.

 Iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką, vaizdo ieškiklio 
apačioje rodomas mastelio rodinys susitrauks ir išsijungs. Kad 
pasiektumėte geriausių rezultatų, fotografuokite išsijungus 
šiam rodiniui.

 Raudonų akių efekto mažinimo veiksmingumas priklauso nuo fotografuojamo 
asmens.
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D Įmontuotos blykstės naudojimas

Jei objekto apšvietimas blykste neatitinka pageidaujamo lygio, nustatykite 
blykstės išlaikymo išlyginimo vertę. Blykstės išlaikymo išlyginimo vertę galite keisti 
±3 intervalais, keisdami juos trečdaliu intervalo.

1 Paspauskite mygtuką <m>. (9)

2 Nustatykite blykstės išlaikymo 
išlyginimo vertę.
 Stebėdami LCD skydelį arba vaizdo ieškiklį 

pasukite ratuką <5>.
 Jei norite nustatyti intensyvesnį apšvietimą 

blykste, sukite ratuką <5> į dešinę 
(padidintas išlaikymas). Jei norite nustatyti 
mažesnį apšvietimą blykste, sukite ratuką 
<5> į kairę (sumažintas išlaikymas).

 Baigę fotografuoti vėl nustatykite nulinę 
išlaikymo išlyginimo vertę.

y Blykstės išlaikymo išlyginimasN

Šviesesnis vaizdas dėl padidinto išlaikymo

Tamsesnis vaizdas dėl sumažinto išlaikymo

 Jei pasirinkote funkcijos [z2: Auto Lighting Optimizer/ z2: automatinis 
apšvietimo optimizatorius] (175 p.) kitą nuostatą nei [Disable / išjungti], vaizdas 
gali atrodyti šviesus, net jei yra nustatyta sumažinta blykstės išlaikymo išlyginimo 
vertė.

 Jei blykstės išlaikymo išlyginimo nuostatą nustatėte su išorine „Speedlite“ blykste 
(parduodama atskirai, 259 p.), su fotoaparatu šios funkcijos nustatyti jau 
nebegalėsite. Jei šios nuostatos yra pasirinktos ir su „Speedlite“ blykste, ir su 
fotoaparatu, su blykste parinktiems parametrams teikiama pirmenybė.

 Išlaikymo išlyginimo vertė liks galioti net ir pastūmus maitinimo jungiklį į padėtį 
<2>.

 Blykstės išlaikymo išlyginimo vertę taip pat galite nustatyti pasirinkę parinktį [Built-in 
flash settings / įmontuotos blykstės nuostatos] iš [z1: Flash control / 
z1: blykstės valdymas] meniu (262 p.).

 Su fotoaparatu išorinės „Speedlite“ blykstės išlaikymo išlyginimą galima 
užprogramuoti taip pat, kaip fotoaparate įmontuotą blykstę.
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FE (blykstės išlaikymo) fiksatorius išgauna ir užfiksuoja rėmeliu pažymėtai objekto 
daliai tinkamiausią blykstės išlaikymą.

1 Paspauskite mygtuką <D>.
 Iškils fotoaparate įmontuota blykstė.
 Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką ir 

patikrinkite, ar vaizdo ieškiklyje įsižiebė 
piktograma <D>.

2 Sufokusuokite objektą.

3 Paspauskite mygtuką <B>. (8)

 Nukreipkite vaizdo ieškiklio centrą į 
objektą, ties kuriuo norite užfiksuoti 
blykstės išlaikymą ir paspauskite mygtuką 
<B>.

 Objektą apšvies išankstinis blyksnis, pagal 
kurį bus apskaičiuojama ir į atmintį įrašoma 
reikiama blykstės galios vertė.

 Vaizdo ieškiklyje trumpam pasirodys 
užrašas „FEL“ ir įsižiebs rodmuo <d>. 
Taip pat pasirodys ir kairėje pusėje 
pavaizduotas blykstės išlaikymo lygio 
indikatorius.

 Kaskart, paspaudus mygtuką <B>, 
objektas yra apšviečiamas išankstiniu blyksniu, 
pagal kurį apskaičiuojama ir į atmintį įrašoma 
reikiama blykstės galios vertė.

4 Fotografuokite.
 Suderinkite nuotraukos kompoziciją ir iki 

galo nuspauskite užrakto mygtuką.
 Blykstė suveiks fotografuojant.

A FE fiksavimasN

 Jei objektas yra per toli ir atstumas viršija veiksmingą blykstės aprėptį, piktograma 
<D> ims žybsėti. Prieikite arčiau prie objekto ir pakartokite 2 – 4 veiksmus.

 Fotografuojant „Live View“ FE fiksuoti negalima.
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Fotografuoti su išorine „Speedlite“ blykste (parduodama atskirai) taip pat paprasta, 
kaip su įmontuota fotoaparate blykste.
Išsamesnių instrukcijų rasite EX serijos „Speedlite“ blykstės naudotojo 
vadove. Šis fotoaparatas yra priskiriamas A tipui, todėl gali išnaudoti visas EX 
serijos „Speedlite“ blyksčių funkcijas.
Daugiau informacijos apie tai, kaip pasirinkti blykstės funkcijas ir, naudojantis 
fotoaparatu, nustatyti adaptuotas blykstės funkcijas rasite 262 - 271 puslapiuose.

 Blykstės išlaikymo išlyginimas
Programuokite taip pat, kaip fotoaparate įmontuotą blykstę. Žr. 257 p.

 FE fiksavimas
Nustatymo procedūra beveik tokia pat kaip ir įmontuotai blykstei. Žr. 258 p.

D Išorinės „Speedlite“ blykstės naudojimas

EOS skirtos EX serijos „Speedlite“ blykstės

„Macro Lite“ blykstėsPrie kontaktinės jungties jungiamos 
„Speedlite“ blykstės

Jai sufokusuoti vaizdą su automatinio fokusavimo funkcija sunku, EOS pritaikyta išorinė 
„Speedlite“ blykstė, reikalui esant, automatiškai išspinduliuos pagalbinį AF spindulį.
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 Fotografuojant su EZ/E/EG/ML/TL serijų „Speedlite“ blykstėmis su 
nustatytu A-TTL arba TTL automatinės blykstės režimu, blykstės 
suveikia tik maksimalia galia.
Pasirinkę fotoaparato fotografavimo režimą <a> (rankinis išlaikymas) arba 
<f> (automatinis išlaikymas su pirmenybe diafragmai) ir  prieš 
fotografuodami suderinkite diafragmos nuostatą.

 Jei naudojate „Speedlite“ blykstę su rankiniu blykstės režimu, fotografuokite su 
juo.

Sinchronizavimo greitis
Fotoaparatas gali sinchronizuotis su kompaktine ne „Canon“ gamybos blykste
1/250 s arba mažesniu užrakto greičiu. Prieš fotografuodami su didelėmis 
studijinėmis blykstėmis nepamirškite patikrinti blykstės sinchronizacijos, ypač jei 
yra pasirinktas nuo 1/60 s iki 1/30 s sinchronizavimo greitis, nes šių blyksčių 
sinchronizavimas vyksta lėčiau nei kompaktinių blyksčių ir priklauso nuo modelio.

Kompiuterio jungtis

 Prie kompiuterio PC jungties galima jungti 
tas blykstes, kurios turi sinchronizavimo 
kabelį. Kompiuterio jungtis turi sriegį ir yra 
apsaugota nuo atsitiktinio atjungimo.

 Fotoaparato kompiuterio jungtis neturi 
poliariškumo. Prie jos galite jungti bet kokio 
poliariškumo sinchronizavimo kabelį.

Atsargumo priemonės fotografuojant „Live View“
Jei fotografuojate „Live View su ne „Canon“ gamybos blykste, pasirinkite funkcijos 
[z6: Silent LV shoot. / z6: tylusis LV fotografavimas] nuostatą [Disable / 
išjungti] (297 p.). Pasirinkus režimą [Mode 1 / 1 režimas] arba [Mode 2 / 2 
režimas], blykstė nesuveiks.

Ne EX serijos „Canon Speedlite“ blykstės

Ne „Canon“ blykstės
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D Išorinės „Speedlite“ blykstės naudojimas

 Jei šis fotoaparatas bus naudojamas su blykste arba priedu, skirtu kitos markės 
fotoaparatui, fotoaparatas gali neveikti tinkamai ir netgi sugesti.

 Nejunkite prie fotoaparato kompiuterio jungties jokių blyksčių, kurių įtampa yra 250 V 
arba didesnė.

 Prie fotoaparato kontaktinės jungties nejunkite aukštos įtampos blykstės. Ji gali 
nesuveikti.

Jei blykstes prijungsite ir prie fotoaparato kontaktinės jungties, ir prie kompiuterio 
jungties, galėsite abiem naudotis vienu metu.
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Fotografuodami su įmontuota arba išorine EX serijos „Speedlite“ blykste su 
suderinamomis funkcijomis, įmontuotos blykstės funkcijas ir adaptuotas išorinės 
„Speedlite“ blykstės funkcijas galite nustatyti naudodamiesi fotoaparato meniu. 
Jei ketinate fotografuoti su išorine „Speedlite“ blykste, prijunkite ją prie 
fotoaparato ir įjunkite dar prieš pradėdami konfigūruoti blykstės funkcijas. 
Išsamesnės informacijos apie „Speedlite“ blykstės funkcijas rasite blykstės 
naudotojo vadove.

1 Parinkite parinktį [Flash control / 
blykstės valdymas].
 Kortelėje [z1] pasirinkite parinktį [Flash 

control / blykstės valdymas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Atsivers blykstės valdymo ekranas.

2 Pasirinkite norimą elementą.
 Parinkite parinktį, kurią norite nustatyti, ir 

paspauskite mygtuką <0>.

Norėdami fotografuoti su blykste, pasirinkite 
nuostatą [Enable / įjungti]. Jei norite, kad 
blykstė išspinduliuotų tik pagalbinį AF spindulį, 
pasirinkite parinktį [Disable / išjungti].

Normaliam blykstės išlaikymui pasiekti 
pasirinkite parinktį [Evaluative / 
vertinamasis]. Pasirinkus nuostatą [Average / 
vidutinis], visai išmatuotai aplinkai bus 
pritaikytas vidutinis blykstės išlaikymas. 
Fotografuojant tam tikrus vaizdus būti 
reikalingas blykstės išlaikymo 
kompensavimas. Ši nuostata skirta 
pažengusiems naudotojams.

3 Blykstės nustatymasN

Blykstės suveikimas

E-TTL II blykstės matavimas
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3 Blykstės nustatymasN

Foto grafavimui su blykste pasirinkę AE su 
diafragmos prioritetu režimą (f), galite 
nustatyti blykstės sinchronizavimo spartą.

 : Auto (Automatinis)
Blykstės sinchronizavimo sparta nustatoma automatiškai nuo 1/250 iki 30 sek. 
pagal aplinkos šviesumą. Naudojant išorinę „Speedlite“ blykstę, didelės 
spartos sinchronizavimas taip pat galimas.

 : 1/250-1/60sec. auto (1/250-1/60 s automatinis)
Esant prastam apšvietimui, nustatyti mažo užrakto greičio negalima. Tai 
padeda efektyviai išvengti objekto neryškumo ir fotoaparato drebėjimo 
poveikio. Vis dėlto, nors objektas naudojant blykstę bus išlaikytas tinkamai, 
fonas gali likti tamsus.

 : 1/250 sec. (fixed) (1/250 s (fiksuotas))
Blykstės sinchronizavimo sparta užfiksuojama ties 1/250 s riba. Tai dar 
efektyviau padeda išvengti objekto neryškumo ir fotoaparato drebėjimo 
poveikio nei pasirinkus nuostatą [1/250-1/60 sec. auto / 1/250–1/60 s 
autom.]. Tačiau, fotografuojant prastai apšviestus vaizdus, objekto fonas bus 
tamsesnis, nei fotografuojant su [1/250-1/60 sec. auto / 1/250–1/60 s 
autom.].

Blykstės sinchr. sparta Av režimu

Pasirinkus parinktį [1/250 -1/60 sec. auto / 1/250–1/60 s autom.] arba [1/250 sec. 
(fixed) / 1/250 s (fiksuotas)], su išorine „Speedlite“ blykste didelės spartos 
sinchronizavimas <f> režimu neveiks.
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Fotografuojant su įmontuota arba išorine su 
blykstės nuostatomis suderinta EX-serijos 
„Speedlite“ blykste galite paspausti mygtuką 
<D> ir iškart, apeinant meniu, ekrane atsiversti 
[Built-in flash settings / įmontuotos 
blykstės nuostatos] arba [External flash 
func. setting / išorinės blykstės veikimo 
nuostata] rodinį.

 Su įmontuota blykste
Paspauskite mygtuką <D> du kartus.
 Paspaudus mygtuką dar kartą iššoks 

fotoaparate įmontuota blykstė.
 Paspaudus mygtuką dar kartą pasirodys 

[Built-in flash settings / įmontuotos 
blykstės nuostatos] ekranas.

 Su išorine „Speedlite“ blykste
Paspauskite mygtuką <D>.
 Įjungus išorinę „Speedlite“ blykstę ir 

paspaudus mygtuką <D> atsiverčia 
[External flash func. setting / išorinės 
blykstės veikimo nuostata] ekranas.

Tiesioginis blykstės funkcijų nustatymo ekrano rodymas

 Jei paspausite mygtuką <D> ir atsiversite blykstės funkcijų nustatymo ekraną, 
funkcijų [Flash firing / blykstės suveikimas], [E-TTL II meter. / E-TTL II 
matavimas] arba [Flash sync. speed in Av mode / blykstės sinchronizavimo 
greitis Av režimu] pasirinkti negalėsite. Šias funkcijas galėsite pasirinkti iš 
[z1: Flash control / z1: blykstės valdymas] meniu.

 Pasirinkus [Flash firing / blykstės suveikimas] nuostatą [Disable / išjungti] ir 
paspaudus mygtuką <D> pasirodys [Flash control / blykstės valdymas] ekranas 
(262 p.).
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3 Blykstės nustatymasN

 Blykstės režimas
Paprastai rekomenduojame pasirinkti nuostatą 
[E-TTL II]. Pasirinkus šią nuostatą, su blykste 
galima fotografuoti automatinius išlaikymus.

Norėdami nustatyti blykstės suveikimo 
galingumo lygį rankiniu būdu, pasirinkite 
parinktį [Manual flash / rankinė blykstė].
Pasirinkite parinktį [2flash output / 
2 blykstės suveikimo galingumas] ir 
nustatykite blykstės suveikimo galingumo lygį 
nuo 1/1 iki 1/128 (po 1/3 intervalo) prieš 
fotografuojant. Šis režimas yra skirtas 
pažengusiems naudotojams.

Pasirinkę nuostatą [MULTI flash / /MULTI 
blykstė] galite fotografuoti su labai mažu 
užrakto greičiu ir užfiksuoti daug judančio 
objekto kadrų vienoje nuotraukoje.
Pirmiausiai nustatykite [2flash output / 
2blykstės suveikimo galingumas], 
[Frequency / dažnis] bei [Flash count / 
blykstės suveikimų skaičius] ir 
nufotografuokite pasirinktą vaizdą. Šis režimas 
yra skirtas pažengusiems naudotojams.

Įmontuotos blykstės nuostatos

 Norėdami apsaugoti blykstę nuo perkaitimo MULTI funkcijos nenaudokite daugiau 
nei dešimt kartų iš eilės. Po 10 MULTI funkcijos panaudojimų leiskite blykstei bent 10 
minučių atvėsti ir tik tada fotografuokite toliau.

 Vykdydama MULTI funkciją blykstė veiks 1/128 - 1/4 galingumu.
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 Užrakto sinchronizavimas
Paprastai pasirenkama nuostata [1st curtain / 
I užuolaidėlė], kad blykstė suveiktų iškart 
prasidėjus išlaikymui.

Pasirinkus nuostatą [2nd curtain / II užuolaidėlė] blykstė suveiktų prieš pat 
išlaikymo pabaigą. Sujungus šią ir lėto sinchronizavimo funkcijas galima sukurti 
šviesų pėdsakus, pvz., naktį paliekamus automobilių žibintų. Fotografuojant su II 
užuolaidėles sinchronizavimu, blykstė išspinduliuos du blyksnius: vieną - 
nuspaudus užrakto mygtuką iki galo, kitą - prieš pat išlaikymo pabaigą.

 2 Blykstės išlaikymo išlyginimas
Blykstės išlaikymo išlyginimo vertę galite keisti 
±3 intervalais, keisdami juos trečdaliu 
intervalo.

 Belaidės funkcijos
Naudodamiesi belaidžio fotografavimo funkcija 
(per optinę jungtį), pasitelkę fotoaparate 
įmontuotą blykstę galite belaidžiu būdu valdyti 
išorinę „Speedlite“ blykstę.
Daugiau informacijos rasite sk. „Belaidžio 
fotografavimo naudojimas“ 272 puslapyje.

Naudodamiesi antrosios užuolaidėlės sinchronizacija nustatykite 1/25 s arba mažesnį 
užrakto greitį. Pasirinkus 1/30 s arba didesnį užrakto greitį, pirmos užuolaidėlės 
sinchronizacija bus naudojama net ir pasirinkus nuostatą [2nd curtain / II užuolaidėlė].
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Ekrano rodinys ir nuostatų parinktys priklauso nuo išorinės „Speedlite“ 
blykstės modelio, pasirinkto blykstės režimo, adaptuotų „Speedlite“ 
blykstės nuostatų ir kt.
Daugiau informacijos apie tai, kokias funkcijas vykdo Jūsų turima išorinė 
„Speedlite“ blykstė (parduodama atskirai) rasite jos naudotojo vadove.

Pavyzdinis rodinys

 Flash mode (Blykstės režimas)
Galite pasirinkti fotografavimo sąlygoms geriausiai tinkantį blykstės režimą.

[E-TTL II flash metering / E-TTL II blykstės 
matavimas] yra standartinis EX serijos 
„Speedlite“ blyksčių automatinio veikimo 
režimas.
[Manual flash / rankinis blykstės valdymas] 
režimas yra skirtas tam, kad pats galėtumėte 
pasirinkti „Speedlite“ blykstės nuostatą [Flash 
output level / blykstės suveikimo 
galingumo lygis].
Daugiau informacijos apie kitus blykstės 
režimus rasite tokiomis funkcijomis 
pasižyminčios išorinės „Speedlite“ blykstės 
naudotojo vadove.

Išorinės blykstės funkcijų nuostatos

Blykstės režimas

Blykstės mastelio 
keitimas (Blykstės 
aprėpties zona)

Blykstės išlaikymo 
išlyginimas

Belaidės funkcijos / 
Blykstės koeficiento valdymas

Užrakto
sinchronizavimas

Skirtingo blykstės 
išlaikymo serija
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 Wireless functions / Flash ratio control (Belaidžio valdymo funkcijos / 
blykstės koeficiento valdymas)

Norint fotografuoti su belaide (keliomis 
belaidėmis) blykste reikia naudotis radijo 
bangų arba optiniu perdavimu.
Daugiau informacijos apie belaidį 
fotografavimą su blykste rasite belaidžiu būdu 
valdomos „Speedlite“ blykstės naudotojo 
vadove.

Fotografuodami su makro blykste (MR-14EX II 
ar pan.) (suderinama su išorinės blykstės 
funkcijų nuostatomis) galite nustatyti blykstės 
koeficientą tarp blykstės vamzdelių bei galvų A 
ir B arba pasinaudoti belaide blykste su jai 
pavaldžiomis papildomomis blykstėmis.
Daugiau informacijos apie belaidės blykstės 
koeficiento valdymą rasite „Speedlite“ blykstės 
naudotojo vadove.

 Blykstės aprėptis
Fotografuodami su kintamo mastelio 
„Speedlite“ blykstės galva galite nustatyti 
norimą blykstės padengimą. Paprastai 
rekomenduojame rinktis nuostatą [AUTO], kad 
fotoaparatas automatiškai parinktų objektyvo 
židinio nuotolį atitinkantį blykstės padengimą.
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 Shutter synchronization (Užrakto sinchronizavimas)
Paprastai pasirenkama nuostata [First-curtain 
synchronization / I užuolaidėlė 
sinchronizacija], kad blykstė suveiktų iškart 
prasidėjus išlaikymui.

Pasirinkus nuostatą [Second-curtain synchronization / II užuolaidėlė 
sinchronizacija] blykstė suveiktų prieš pat išlaikymo pabaigą. Sujungus šią ir lėto 
sinchronizavimo funkcijas galima sukurti šviesų pėdsakus, pvz., naktį paliekamus 
automobilių žibintų. Fotografuojant su II užuolaidėles sinchronizavimu, blykstė 
išspinduliuos du blyksnius: vieną - nuspaudus užrakto mygtuką iki galo, kitą - prieš 
pat išlaikymo pabaigą.
Pasirinkus nuostatą [High-speed synchronization / didelės spartos 
sinchronizacija], blykste galima naudotis fotografuojant su bet kokiu užrakto 
greičiu. Tai ypač naudinga fotografuojant portretus su blykste, kai pirmenybę 
norite suteikti diafragmos nuostatai.

 Flash exposure compensation (Blykstės išlaikymo išlyginimas)
Blykstės išlaikymo išlyginimo vertę galite keisti 
±3 intervalais, keisdami juos trečdaliu 
intervalo.
Daugiau informacijos rasite „Speedlite“ 
blykstės naudotojo vadove.

 Flash exposure bracketing (Skirtingo blykstės išlaikymo serija)
Kadangi blykstės suveikimo galingumas 
keičiamas automatiškai, fotoaparatas 
užfiksuoja tris kadrus.
Daugiau informacijos rasite „Speedlite“ 
blykstės su skirtingo blykstės išlaikymo serijos 
funkcija naudotojo vadove.
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Naudodamiesi antrosios užuolaidėlės sinchronizacija nustatykite 1/25 s arba mažesnį 
užrakto greitį. Pasirinkus 1/30 s arba didesnį užrakto greitį, pirmos užuolaidėlės 
sinchronizacija bus taikoma automatiškai net ir pasirinkus nuostatą [Second-curtain 
synchronization / II užuolaidėlės sinchronizacija].

 Fotografuodami su EX serijos „Speedlite“ blykste su nesuderinamomis blykstės 
funkcijos nuostatomis, galite keisti tik šias nuostatas: [Flash firing / blykstės 
suveikimas], [E-TTL II meter. / E-TTL II matavimas] bei [Flash exposure 
compensation / blykstės išlaikymo išlyginimas] iš [External flash func. settings / 
išorinės blykstės veikimo nuostatos] pasiūlos. ([Shutter synchronization / 
užrakto sinchronizacija] nuostatą galima priskirti tik kai kurioms EX serijos 
„Speedlite“ blykstėms.)

 Jei blykstės išlaikymo išlyginimo nuostatą nustatėte su išorine „Speedlite“ blykste, su 
fotoaparatu šios funkcijos nustatyti jau nebegalėsite. Jei nuostatos yra pasirinktos ir 
su „Speedlite“ blykste, ir su fotoaparatu, blykste nustatytiems parametrams 
suteikiama pirmenybė.
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Išsamesnės informacijos apie adaptuotas „Speedlite“ blykstės funkcijas rasite 
blykstės naudotojo vadove.

1 Pasirinkite parinktį [External flash 
C.Fn settings / adaptuotos išorinės 
blykstės funkcijų nuostatos].

2 Nustatykite pageidaujamą funkciją.
 Pasirinkite skaičių ir paspauskite mygtuką 

<0>.
 Pasirinkite nuostatą ir paspauskite 

mygtuką <0>.

1 Pasirinkite parinktį [Clear settings / 
išvalyti nuostatas].

2 Pasirinkite nuostatas, kurias norėsite ištrinti.
 Pasirinkite parinktį [Clear built-in flash 

set. / išvalyti įmontuotos blykstės 
nuostatas], [Clear external flash set. / 
išvalyti išorinės blykstės nuostatas] 
arba [Clear ext. flash C.Fn set. / išvalyti 
išorinės blykstės pasirenkamų funkcijų 
nuostatas] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Patvirtinimo ekrane pasirinkite parinktį [OK / 
gerai]. Visos blykstės veikimo ir adaptuotų 
funkcijų nuostatos bus išvalytos.

Adaptuotų išorinės „Speedlite“ blykstės funkcijų nustatymas

Išvalyti nuostatas

Jei, fotografuodami su EX serijos „Speedlite“ blykste, pasirinksite funkciją [Flash 
metering mode / blykstės matavimo režimas] ir adaptuotos funkcijos nuostatą [TTL 
flash metering / TLL blykstės matavimas] (automatinė blykstė), „Speedlite“ blykstė 
visada suveiks maksimaliu galingumu.

Nei pakeisti, nei ištrinti asmeninių „Speedlite“ blykstės funkcijų (P.Fn) pasitelkus 
fotoaparato funkciją [Flash control / blykstės valdymas] negalima. Tai galite padaryti 
su „Speedlite“ blykste.
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Fotoaparate įmontuota blykstė gali veikti kaip pagrindinė ir su bevielio valdymo 
funkcija valdyti papildomas „Canon“ EX serijos „Speedlite“ blykstes. Naudodamasi 
optiniu signalo perdavimo įrenginiu ji gali įjungti „Speedlite“ blykstę belaidžiu būdu.
Būtinai perskaitykite „Speedlite“ blykstės naudotojo vadove pateiktą informaciją 
apie fotografavimą su belaidėmis blykstėmis (optinį perdavimą).

Pasirinkite atitinkamas papildomos „Speedlite“ blykstės nuostatas (aprašymą 
rasite jos naudotojo vadove). Papildomos blykstės valdymo nuostatos (išskyrus 
nurodytas toliau) yra nustatomos pasitelkus fotoaparatą. Galima kartu naudoti ir 
valdyti skirtingų tipų papildomas blykstes.

(1) Užprogramuokite „Speedlite“ blykstę veikti kaip papildomą blykstę.
(2) Nustatykite tokį patį „Speedlite“ blykstės perdavimo kanalą, kaip ir 

fotoaparato.*1

(3) Blykstės koeficiento valdymui sugrupuokite papildomas blykstes į 
grupes.

(4) Fotoaparatą ir papildomas blykstes išdėstykite toliau nurodytais 
atstumais.

(5) Nukreipkite papildomos blykstės belaidį jutiklį į fotoaparatą.*2

Belaidės blykstės naudojimasN

Papildomos blykstės nuostatos ir padėtis

Belaidės blykstės padėties pavyzdys

Patalpoje

Lauke

Apie 10 m

Apie 7 m

Apie 80°

Apie 5 m Apie 7 m
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*1: Jei „Speedlite“ blykstė neturi signalo perdavimo kanalo nustatymo funkcijos, ji veiks 
nepriklausomai nuo fotoaparate nustatyto signalo perdavimo kanalo.

*2: Nedidelėse patalpose papildoma blykstė gali veikti, net jei jo belaidis jutiklis nėra atsuktas į 
fotoaparatą. Fotoaparato belaidžiu būdu siunčiami signalai gali atsispindėti nuo sienų ir 
patekti į pagalbinę blykstę. Ketindami fotografuoti su fiksuotos padėties EX serijos 
„Speedlite“ blykste ir belaidžiu jutikliu, pirmiausiai išbandykite ją ir įsitikinkite, kad ji tikrai 
veikia.

 Pagalbinės blykstės automatinio išjungimo funkcijos atšaukimas
Norėdami atšaukti papildomos blykstės automatinio išjungimo funkciją, 
paspauskite fotoaparato mygtuką <B>.

Fotografuojant su belaide blykste su radijo signalo perdavimu, fotoaparato blykstės 
funkcijos „valdantis įrenginys“ naudoti negalima.
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Toliau pateiktoje lentelėje yra pateiktos galimos fotografavimo su belaide blykste 
konfigūracijos. Pasirinkite fotografuojamą objektą atitinkančią konfigūraciją, 
fotografavimo sąlygas, naudojamų išorinių „Speedlite“ blyksčių skaičių ir kt. 
nuostatas.

Fotografavimo su belaide blykste konfigūracijos

Išorinė „Speedlite“ blykstė

Įmontuo-
ta blykstė

Puslapis

Nuostata

Kiekis

A:B
 Blykstės 
koeficien-

tas

C
Blykstės 

išlaik. 
išlyg.

Belaidės 
funkcijos

Suveikimo
grupė

Pilnai 
automatinė 

(E-TTL II 
automatinė 

blykstė)

Viena - - - 275 p. 0 1 visos

Viena - - Naudojama 277 p. 0:3 -

Kelios - - - 278 p. 0 1 visos

Kelios Nustatyti - - 279 p. 0 1(A:B)

Kelios Nustatyti Nustatyti - 280 p. 0 1(A:B C)

Kelios - - Naudojama

281 p.

0+3 1 visos ir 2

Kelios Nustatyti - Naudojama 0+3 1(A:B)2

Kelios Nustatyti Nustatyti Naudojama 0+3 1(A:B C)2

• Blykstės išlaikymo išlyginimas
282 p.

• FE fiksavimas

Išorinė „Speedlite“ blykstė

Įmontuota 
blykstė

Puslapis

Nuostata

Kiekis

A, B, C 
blykstės 

suveikimo 
galingumas

Belaidės 
funkcijos

Suveikimo
grupė

Rankinė 
blykstė

Viena / kelios - -

283 p.

0 1 visos

Kelios Nustatyti - 0 1(A:B:C)

Viena / kelios - Naudojama 0+3 1 visos ir 2

Kelios Nustatyti Naudojama 0+3 1(A:B:C)2

Net jei naudojantis fotoaparato nuostatomis įmontuota blykstė yra išjungta, tam, 
kad galėtų optiniu signalu valdyti pagalbines blykstes, jis vis tiek išspinduliuos 
šviesos impulsą. Priklausomai nuo fotografavimo sąlygų, papildomai blykstei valdyti 
suveikusi pagrindinė blykstė gali matytis nuotraukoje.
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Belaidės blykstės naudojimasN

Čia pavaizduota paprasčiausia automatinės 
blykstės belaidžio veikimo sąranka, kai 
naudojama viena „Speedlite“ blykstė.
1– 4 ir 6 veiksmai taikomi visoms 
fotografavimo su belaidėmis blykstėmis 
operacijomis. Todėl minėti veiksmai 
tolesnėse, kituose puslapiuose aprašytose, 
belaidžių blyksčių sąrankose yra 
praleidžiami.
Meniu ekranuose piktogramomis <0 / 1> 
žymima išorinė „Speedlite“ blykstė, o 
piktogramomis <3 / 2> žymima fotoaparate 
įmontuota blykstė.

1 Paspauskite mygtuką <I> ir pakelkite 
fotoaparate įmontuotą blykstę.
 Kad galėtumėte fotografuoti naudodami 

belaides blykstes, įmontuota blykstė turi 
būti pakelta.

2 Parinkite parinktį [Flash control / 
blykstės valdymas].
 [z1] kortelėje pasirinkite parinktį [Flash 

control / blykstės valdymas].

3 Pasirinkite parinktį [Built-in flash 
settings / įmontuotos blykstės 
nuostatos].

Visiškai automatinis fotografavimas naudojant vieną 
išorinę „Speedlite“ blykstę
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4 Pasirinkite funkcijos[Flash mode / 
blykstės režimas] nuostatą [E-TTL II].

5 Pasirinkite funkcijos [Wireless func. / 
belaidė funkc.] nuostatą [0].

6 Pasirinkite parinktį [Channel / 
kanalas].
 Nustatykite tą patį kanalą (1 – 4) kaip 

ir pagalbinėje blykstėje.

7 Pasirinkite funkcijos [Firing group / 
suveikimo grupė] nuostatą [1All / 
1visos].
 Pagalbinę blykstę galima priskirti bet kuriai 

veikimo grupei (A, B arba C).

8 Patikrinkite blykstės veikimą.
 Įsitikinkite, kad pagalbinė blykstė 

pasirengusi veikti, atsiverskite [Built-in 
flash settings / įmontuotos blykstės 
nuostatos] ekraną ir paspauskite mygtuką 
<B>.

 Pagalbinė blykstė suveiks.

9 Fotografuokite.
 Nustatykite fotoaparatą ir nufotografuokite 

vaizdą įprastu būdu.
 Norėdami nutraukti fotografavimą su 

belaide blykste, pasirinkite funkcijos 
[Wireless func. / belaidė funkcija] 
nuostatą [Disable / išjungti].

 Rekomenduojame funkciją [E-TTL II meter. / E-TTL II matav.] nustatyti į padėtį 
[Evaluative / vertinamasis].

 Belaidžiu būdu MULTI funkcija naudotis negalima.
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Belaidės blykstės naudojimasN

Šiame skirsnyje aprašomas visiškai 
automatinis fotografavimas su viena išorine 
„Speedlite“ blykste ir su fotoaparate įmontuota 
blykste.
Galite keisti išorinės „Speedlite“ ir įmontuotos 
blyksčių koeficientą, kad suderintumėte ant 
objekto krentančius šešėlius.

1 Pasirinkite funkcijos [Wireless func. / 
belaidė funkc.] nuostatą [0:3].

2 Nustatykite pageidaujamą blykstės 
koeficientą ir nufotografuokite vaizdą.
 Pasirinkite parinktį [1:2] ir nustatykite 

blykstės koeficientą tarp 8:1 ir 1:1. 
Dešinėje 1:1 blykstės koeficiento pusėje 
esančių parinkčių pasirinkti negalima.

Visiškai automatinis fotografavimas naudojant vieną 
išorinę „Speedlite“ ir fotoaparate įmontuotą blykstę

 Jei įmontuotos blykstės galingumo neužtenka, nustatykite didesnį ISO greitį (154 p.).
 Blykstės koeficientas tarp 8:1 ir 1:1 atitinka koeficientą tarp 3:1 ir 1:1 intervalų (pusės 

intervalo žingsniais).
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Kelias papildomas „Speedlite“ blykstes galima traktuoti kaip vieną arba suskirstyti į 
papildomų blyksčių grupes su reguliuojamais koeficientais.
Toliau aiškinamos pagrindinės nuostatos. Keisdami nuostatą [Firing group / 
suveikimo grupė] galite fotografuoti naudodami įvairias belaidžių blyksčių 
sąrankas su keliomis „Speedlite“ blykstėmis.

Pagrindinės nuostatos:
Flash mode 
(Blykstės režimas) : E-TTL II
Wireless func. 
(Belaidė funkc.) :0
Channel 
(Kanalas) : (kaip ir papildomų blyksčių)

 [1All / 1 visos] Kelių papildomų „Speedlite“ blyksčių 
naudojimas kaip vienos.

Tai patogu, kai reikalingas didelis blyksčių 
suveikimo galingumas. Visos papildomos 
blykstės suveiks tuo pačiu galingumu ir bus 
valdomos siekiant standartinio išlaikymo.
Nesvarbu kuriai papildomų blyksčių grupei 
(A, B ar C) priklauso blykstės, visos jos suveiks 
kaip viena grupė.

1 Pasirinkite funkcijos [Firing group / 
suveikimo grupė] nuostatą [1All / 
1visos].

2 Fotografuokite.

Visiškai automatinis fotografavimas naudojant daug 
išorinių „Speedlite“ blyksčių
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 [1 (A:B)] Į kelias grupes sugrupuotos papildomos blykstės
Suskirstykite papildomas blykstes į grupes A 
bei B ir pakeiskite blykstės koeficientą, kad 
gautumėte pageidaujamą apšvietimo efektą.
Pasiskaitykite „Speedlite“ blykstės naudotojo 
vadovą ir priskirkite vieną blykstę grupei A, o 
kitą - grupei B. Išdėstykite blykstes taip, kaip 
pavaizduota paveiksle.

1 Pasirinkite funkcijos [Firing group / 
suveikimo grupė] nuostatą [1(A:B)].

2 Nustatykite A:B blyksčių suveikimo 
koeficientą ir fotografuokite.
 Pasirinkite parinktį [A:B fire ratio / A:B 

suveikimo koeficientas] ir nustatykite 
blykstės koeficientą.

A B

Blykstės koeficientas tarp 8:1 ir 1:1 atitinka koeficientą tarp 3:1 ir 1:1 bei 1:3 intervalų 
(pusės intervalo žingsniais).
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 [1 (A:B C)] Į kelias grupes sugrupuotos papildomos blykstės
Tai [1(A:B)] sąrankos variantas. Šioje 
sąrankoje C grupė sumažina A ir B grupės 
sukurtus fono šešėlius.
Pasiskaitykite „Speedlite“ blykstės naudotojo 
vadovą ir priskirkite po vieną blykstę 
atitinkamai kiekvienai grupei A, B ir C. 
Išdėstykite „Speedlite“ blykstes taip, kaip 
pavaizduota paveiksle.

1 Pasirinkite funkcijos [Firing group / 
suveikimo grupė] nuostatą 
[1(A:B C)].

2 Nustatykite A:B blyksčių suveikimo 
koeficientą, C blykstei priskirkite 
išlaikymo išlyginimo apimtį.
 Pasirinkite parinktį [A:B fire ratio / A:B 

suveikimo koeficientas] ir nustatykite 
blykstės koeficientą.

 Pasirinkite [Grp.C exp. comp. / C grupės 
išlaik. išlyg.] nuostatą ir nustatykite 
blykstės išlaikymo išlyginimo apimtį.

A

C

B

 Jei parametrui [Firing group / suveikimo grupė] priskirsite nuostatą [1(A:B)], 
C grupėje esančio pagalbinės blykstės nesuveiks.

 Jei C grupės blykstės bus nukreiptos į pagrindinį fotografuojamą objektą, vaizdas gali 
būti perlaikytas.
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Fotografuojant su belaidėmis blykstėmis, drauge su keliomis belaidėmis blykstėmis 
galima naudoti ir fotoaparate įmontuotą blykstę, kaip aprašyta 278 - 280 puslapiuose.
Toliau aiškinamos pagrindinės nuostatos. Keisdami funkcijos [Firing group / 
suveikimo grupė] nuostatas galite fotografuoti naudodami įvairias belaidžių 
blyksčių sąrankas drauge su fotoaparate įmontuota blykste.

1 Pagrindinės nuostatos:
Flash mode 
(Blykstės režimas) : E-TTL II
Wireless func. 
(Belaidė funkc.) :0+3
Channel 
(Kanalas) : (kaip ir papildomų blyksčių)

2 Pasirinkite parinktį [Firing group / 
suveikimo grupė].
 Pasirinkite vieną iš šių parinkčių: [1All 

and2 / 1 visos ir 2], [1(A:B)2] arba 
[1(A:B C)2].

 Naudodamiesi nuostata [1(A:B)2] 
pasirinkite A:B blykstės koeficientą ir 
nufotografuokite vaizdą.

 Pasirinkę nuostatą [1(A:B C)2] 
nustatykite A:B blyksčių veikimo 
koeficientą, o C grupei priskirkite išlaikymo 
išlyginimo apimtį ir fotografuokite.

Visiškai automatinis fotografavimas su įmontuota 
blykste ir keliomis išorinėmis „Speedlite“ blykstėmis

A B A

C

B

[1 (A:B) 2] [1(A:B C)2][1All and2 / 
1 visos ir 2]
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 Flash exposure compensation (Blykstės išlaikymo išlyginimas)
Pasirinkus funkcijos [Flash mode / blykstės režimas] nuostatą [E-TTL II] 
galima nustatyti blykstės išlaikymo išlyginimą. Pasirenkamos blykstės 
išlaikymo išlyginimo nuostatos (žr. toliau) priklauso nuo [Wireless func. / 
belaidė funkc.] ir [Firing group / suveikimo grupė] nuostatų.

Flash exposure compensation 
(Blykstės išlaikymo išlyginimas)
Blykstės išlaikymo išlyginimas taikomas 
fotoaparate įmontuotai ir visoms išorinėms 
„Speedlite“ blykstėms.

2 exp. comp. (išlaik. išlyg.)
Blykstės išlaikymo išlyginimas taikomas 
įmontuotai blykstei.

1 exp. comp. (išlaik. išlyg.)
Blykstės išlaikymo išlyginimas taikomas 
visoms išorinėms „Speedlite“ blykstėms.

A, B exp. comp. (A, B išlaik. išlyg.)
Blykstės išlaikymo išlyginimas taikomas A ir B 
grupėms.

Grp.C exp. comp. (C grupės išlaik. išlyg.)
Blykstės išlaikymo išlyginimas taikomas C 
grupei.

 FE lock (FE fiksavimas)
Pasirinkus funkcijos [Flash mode / blykstės režimas] nuostatą [E-TTL II], 
galima paspausti mygtuką <B> ir užfiksuoti FE (258 p.).

Kūrybiškas fotografavimas su belaide blykste
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Pasirinkus funkcijos [Flash mode / blykstės režimas] nuostatą [Manual flash / 
rankinė blykstė], blykstės išlaikymą galima nustatyti rankiniu būdu. Skirtingos 
pasirenkamos blykstės galingumo nuostatos ([1 flash output / 1 blykstės 
suveikimo galingumas], [Group A output / A grupės suveikimo galingumas] 
ir t.t.), priklausys nuo [Wireless func. / belaidė funkcija] nuostatos (žr. toliau).

Wireless func. (Belaidė funkc.): 0

 Firing group (Suveikimo grupė):
1All (visos)
Rankiniu būdu nustatyta blykstės 
suveikimo galingumo nuostata bus 
pritaikyta visoms išorinėms „Speedlite“ 
blykstėms.

 Firing group (Suveikimo grupė): 
1(A:B:C)
Papildomas blykstes galite sugrupuoti į 
grupes A ir B, ir kiekvienai jų priskirti 
skirtingą suveikimo galingumo nuostatą.

Wireless func. (Belaidė funkc.): 0+3

 Firing group (Suveikimo grupė): 
1All and (visos ir)2
Išorinių „Speedlite“ blyksčių ir fotoaparate 
įmontuotos blykstės suveikimo galingumą 
galėsite nustatyti atskirai.

 Firing group (Suveikimo grupė): 
1(A:B:C)2
Papildomas blykstes galite sugrupuoti į 
grupes A ir B, ir kiekvienai jų priskirti 
skirtingą suveikimo galingumo nuostatą. 
Galite nustatyti ir fotoaparate įmontuotos 
blykstės suveikimo galingumą.

Rankinis belaidės blykstės suveikimo galingumo nustatymas

Pasirinkus nuostatą 0+3, įmontuotos blykstės suveikimo galingumas bus nuo 1/4 iki 
1/128.
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8
Fotografavimas naudojant LCD

ekraną („Live View“ fotografavimas)

Galite fotografuoti stebėdami vaizdą 
fotoaparato LCD ekrane. Tai 
vadinama „Live View“ fotografavimu.
Fotografavimas „Live View“ 
įjungiamas pastūmus fotografavimo 
„Live View“ / filmavimo jungiklį į 
padėtį <A>.

 Jei laikysite fotoaparatą rankoje ir fotografuosite žiūrėdami 
į LCD ekraną, dėl fotoaparato drebėjimo nuotraukos gali būti 
neryškios. Rekomenduojame naudoti trikojį.

Nuotolinis „Live View“ fotografavimas
Jei kompiuteryje yra įdiegta „EOS Utility“ programa (EOS programinė įranga, 
534 p.), galima prijungti fotoaparatą prie kompiuterio ir fotografuoti nuotoliniu 
būdu stebint vaizdą jo ekrane. Daugiau informacijos rasite „EOS Utility“ 
naudotojo vadove.
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1 Pastumkite fotografavimo „Live View“ / 
filmavimo jungiklį į padėtį <A>.

2 Įjunkite „Live View“ vaizdą.
 Paspauskite mygtuką <0>.
 LCD ekrane pasirodys „Live View“ vaizdas.
 „Live View“ vaizdas beveik tiksliai perteikia 

ekrane faktiškai fotografuojamo vaizdo 
skaistį.

3 Sufokusuokite objektą.
 Nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės, 

fotoaparatas ims fokusuoti esamu AF 
režimu (299 p.).

4 Fotografuokite.
 Nuspauskite užrakto mygtuką iki galo.
 Vaizdas bus nufotografuotas ir LCD ekrane 

pasirodys gauta nuotrauka.
 Pasibaigus vaizdo peržiūrai, fotoaparatas 

automatiškai sugrįš į „Live View“ 
fotografavimo režimą.

 Norėdami baigti „Live View“ fotografavimą, 
paspauskite mygtuką <0>.

A Fotografavimas naudojant LCD ekraną

 Rodinio laukas apima apie 100 % vaizdo (kai nustatyta vaizdo įrašymo kokybė JPEG 
73).

 Pasirinkus fotografavimo režimą <d> <s> <f> <a> <F> lauko gylį galima 
patikrinti paspaudus lauko gylio peržiūros mygtuką.

 Nepertraukiamo fotografavimo metu pirmajam kadrui nustatytas išlaikymas 
pritaikomas ir tolesniems.

 Fotografuodami „Live View“ režimu galite naudoti ir nuotolinį valdiklį (parduodamas 
atskirai, žr. 248 p.).
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A Fotografavimas naudojant LCD ekraną

Pasirinkite funkcijos [z5: Live View shoot. / 
z5: „Live View“ fotografavimas] ( [z3] 
kortelė <A> meniu) parinktį [Enable / 
įjungti].

Likusių kadrų skaičius fotografuojant „Live View“

 Pateikti rodikliai gauti fotografuojant su visiškai įkrautų baterijų paketu LP-E6N ir taikant 
CIPA („Camera & Imaging Products Association“) bandymo standartus.

 Su visiškai įkrautu baterijų paketu LP-E6N be pertraukos „Live View“ režimu galima 
fotografuoti apie 2 val. 20 min. kambario temperatūroje (23°C) ir apie 2 val. 10 min. žemoje 
temperatūroje (0°C).

„Live View“ režimo įjungimas

Temperatūra Kambario temperatūra 
(23 °C)

Žema temperatūra 
(0 °C)

Be blykstės Apie 270 kadrų Apie 260 kadrų

Naudojant 50 % blykstės Apie 250 kadrų Apie 240 kadrų

 Nenukreipkite fotoaparato į stiprų šviesos šaltinį pvz. saulę ar ryškiai šviečiančią 
lempą. Ryški šviesa gali pažeisti vaizdo jutiklį arba vidinius fotoaparato 
komponentus.

 Pagrindinės atsargumo priemonės fotografuojant „Live View“ režimu pateiktos 
310-311 puslapiuose.

 Fokusuoti taip pat galite ir spausdami mygtuką <p>.
 Fotografuojant su blykste, pasigirs du užrakto suveikimo spragtelėjimai, tačiau bus 

užfiksuota tik viena nuotrauka. Taip pat, nuo užrakto nuspaudimo iki nuotraukos 
nufotografavimo praeis šiek tiek daugiau laiko nei fotografuojant su vaizdo ieškikliu.

 Ilgesnį laiką nenaudojamas fotoaparatas automatiškai išsijungs praėjus parinktyje 
[52: Automatinis išjungimas / Auto power off/ 52:  automatinis išjungimas] 
(69 p.). Pasirinkę [52: Auto power off / 52: automatinis išjungimas] nuostatą 
[Disable / išjungti], „Live View“ funkcija automatiškai išsijungs po 30 min. 
(fotoaparato maitinimas liks įjungtas).

 Naudojant HDMI kabelį HTC-100 (parduodamas atskirai) galima „Live View“ vaizdą 
parodyti per televizorių (385 p.). Atminkite, garsas transliuojamas nebus. Jei 
nuotrauka TV ekrane nepasirodo, pasirinkite tinkamą [53: Video system / 
53: vaizdo sistema] pagal Jūsų TV naudojamą vaizdo standartą nuostatą [For 
NTSC / skirta NTSC] arba [PAL / skirta PAL].
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 Kaskart, paspaudus mygtuką <B>, ekrane pasikeis informacijos rodinys.

* Žr. „Wi-Fi“ adapterio W-E1 naudotojo vadovą.

Informacijos rodinys

ISO greitis

Likusių kadrų skaičius

Išlaikymo lygio indikatorius

Diafragma

Užrakto greitis

Baterijų patikrinimas

Išlaikymo imitavimas

Baterijų patikrinimas
režimas

Blykstės išlaikymo išlyginimas

AF metodas

AF taškas (automatinis vieno taško 
fokusavimas)

AEB / FEB

Paryškinto atspalvio 
pirmenybė

Histogramos rodinys

„Picture Style“ 
sąranka

Baltos spalvos 
balansas / baltos 
spalvos balanso 
korekcija

Fotografavimo
režimas

Fotografavimas su HDR /
Daugybiniai išlaikymai /
Daugybinių kadrų 
fotografavimas 
Iškraipymų mažinimas

„Eye-Fi“ kortelės siuntimo būsena

Maksimali serija 

Matavimo režimas /
Blykstės suveikimas
(A režimas)

AE fiksavimas

Skaitmeninis kompasas

GPS prijungimo indikatorius

Blykstė parengta / blykstė išjungta

Vaizdo įrašymo 
kokybė

Kortelė vaizdui 
įrašyti / peržiūrėti

„Auto Lighting 
Optimizer“ (automatinio 
apšvietimo 
optimizatorius)

Išlaikymo išlyginimas

Temperatūrinis įspėjimas
Likusių daugybinių išlaikymų skaičius

„Wi-Fi“ funkcija*

Signalo stiprumas*
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A Fotografavimas naudojant LCD ekraną

 Histograma gali būti rodoma ekrane pasirinkus nuostatą [z5: Expo. simulation: 
Enable / z5: išlaikymo imitavimas: įjungtas] (296 p.)

 Paspaudę mygtuką <B> ekrane išvysite elektroninį gulsčiuką (75 p.). Atkreipkite 
dėmesį į tai, kad pasirinkus AF režimo nuostatą [u+Tracking / u+sekimas] arba, 
naudojant HDMI kabelį, prijungus fotoaparatą prie TV, elektroninio gulsčiuko ekrane 
įjungti negalima.

 Jei piktograma <g> yra baltos spalvos, reiškia, „Live View“ vaizdo skaistis yra 
artimas būsimai nuotraukai.

 Jei <g> piktograma mirksi, reiškia, „Live View“ vaizdo skaistis skirsis nuo būsimos 
nuotraukos skaisčio dėl pernelyg ryškaus arba pernelyg prasto apšvietimo. Vis dėlto, 
faktiškai įrašytas vaizdas atspindės pasirinktą išlaikymo nuostatą. Atkreipkite dėmesį 
į tai, kad ekrane vaizdas gali atrodyti labiau iškraipytas nei faktiškai įrašytoje 
nuotraukoje.

 Fotografuojant su daugybinių kadrų iškraipymų mažinimo, neriboto išlaikymo ir 
blykstės funkcijomis <g> piktograma ir histograma bus pažymėtos pilka spalva 
(jums skirta informacija). Esant pernelyg silpnam arba intensyviam apšvietimui, 
histograma gali būti rodoma netinkamai.

Nelaikykite fotoaparato ilgai vienoje padėtyje.
Net jei fotoaparatas neatrodo labai karštas, ilgai kontaktuodamas su ta pačia kūno dalimi 
jis gali sukelti odos paraudimą, pūslių atsiradimą ir kontaktinį žemos temperatūros 
nudegimą. Jei turite jautrią odą arba kraujo apytakos sutrikimų, filmuodami arba 
fotografuodami aukštoje temperatūroje naudokitės trikoju.
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Fotografuojant <A> režimu, fotoaparatas aptiks aplinkos tipą ir pagal tai 
nustatys visus reikalingus parametrus. Aptiktas aplinkos tipas rodomas ekrano 
viršutiniame kairiame kampe. Filmuojant specifinėmis sąlygomis arba neįprastą 
aplinką, ekrane rodoma piktograma gali neatitikti faktinės aplinkos tipo.

*1: Ekrane rodoma tik pasirinkus AF metodo nuostatą [u+Tracking / u + sekimas]. 
Pasirinkus kitą AF metodą, net ir fotografuojant žmogų, ekrane bus rodoma piktograma „Ne 
portretas“.

*2: Rodmuo rodomas net ir prijungus objektyvą su atstumo informacija. Fotografuojant su 
ilgintuvu arba stambaus plano fotografavimui skirtu objektyvu, ekrane rodoma piktograma 
gali neatitikti faktinės fotografavimo aplinkos.

*3: Ekrane bus rodoma aptiktą aplinką atitinkanti piktograma.
*4: Rodmuo rodomas tik tada, kai atitinkamos visos šios sąlygos: fotografavimo aplinka yra 

tamsi, fotografuojamas naktinis vaizdas, o fotoaparatas yra pastatytas ant trikojo.

Aplinkos piktogramos

Objektas Portretas*1 Ne portretas
Fono 

spalva
Fonas

Judesys
Gamta ir 
laukas

Judesys
Stambus 
planas*2

Skaistus

PilkaApšviestas 
foniniu 
apšvietimu

Tame tarpe 
ir mėlynas 
dangus Šviesiai 

mėlynaApšviestas 
foniniu 
apšvietimu

Saulėlydis *3 *3 Oranžinė

Centrinis 
apšvietimas

Tamsiai 
mėlyna

Tamsus

Su 
trikoju

*4*5 *3 *4*5 *3
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A Fotografavimas naudojant LCD ekraną

*5:Rodmuo rodomas prijungus šiuos objektyvus:

• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II • EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II

• EF300mm f/2.8L IS II USM • EF400mm f/2.8L IS II USM

• EF500mm f/4L IS II USM • EF600mm f/4L IS II USM

• 2012 metais arba vėliau pagaminti objektyvai su Image Stabilizer (vaizdo 

stabilizavimo) funkcija.

*4+*5: Jei atitinkamos *4 ir *5 punktuose išvardintos sąlygos, užrakto greitis sulėtės.

Kad pamatytumėte, kaip atrodys nufotografuotas vaizdas, imituojant galutinį 
vaizdą, „Live View“ vaizdui bus pritaikytos esamos „Picture Style“ sąrankos 
nuostatų, baltos spalvos balanso ir kt. parametrų poveikis.
Fotografuojant „Live View“, ekrane rodomame vaizde atsispindės toliau išvardintų 
nuostatų sukeliami efektai.

Galutinio vaizdo imitavimas fotografuojant „Live View“

 „Picture Style“ sąranka
* Bus perteikti visi parametrai, pvz., ryškumas, kontrastas, spalvų sotis ir atspalvis.

 Baltos spalvos balansas
 Baltos spalvos balanso korekcija
 Matavimo režimas
 Išlaikymas (su [z5: Expo. simulation: / z5: išlaikymo imitavimas: 

įjungtas])
 Lauko gylis (įjungus lauko gylio peržiūros mygtuką)
 „Auto Lighting Optimizer“ (automatinio apšvietimo optimizatorius)
 Periferinio apšvietimo korekcija
 Spalvų iškraipymo korekcija
 Deformacijų korekcija
 Paryškinto atspalvio pirmenybė
 Vaizdo proporcijos (vaizdo srities patvirtinimas)

Galutinio vaizdo imitavimas

Perspėjimus apie „Live View“ režimu užfiksuotoms nuotraukoms taikomą deformacijų 
korekciją rasite 183 puslapyje.
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Jei ekrane esant „Live View“ vaizdui nuspausite mygtuką <n>, <o>, 
<m> arba <b>, LCD ekrane atsivers nustatymo ekranas ir sukdami ratuką 
<6> arba <5> galėsite pasirinkti atitinkamą fotografavimo funkciją.
 Nuspaudę mygtuką <n>, o po to mygtuką <B> galite nustatyti BSB 

poslinkį ir skirtingo BSB seriją.

Filmavimo funkcijų nuostatos

B/q/R/f/y/i/A nuostatos

Pasirinkus matavimo režimą w (dalinis matavimas) arba r (taškinis matavimas), 
ekrano centre bus rodomas matavimo apskritimas.



293

Filmavimo funkcijų nuostatos

Pasirinkus režimą <d> <s> <f> <a> <F> galima pasirinkti norimas AF 
metodo, fotografavimo serijomis režimo, matavimo režimo, įrašymui / 
peržiūrai skirtos kortelės ir vaizdo kokybės, baltos spalvos balanso, „Picture 
Style“ sąrankos ir „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo 
optimizatorius) nuostatas.
<A> režimu galite pasirinkti paryškintu šriftu pažymėtas funkcijas ir 
blykstės suveikimą.

1 Paspauskite <Q> mygtuką (7).
 Ekrane pasirodys nustatomos funkcijos.

2 Parinkite funkciją ir ją nustatykite.
 Funkcija galite pasirinkti naudodamasis 

<9>.
 Pasirinktos funkcijos nuostata yra rodoma 

ekrane.
 Nustatykite sukdami ratuką <6> arba 

<5>.
 Norėdami nustatyti RAW vaizdo įrašymo 

kokybę, paspauskite mygtuką <0>.
 Norėdami pasirinkti kortelę vaizdui įrašyti ir 

peržiūrėti, BSB poslinkį / skirtingo BSB 
seriją arba „Picture Style“ sąrankos 
parametrus, paspauskite mygtuką 
<B>.

 Norėdami užbaigti nustatymo procedūrą ir 
grįžti į fotografavimo „Live View“ režimą, 
paspauskite mygtuką <0>.

Q Sparčiojo valdymo
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z5

Fotografavimo „Live View “ / filmavimo jungiklį 
pastūmę į padėtį <A> ir [z5] bei [z6] 
kortelėse ([z3] kortelėje <A> meniu) 
galėsite iš meniu pasirinkti „Live View“ 
fotografavimo nuostatas.

Šiame meniu ekrane pateiktos nustatomos funkcijos taikomos tik 
fotografuojant „Live View“ režimu. Fotografuojant su vaizdo ieškikliu jos 
neveiks (pasidarys neveiksnios).

 Live View shooting („Live View“ fotografavimas)
Galite pasirinkti „Live View“ fotografavimo parinktį [Enable / įjungti] arba 

[Disable / išjungti].

 AF method (AF metodas)
Galite pasirinkti režimą [u+Tracking / u + sekimas], [FlexiZone - Multi / 
automatinis daugelio taškų fokusavimas], [FlexiZone - Single / 
automatinis vieno taško fokusavimas]. Daugiau informacijos apie AF 
metodus rasite 299-307 puslapiuose.

 Continuous AF (Nepertraukiamas AF)
Numatytoji nuostata yra [Disable / išjungti].
Fotoaparatas be pertraukos apytiksliai fokusuos fotografuojamą vaizdą. Tokiu 
būdu, nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės, vaizdas sufokusuojamas 
greičiau. Pasirinkus nuostatą [Enable / įjungti], objektyvas veiks be 
pertraukos ir sunaudos daug baterijų energijos. Tai sumažins likusių kadrų 
skaičių ir baterijų eksploatavimo trukmę.
Jei nepertraukiamo AF metu sumanysite pastumti fokusavimo jungiklį į padėtį 
<MF>, pirmiausiai išjunkite „Live View“ fotografavimą.

3 Meniu funkcijos nuostatos
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3 Meniu funkcijos nuostatos

 Grid display (Tinklelio rodinys)
Pasirinkus parinktį [3x3 l] arba [6x4 m], ekrane atsiras tinklelis, 
padedantis išlyginti fotoaparatą vertikalia ir horizontalia kryptimis. Pasirinkus 
nuostatą [3x3+diag n / 3x3 + įstriž. n], kartu su tinkleliu ekrane bus 
rodomos ir įstrižos linijos, padedančios sulygiuoti susikirtimus ant objekto ir 
dar geriau sukomponuoti bei subalansuoti vaizdą.

 Aspect ratio (Vaizdo proporcijos)N
Galima nustatyti [3:2], [4:3], [16:9] arba [1:1] vaizdo proporcijas. Būna tokių 
atvejų, kai, pasirinkus toliau išvardintas vaizdo proporcijas, „Live View “ 
fotografuojamas vaizdas yra maskuojamas juoda spalva: [4:3] [16:9] [1:1].
JPEG vaizdai bus įrašyti pritaikius nustatytą vaizdo proporciją. RAW vaizdai 
visada įrašomi pritaikius [3:2] vaizdo proporciją. Kadangi vaizdo proporcijų 
informacija yra pridedama prie RAW vaizdo duomenų, nustatyta vaizdo 
proporcija bus pritaikyta RAW vaizdui tada, kai jį apdorosite pateikta „Digital 
Photo Professional“ (534 p.). Peržiūrint RAW vaizdą fotoaparato ekrane 
vaizdo proporcijų linijos bus rodomas tam, kad išryškėtų vaizdo zona.

Vaizdo 
kokybė

Vaizdo proporcijos ir pikselių skaičius (apytikslis)

3:2 4:3 16:9 1:1

3
5472 x 3648

(20,0 megapikselio)
4864 x 3648

(17,7 megapikselio)
5472 x 3072*

 (16,8 megapikselio)
3648 x 3648 

(13,3 megapikselio)

4
3648 x 2432

(8,9 megapikselio)
3248 x 2432* 

(7,9 megapikselio)
3648 x 2048* 

(7,5 megapikselio)
2432 x 2432

(5,9 megapikselio)

a
2736 x 1824

(5,0 megapikselio)
2432 x 1824

(4,4 megapikselio)
2736 x 1536*

(4,2 megapikselio)
1824 x 1824

(3,3 megapikselio)

b
1920 x 1280

(2,5 megapikselio)
1696 x 1280*

(2,2 megapikselio)
1920 x 1080

(2,1 megapikselio)
1280 x 1280

(1,6 megapikselio)

c
720 x 480 

(350 000 pikselių)
640 x 480 

(310 000 pikselių)
720 x 408* 

(290 000 pikselių)
480 x 480 

(230 000 pikselių)
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 Exposure simulation (Išlaikymo imitavimas)N
Išlaikymo imitavimo metu ekrane parodoma, koks bus faktinis vaizdo skaistis 

(išlaikymas).

• Enable (Įjungti) (g)
Ekrane rodomas vaizdo skaistis (išlaikymas) bus labai panašus į tą, koks yra 
faktiškai užfiksuotas nuotraukoje. Jei įjungsite išlaikymo išlyginimo funkciją, 
vaizdo skaistis atitinkamai pasikeis.

• During e (e metu) (E/g)
Paprastai, ekrane rodomas standartinio skaisčio vaizdas, kad būtų lengviau 
jį stebėti fotografuojant „Live View“. Artimiausią faktiniam vaizdo skaistį 
(išlaikymą) galite pamatyti tik laikydami nuspaustą lauko gylio peržiūros 
mygtuką.

• Disable (Išjungti) (E)
Ekrane rodomas standartinio skaisčio vaizdas, kad būtų lengviau jį stebėti 
fotografuojant „Live View“. Net jei nustatysite išlaikymo išlyginimą, ekrane 
vis tiek bus rodomas standartinio skaisčio vaizdas.

 Žvaigždutėmis pažymėti vaizdo įrašymo kokybės rodikliai tiksliai neatitinka 
atitinkamų vaizdo proporcijų.

 Įrašytų žvaigždutėmis pažymėtų vaizdo proporcijų nuotraukų ribos gali šiek tik skirtis 
nuo rodomų ekrane. Fotografuodami patikrinkite užfiksuotus vaizdus LCD ekrane.

 Jei ketinate naudodamiesi kitu fotoaparatu išspausdinti šiuo fotoaparatu 1:1 santykiu 
nufotografuotus vaizdus, vaizdai gali būti išspausdinti netiksliai.
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z6 N

 Silent LV shooting (Tylusis LV fotografavimas)N
• Mode 1 (1 režimas)

Galite sumažinti fotografuojant fotoaparato skleidžiamą triukšmą. Galėsite 
fotografuoti ir nepertraukiamas kadrų serijas. Pasirinkę nuostatą <o> 
galėsite fotografuoti maksimaliu 10,0 kadrų per sekundę greičiu.

• Mode 2 (2 režimas)
Iki galo nuspaudus užrakto mygtuką bus nufotografuotas tik vienas kadras. 
Fotoaparato veiksmai bus sustabdyti tol, kol laikysite nuspaustą užrakto 
mygtuką. Atleidus užrakto mygtuką iki pusės, fotoaparatas toliau tęs darbą. 
Taip sumažinamas fotoaparato keliamas triukšmas. Net jei pasirinksite 
nepertraukiamo fotografavimo funkciją, fotoaparatas nufotografuos tik vieną 
kadrą.

• Disable (Išjungti)
Pasirinkite nuostatą [Disable / išjungti], jei ketinate fotografuoti su TS-E 
objektyvu (nenurodytu toliau pateiktoje ), skirtu fotografuoti vaizdą 
pakreipus arba palenkus objektyvą, arba ketinate fotografuoti su 
objektyvo ilgintuvu. Pasirinkus [Mode 1 / 1 režimas] arba [Mode 2 / 
2 režimas] režimą, gali nepavykti pasiekti standartinio išlaikymo arba 
vaizdas gali būti užfiksuotas su neįprastu išlaikymu.

 Fotografuojant be pertraukos su nuostata [Mode 1 / 1 režimas], [Disable / išjungti] 
nuostata bus taikoma antram ir vėliau sekantiems kadrams.

 Fotografuojant su blykste, [Disable / išjungti] nuostata bus taikoma nepriklausomai 
nuo [Silent LV shoot. / tylusis LV fotografavimas] nuostatos. (Tyliai fotografuoti 
negalima.)

 Fotografuodami su ne „Canon“ gamybos blykste , pasirinkite nuostatą [Disable / 
išjungti]. Pasirinkus režimą [Mode 1 / 1 režimas] arba [Mode 2 / 2 režimas], blykstė 
nesuveiks.

 Pasirinkus režimą [Mode 2 / 2 režimas] fotografuojant su nuotoliniu valdikliu 
(248 p.), veiksmas vyks tai pat, kaip pasirinkus režimą [Mode 1 / 1 režimas].

Fotografuodami su TS-E17mm f/4L arba TS-E 24mm f/3.5L II objektyvu galite rinktis 
režimą [Mode 1 / 1 režimas] arba [Mode 2 / 2 režimas].
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 Metering timer (Matavimo laikmatis)N
Galite pakeisti išlaikymo nuostatos rodymo trukmę (AE fiksavimo trukmė).

Atliekant bet kurią toliau išvardintą operaciją, „Live View“ fotografavimas automatiškai 
išsijungs. Norėdami vėl fotografuoti „Live View“, paspauskite mygtuką <0>.
• Pasirinkite funkcijos [z3: Dust Delete Data / z3: dulkių šalinimo duomenys], 

[53: Sensor cleaning / 53: jutiklio valymas], [54: Clear all camera settings / 
54: išvalyti visas fotoaparato nuostatas] arba [54: firmware ver. / 
54: mikroprogramos versija]
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Galite pasirinkti tokį AF metodą, kuris geriausiai atitinka fotografavimo sąlygas bei 
fotografuojamą objektą. Galima rinktis tokius AF metodus: [u(face)+Tracking / 
u (veidas) + sekimas] (300 p.), [FlexiZone - Multi / automatinis daugelio 
taškų fokusavimas] (302 p.) ir [FlexiZone - Single / automatinis vieno taško 
fokusavimas] (304 p.).
Jei norite fokusuoti tiksliai, pastumkite objektyvo fokusavimo režimo jungiklį į 
padėtį <MF>, padidinkite vaizdą ir sufokusuokite jį rankiniu būdu (308 p.).

AF metodo pasirinkimas
 Kortelėje [z5] ([z3] kortelė <A> 

meniu) pasirinkite parinktį [AF method / 
AF metodas].

 Pasirinkite norimą AF metodą 
ir paspauskite mygtuką <0>.

 Ekrane pasirodžius „Live View“ vaizdui 
galite paspausti mygtuką <o> ir 
pasirinkti AF metodą.

Fokusavimas pasitelkus AF funkciją 
(AF metodas)

AF metodo pasirinkimas

Nuo AF valdymo metodo priklausomas AF greičio kitimas

Fotografuojant „Live View“ režimu ir filmuojant naudojamas AF valdymo metodas (fazių 
skirtumo aptikimas naudojant vaizdo jutiklį arba kontrasto aptikimas) automatiškai 
prisitaiko prie objektyvo ir naudojamos funkcijos, pvz. vaizdo priartinimo. Tai gali šiek tiek 
paveikti AF spartą, todėl fotoaparatas gali ilgiau fokusuoti vaizdą (su fazių skirtumo 
aptikimo funkcija AF veikia truputį sparčiau). Daugiau informacijos rasite „Canon“ 
internetiniame tinklalapyje.
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Fotoaparatas aptiks ir sufokusuos žmonių veidus. Veidui pajudėjus, AF taškas 
<p> jį sekdamas taip pat pajudės.

1 Įjunkite „Live View“ vaizdą.
 Paspauskite mygtuką <0>.
 LCD ekrane pasirodys „Live View“ vaizdas.

2 Pasirinkite AF tašką.
 Fotoaparatui aptikus fokusuotiną veidą, 

aplink jį pasirodys rėmelis <p>.
 Jei aptinkami keli veidai, ekrane pasirodys 

ženklas <q>. Naudodamiesi valdikliu 
<9> nustumkite rėmelį <q> ant veido, 
kurį norite sufokusuoti.

 Jei fotoaparatas jokio veido neaptinka, jis 
automatiškai persijungia į automatinio 
daugelio taškų fokusavimo režimą (302 p.).

3 Sufokusuokite objektą.
 Norėdami sufokusuoti vaizdą, nuspauskite 

užrakto mygtuką iki pusės.
 Fotoaparatui sufokusavus vaizdą AF 

taškas pažaliuos ir pasigirs pyptelėjimas.
 Jei sufokusuoti nepavyks, AF taškas 

pasidarys oranžinis.

u(veidas) + sekimas c
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Fokusavimas pasitelkus AF funkciją (AF metodas)

4 Fotografuokite.
 Patikrinkite fokusuotę bei išlaikymą, 

nuspauskite užrakto mygtuką iki galo ir 
nufotografuokite vaizdą (286 p.).

 Ne žmogaus veido, o kito objekto fokusavimas
Paspauskite mygtuką <9> arba <0> ir ekrano centre atsiras AF rėmelis 
< >. Naudodamiesi <9> nustumkite AF rėmelį ant norimo objekto. 
Fotoaparatui sufokusavus vaizdą AF rėmelyje jis seks net ir pajudėjusį objektą 
ir liks sufokusuotas net pakeitus nuotraukos kompoziciją. 

 Jei fokusuojamas veidas yra už fokusavimo ribų, fotoaparatui jo aptikti nepavyks. To 
galite išvengti pasirinkę funkcijos [z5: Continuous AF / z5:nepertraukiamas 
AF] nuostatą [Enable / išjungti].

 Kartais žmogaus veidu gali būti palaikytas ir kitas objektas.
 Veidų aptikimo funkcija neveiks, jei veidas kadre yra labai mažas arba didelis, 

pernelyg šviesus ar tamsus, horizontaliai ar įstrižai pakreiptas arba iš dalies 
paslėptas.

 <p> gali apimti tik dalį veido.

 Kadangi neįmanoma automatiškai sufokusuoti arti kadro krašto esančio veido, <p> 
parinktis bus pilkos spalvos. Nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės, objektas bus 
sufokusuotas pasitelkus automatinio daugelio taškų fokusavimo režimą.

 AF rėmelio < > forma priklauso nuo objekto dydžio ir formos.
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Su 31 AF tašku (automatinis parinkimas) galite sufokusuoti labai didelę vaizdo 
dalį. Toks platus vaizdas gali būti padalintas į 9 fokusavimo zonas (zonų 
pasirinkimas).

1 Įjunkite „Live View“ vaizdą.
 Paspauskite mygtuką <0>.
 LCD ekrane pasirodys „Live View“ vaizdas.

2 Pasirinkite AF tašką.N
 Spaudžiant mygtuką <9> arba <0> 

tarpusavyje keisis automatinio pasirinkimo 
ir zonos pasirinkimo funkcijos. 
Fotografuojant <A> režimu, automatinis 
parinkimas nustatomas automatiškai.

 Funkcijas pasirinkite naudodamiesi 
valdikliu <9>. Norėdami grįžti į centrinę 
zoną dar kartą paspauskite <9> arba 
<0>.

3 Sufokusuokite objektą.
 Nutaikykite AF tašką į objektą 

ir nuspauskite iki pusės užrakto mygtuką.
 Fotoaparatui sufokusavus vaizdą AF 

taškas pažaliuos ir pasigirs pyptelėjimas.
 Jei sufokusuoti vaizdo nepavyks, 

AF taškas pasidarys oranžinis.

Automatinis daugelio taškų fokusavimas o

Ploto rėmelis

Zonos rėmelis
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Fokusavimas pasitelkus AF funkciją (AF metodas)

4 Fotografuokite.
 Patikrinkite fokusuotę bei išlaikymą, 

nuspauskite užrakto mygtuką iki galo ir 
nufotografuokite vaizdą (286 p.).

 Jei su automatinio AF parinkimo funkcija sufokusuoti norimo vaizdo nepavyksta, 
parjunkite AF metodą į zonos pasirinkimo arba [FlexiZone - Single / automatinis 
vieno taško fokusavimas] režimą ir vaizdą sufokusuokite iš naujo.

 Priklausomai nuo [z5: Aspect ratio / z5: vaizdo proporcija] nuostatos, AF taškų 
skaičius gali būti skirtingas. Pasirinkus [3:2] vaizdo proporciją, fokusavimui bus 
skirtas 31 AF taškas. Pasirinkus [4:3] ir [1:1] vaizdo proporciją, fokusavimui bus skirti 
25 AF taškai. O pasirinkus [16:9] vaizdo proporciją, fokusavimui bus skirtas 21 AF 
taškas. Beje, pasirinkus [16:9] vaizdo proporciją, fokusavimui bus skirtos trys zonos.

 Filmuojant vaizdas bus fokusuojamas 21 AF taške (arba 25 AF, jei pasirinkta 
nuostata [640x480]) ir trys zonos (arba 9 zonos, jei buvo pasirinkta nuostata 
[640x480]).
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Fotoaparatas vaizdą fotografuos pasitelkęs tik vieną AF tašką. Tai ypač patogu, 
kai norite sufokusuoti tik vieną objektą.

1 Įjunkite „Live View“ vaizdą.
 Paspauskite mygtuką <0>.
 LCD ekrane pasirodys „Live View“ vaizdas.
 Ekrane pasirodo AF taškas < >.
 Filmuojant vaizdą pasirinkus [Movie Servo 

AF / „Movie Servo AF“] nuostatą [Enable / 
įjungti], ekrane bus rodomas didesnis AF 
taškas.

2 Perkelkite AF tašką.
 Spaudydami valdiklį <9> pastumkite AF 

tašką į tą vietą, kurią norite sufokusuoti. 
(Į ekrano pakraščius jo nustumti negalima.)

 Paspaudus <9> arba <0> AF taškas 
automatiškai sugrįš į vaizdo centrą.

3 Sufokusuokite objektą.
 Nutaikykite AF tašką į objektą 

ir nuspauskite iki pusės užrakto mygtuką.
 Fotoaparatui sufokusavus vaizdą AF 

taškas pažaliuos ir pasigirs pyptelėjimas.
 Jei sufokusuoti nepavyks, AF taškas 

pasidarys oranžinis.

4 Fotografuokite.
 Patikrinkite fokusuotę bei išlaikymą, 

nuspauskite užrakto mygtuką iki galo ir 
nufotografuokite vaizdą (286 p.).

Automatinis vieno taško fokusavimas: d

AF taškas
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Fokusavimas pasitelkus AF funkciją (AF metodas)

AF veikimas
 Net pasiekus fokusuotę, nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės, vaizdas bus 

fokusuojamas iš naujo.
 AF veikimo metu ir po jo vaizdo šviesumas gali pakisti.
 Jei stebint „Live View“ vaizdą šviesos šaltinis pasikeis, ekranas gali pradėti 

mirgėti, todėl gali būti sunku sufokusuoti objektą. Tokiu atveju reikia išjungti 
„Live View“ režimą ir pirmiausiai automatiškai sufokusuoti vaizdą pagal faktinį 
šviesos šaltinį.

 Pasirinkus režimą [u+Tracking / u + sekimas] padidinti vaizdo negalima.
 Pasirinkus režimą [FlexiZone - Multi / automatinis daugelio taškų 

fokusavimas] ir nuspaudus mygtuką <u>, pasirinktos zonos centras (arba 
automatinio pasirinkimo nustatytas vaizdo centras) bus padidintas.

 Pasirinkus režimą [FlexiZone - Single / automatinis vieno taško 
fokusavimas] ir nuspaudus mygtuką <u> bus padidintas AF taško 
apimamas plotas. Iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką bus atliekamas 
fokusavimas, o ekrane bus rodomas padidintas vaizdas. Jei padidintą vaizdą 
sunku sufokusuoti, grąžinkite normalų rodinį ir sufokusuokite vaizdą 
automatiškai. Atminkite, kad AF greitis normaliame ir padidintame rodiniuose 
gali skirtis.

 Padidinus vaizdą fotografuojant [FlexiZone - Single / automatinis vieno 
taško fokusavimas] arba [FlexiZone - Multi / automatinis daugelio taškų 
fokusavimas] režimu, normalaus dydžio vaizdo tiksliai sufokusuoti gali 
nepavykti.

Pastabos apie AF

 Padidinus vaizdą, kontrasto aptikimo AF metodas bus naudojamas nepriklausomai 
nuo prijungto objektyvo tipo. AF sparta sulėtės.

 Padidinus vaizdą, nepertraukiamo AF įjungti nepavyks (294 p.).
 Padidinus vaizdą, ekrane bus rodomas vaizdas nepritaikius deformacijų korekcijos.
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Fotografavimo sąlygos, kuriomis sunku sufokusuoti vaizdą
 Mažai kontrastingi objektai, pavyzdžiui, mėlynas dangus, plokšti vienspalviai 

paviršiai arba vaizdai be ryškiai apšviestų ir šešėliuotų detalių.
 Prastai apšviesti objektai.
 Dryžiai ir kiti raštai, kai kontrastas yra tik horizontalia kryptimi.
 Objektai su pasikartojančiais marginiais, pavyzdžiui, dangoraižio langai, 

kompiuterio klaviatūra ir pan.
 Plonos linijos ir objekto kontūrai.
 Objektai po šviesos šaltiniu, kurio šviesumas, spalva arba schema nuolat 

kinta.
 Naktiniai vaizdai arba taškiniai šviesos šaltiniai.
 Fluorescencine arba LED šviesa apšviesti arba drebantys vaizdai.
 Ypač maži objektai.
 Nuotraukos pakraščiuose išdėstyti objektai.
 Stipriai šviesą atspindintys objektai.
 Vieno AF taško apimti arti ir toli esantys objektai (pvz. narve esantis gyvūnas).
 Jei objektai nuolat juda AF taške ir, dėl fotoaparato drebėjimo ar objekto 

neryškumo, nenustoja judėti.
 Jei objektas artėja arba tolsta nuo fotoaparato.
 Automatinis fokusavimas, kai objektas yra visiškai nesufokusuojamas.
 Jei pritaikytas švelnaus neryškumo efektas, naudojant švelnaus neryškumo 

objektyvą.
 Jei naudojamas specialiųjų efektų filtras.
 Automatinio fokusavimo metu ekrane atsiranda vaizdo iškraipymų (taškų, 

ruožų ir pan.).
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Fokusavimas pasitelkus AF funkciją (AF metodas)

 Jei vis dar sunku sufokusuoti vaizdą, pasirinkite <MF> fokusavimo režimą ir 
sufokusuokite vaizdą rankiniu būdu.

 Jei fotografuojamas pakraštyje esantis objektas atrodo šiek tiek nesufokusuotas, 
nutaikykite į jį AF tašką arba fokusavimo zoną, sufokusuokite iš naujo ir tada 
nufotografuokite.

 AF pagalbinis spindulys nebus išspinduliuojamas. Tačiau, fotografuojant su EX 
serijos „Speedlite“ blykste su LED lempa (parduodama atskirai), reikalui esant, LED 
lempa įsijungs ir išspinduliuos pagalbinį AF spindulį.

 Fotografuojant padidintą vaizdą laikant fotoaparatą rankose sufokusuoti sunkiau. 
Rekomenduojame naudoti trikojį.
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Naudodamiesi rankiniu fokusavimo režimu (MF) vaizdą galite padidinti ir tiksliai 
sufokusuoti.

1 Pastumkite objektyvo fokusavimo 
režimo jungiklį į padėtį <MF>.
 Pasukite objektyvo fokusavimo žiedą ir 

apytiksliai sufokusuokite vaizdą.

2 Iškvieskite padidinimo rėmelį.
 Paspauskite mygtuką <u>.
 Ekrane atsiras vaizdo didinimo rėmelis.

3 Perkelkite padidinimo rėmelį.
 Spaudydami <9> perkelkite vaizdo 

didinimo rėmelį į vietą, kurią norite 
sufokusuoti.

 Norėdami sugrąžinti padidinimo rėmelį į 
ekrano centrą, paspauskite <9>.

4 Padidinkite vaizdą.
 Kaskart, spaudžiant mygtuką <u>, vaizdo 

mastelis rėmelyje bus keičiamas tokia 
tvarka:

 Padidintą vaizdą galite stumdyti 
naudodamiesi valdikliu <9>.

MF: Rankinis fokusavimas

Padidinimo rėmelis

AE fiksavimas

Padidintos srities vieta

Vaizdo padidinimas (apytikslis)

įprastas vaizdas 9 1x 9 5x 9 10x
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MF: Rankinis fokusavimas

5 Sufokusuokite vaizdą rankiniu būdu.
 Žiūrėdami į padidintą vaizdą sukite 

objektyvo fokusavimo žiedą tol, kol jį 
sufokusuosite.

 Pasiekę fokusuotę paspauskite mygtuką 
<u> ir sugrąžinkite normalaus vaizdo 
rodinį.

6 Nufotografuokite vaizdą.
 Patikrinkite fokusuotę bei išlaikymą, 

nuspauskite užrakto mygtuką iki galo ir 
nufotografuokite vaizdą (286 p.).
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Pagrindinės atsargumo priemonės fotografuojant „Live View“ režimu
Vaizdo kokybė
 Fotografuojant su dideliu ISO greičiu, nuotraukose gali pasitaikyti daugiau 

iškraipymų (juostelių, šviesos taškelių ir pan.).
 Fotografuojant aukštoje temperatūroje vaizde gali atsirasti iškraipymų ir neįprastų 

spalvų.
 Ilgesnį laiką fotografuojant „Live View“ be pertraukos, gali įkaisti fotoaparato vidinės 

dalys, todėl gali suprastėti fotografuojamų nuotraukų kokybė. Jei nefotografuojate, 
„Live View“ režimą visada išjunkite.

 Fotoaparatui įkaitus, fotografuojant su ilgu išlaikymu gali suprastėti fotografuojamų 
nuotraukų kokybė. Išjunkite „Live View“ režimą ir, prieš fotografuodami vėl, palaukite 
kelias minutes.

Balta <s> ir raudona <E> vidinės temperatūros įspėjamosios piktogramos
 Jei, ilgai fotografuojant „Live View“ režimu arba dėl aukštos aplinkos temperatūros, 

pakyla vidinė fotoaparato temperatūra, ekrane pasirodo balta piktograma <s> arba 
raudona piktograma <E>.

 Balta piktograma <s> reiškia, kad gali suprastėti fotografuojamų nuotraukų kokybė. 
Rekomenduojame trumpam nutraukti fotografavimą „Live View“ režimu ir prieš 
tęsiant, leisti fotoaparatui ataušti.

 Raudona piktograma <E> reiškia, kad „Live View“ režimas netrukus išsijungs 
automatiškai. Taip nutikus nebegalėsite toliau fotografuoti tol, kol nenukris vidinė 
fotoaparato temperatūra. Išjunkite „Live View“ režimą, išjunkite fotoaparato maitinimą 
ir leiskite aparatui pailsėti ir atvėsti.

 Ilgesnį laiką filmuojant aukštoje temperatūroje, piktogramos <s> ir <E> pasirodo 
anksčiau. Baigę fotografuoti (filmuoti) fotoaparatą išjunkite.

 Fotoaparatui įkaitus, fotografuojant su dideliu ISO greičiu arba ilgu išlaikymu, 
nuotraukų kokybė gali pradėti prastėti dar prieš įsižiebiant piktogramai <s>.

Fotografavimo rezultatai
 Padidinus vaizdą, užrakto greičio ir diafragmos vertės ekrane bus rodomos raudonos 

spalvos. Jei fotografuojate padidinę vaizdą, gali nepavykti gauti pageidaujamo 
išlaikymo. Prieš fotografuodami grąžinkite normalų vaizdo rodinį.

 Net jei nufotografuosite padidintą vaizdą, nuotraukoje užfiksuotas vaizdas bus 
normalus.
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Pagrindinės atsargumo priemonės fotografuojant „Live View“ režimu
„Live View“ vaizdas
 Esant pernelyg silpnam arba intensyviam apšvietimui, „Live View“ vaizdas gali 

neatspindėti nufotografuotos nuotraukos skaisčio.
 Net ir nustačius mažą ISO greitį, esant prastam apšvietimui, ekrane rodomame „Live 

View“ vaizde gali būti pastebimų iškraipymų. Tačiau nufotografuotame vaizde 
užfiksuoti iškraipymai bus minimalūs. (Ekrane rodomo „Live View“ vaizdo kokybė 
skiriasi nuo įrašytos nuotraukos vaizdo kokybės.)

 Pasikeitus šviesos šaltiniui (apšvietimui), vaizdas ekrane gali pradėti mirgėti. Tokiu 
atveju reikia išjungti „Live View“ fotografavimo režimą ir vėl įjungus jį nufotografuoti 
vaizdą apšviestą taip, kaip yra.

 Jei nusuksite fotoaparatą kita kryptimi, gali trumpam išsiderinti tinkamas „Live View“ 
vaizdo skaistis. Palaukite, kol šviesumo lygis stabilizuosis, ir tada fotografuokite.

 Jei nuotraukoje yra užfiksuotas ypač skaistus šviesos šaltinis (pvz., saulė), LCD 
ekrane šviesi sritis gali atrodyti juoda. Tačiau, faktinėje nuotraukoje šviesi sritis 
atrodys tinkamai.

 Jei, esant prastam apšvietimui, pasirinksite skaistesnę parinkties [52: LCD 
brightness / 52: LCD skaistis] nuostatą, „Live View“ vaizde gali atsirasti neįprastų 
spalvų ir iškraipymų. Tačiau tokie vaizdo bei spalvų iškraipymai į nuotrauką 
neįrašomi.

 Padidintus vaizdą, jis gali atrodyti ryškesnis, nei yra iš tikrųjų.
Pasirenkamos funkcijos
 Fotografuojant „Live View“, kai kurios adaptuotos funkcijos gali neveikti (nuostatos 

negalios). Išsamesnės informacijos rasite 432-433 puslapiuose.
Objektyvas ir blykstė
 Fotografuojant „Live View“ režimu, išankstinio fokusavimo funkcija galima naudotis 

tik prijungus (super) teleobjektyvą su išankstinio fokusavimo režimu (pradėtą gaminti 
2011 metų antroje pusėje).

 Fotografuojant su įmontuota blykste FE fiksavimo funkcija neveiks. Fotografuojant su 
išorine „Speedlite“ blykste FE fiksavimo funkcija ir modeliavimo spindulys neveiks.
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9
Filmavimas

Filmavimas įjungiamas pastūmus 
fotografavimo „Live View“ / filmavimo 
jungiklį į padėtį <k>.

 Daugiau informacijos apie atminties korteles, į kurias galima įrašyti 
filmuotus vaizdus, rasite 5 puslapyje.

 Jei filmuojate laikydami fotoaparatą rankoje, dėl aparato drebėjimo 
vaizdas gali atrodyti susiliejęs. Rekomenduojame naudoti trikojį.

„Full HD 1080“
„Full HD 1080“ reiškia suderinamumą su didelės raiškos 
vaizdo įrašu, kurio vertikalią kraštinę sudaro 1080 pikselių 
(nuskaitymo eilučių).
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Pasirinkus <A>, <d> arba <F> filmavimo režimą, automatinis išlaikymas 
įsijungs ir prisiderins prie filmuojamos aplinkos skaisčio. Visuose šiuose 
režimuose išlaikymo valdymas bus vienodas.

1 Režimo pasirinkimo ratuką pasukite į 
padėtį <A>, <d> arba <F>.

2 Pastumkite fotografavimo „Live View“ 
/ filmavimo jungiklį į padėtį <k>.
 Atspindžio veidrodis pajudės, pasigirs 

specifinis garsas ir LCD ekrane pasirodys 
vaizdas.

3 Sufokusuokite objektą.
 Prieš filmuodami sufokusuokite objektą 

automatiškai arba rankiniu būdu (299-309 p.).
 Nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės, 

fotoaparatas ims fokusuoti esamu 
momentu nustatytu AF režimu.

4 Nufilmuokite vaizdą.
 Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite 

mygtuką <0>.
 Filmavimo metu ekrano viršutiniame 

dešiniajame kampe bus rodomas ženklas 
„o“.

 Garsas įrašomas naudojant fotoaparate 
įmontuotą monofoninį mikrofoną.

 Norėdami sustabdyti filmavimą, 
paspauskite mygtuką <0> dar kartą.

k Filmavimas

/  Filmavimas su automatiniu išlaikymu

Filmuoto vaizdo įrašymas

Įmontuotas mikrofonas
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Pasirinkę filmavimo režimą <s> filmavimui reikalingą užrakto greitį galite 
pasirinkti rankiniu būdu. Kad būtų pasiektas standartinis išlaikymas, ISO greitis ir 
diafragmos nuostata bus nustatytos automatiškai pagal filmuojamos aplinkos 
skaistį.

1 Režimo pasirinkimo ratuką pasukite į 
padėtį <s>.

2 Pastumkite fotografavimo „Live View“ 
/ filmavimo jungiklį į padėtį <k>.

3 Nustatykite pageidaujamą užrakto 
greitį.
 Stebėdami LCD ekraną pasukite ratuką 

<6>. Galimos užrakto greičio nuostatos 
priklauso nuo kadrų dažnio.
• 6 5 B 4:

1/4000 s - 1/30 s
• 8 7: 1/4000 s - 1/60 s

4 Sufokusuokite vaizdą ir nufilmuokite.
 Procedūra atitinka „Filmavimas su 

automatiniu išlaikymu“ skyriuje aprašytus 3 
ir 4 veiksmus (314 p.).

 AE su pirmenybe užraktui

Užrakto greitis

 Filmuojant keisti užrakto greitį nerekomenduojame, nes išlaikymo pokyčiai bus 
įrašyti.

 Filmuojant judantį objektą rekomenduojame nustatyti užrakto greitį nuo 1/30 iki 1/125 
sekundžių. Kuo mažesnis užrakto greitis, tuo mažiau sklandus atrodys objekto 
judesys.

 Jei filmuojate fluorescencinių arba LED lempų apšviestus vaizdus, pakeitus užrakto 
greitį, nufilmuotas vaizdas gali mirgėti.
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Pasirinkę filmavimo režimą <f> filmavimui reikalingą diafragmos nuostatą 
galite pasirinkti rankiniu būdu. Kad būtų pasiektas standartinis išlaikymas, ISO 
greitis ir užrakto greitis bus nustatytas automatiškai pagal filmuojamos aplinkos 
skaistį.

1 Režimo pasirinkimo ratuką pasukite į 
padėtį <f>.

2 Pastumkite fotografavimo „Live View“ 
/ filmavimo jungiklį į padėtį <k>.

3 Nustatykite pageidaujamą diafragmos 
vertę.
 Stebėdami LCD ekraną pasukite ratuką 

<6>.

4 Sufokusuokite vaizdą ir nufilmuokite.
 Procedūra atitinka „Filmavimas su 

automatiniu išlaikymu“ skyriuje aprašytus 3 
ir 4 veiksmus (314 p.).

 AE su pirmenybe diafragmai

Diafragma

Filmuojant keisti diafragmos nuostatos nerekomenduojame, nes dėl objektyvo 
diafragmos judėjimo atsiradę išlaikymo pokyčiai bus įrašyti.
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ISO greitis <A> režimu
 Pasirinkus režimą <A>, ISO greitis bus nustatomas automatiškai ISO 

100 - ISO 16000 ribose.

ISO greitis <d>, <s>, <f> ir <F> režimais
 ISO greitis bus nustatomas automatiškai ISO 100 - ISO 16000 ribose.
 Jei pasirinksite [z2: ISO speed settings / z2: ISO greičio nuostatos] 

(157 p.) ir pakeisite parinkties [ISO speed range / ISO greičio diapazonas] 
nuostatą [Maximum / maksimalus] į nuostatą [H1 (25600)] režimais <d>, 
<f> arba <F>, automatinis ISO greitis bus išplėstas iki H1 (atitinka ISO 
25600). Net ir nustačius mažesnį nei numatytojo ISO greičio (ISO 100 - 
ISO 16000) intervalą tarp [Maximum / maksimalus] ir [Minimum / 
minimalus], jis vis tiek neveiks.

 Jei pasirinkote funkcijos [z3: Highlight tone priority / z3: paryškinto 
atspalvio pirmenybė] nuostatą [Enable / įjungti] (180 p.), automatinis ISO 
greitis bus nustatytas ISO 200 - ISO 16000 ribose.

 Jei pasirinksite [z2: ISO speed settings / z2: ISO greičio nuostatos], 
filmavimo metu nuostatų [Auto ISO range / automatinio ISO greičio 
diapazonas] ir [Min. shutter spd. / min. užrakto greitis] pasirinkti negalima 
(158-159 p.). Taip pat [ISO speed range / ISO greičio diapazonas] nuostatos 
negalima nustatyti pasirinkus režimą <s>.

Jei pasirinkę funkciją [ISO speed range / ISO greičio diapazonas] parinkčiai 
[Maximum / maksimalus] parinksite nuostatą [H2 (51200)], o po to perjungsite 
fotografavimo režimą į filmavimo, maksimalus ISO greitis automatiškai bus pakeistas į 
ISO H1 (atitinka ISO 25600, išskyrus <A> ir <s> režimus). Iki ISO 51200 jo padidinti 
negalima.
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Filmuojant režimu <A>, <d>, <s>, <f> arba <F>, esant prastam 
apšvietimui, šis fotoaparatas automatiškai įjungia „Speedlite“ blykstės LED 
spindulį. Išsamesnių instrukcijų rasite EX serijos „Speedlite“ blykstės 
naudotojo vadove.

EX serijos „Speedlite“ blykstės (parduodama atskirai) 
su LED lempute naudojimas

Pastabos apie <A>, < d>, <s>, <f> bei <F> režimus
 Pasirinkus režimą <A>, fotoaparato aptiktos aplinkos piktograma bus rodoma 

kairiame viršutiniame kairiame ekrano kampe (319 p.).
 Išlaikymą galite užfiksuoti (AE fiksavimas) nuspaudę mygtuką <A> (išskyrus režimą 

<A>, 229 p.). Išlaikymo nuostata bus rodoma ekrane tiek laiko, kiek yra nustatyta 
[z6: Metering timer / z6: matavimo laikmatis]. Filmavimo metu pasinaudoję 
išlaikymo fiksavimo funkcija galite paspausti mygtuką <S> ir ją išjungti. (AE 
fiksavimo nuostata lieka veiksni tol, kol nenuspaudžiamas mygtukas <S>.)

 Išlaikymo išlyginimą iki ±3 intervalų galite nustatyti pastūmę jungiklį <R> į kairę 
ir pasukę ratuką <5> (išskyrus režimą <A>).

 Nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės, ekrano apačioje pasirodys užrakto greičio ir 
ISO greičio vertės. Tai nejudančių vaizdų fotografavimo išlaikymo nuostata (323 p.). 
Išlaikymo nuostata filmavimo metu ekrane nerodoma. Atkreipkite dėmesį į tai, kad 
fotografuojant ir filmuojant naudojamos išlaikymo nuostatos gali būti skirtingos.

 Pasirinkus režimą <A>, <d> arba <F> filmuoto vaizdo „Exif“ informacijoje nebus 
įrašyta informacija apie užrakto greitį ir diafragmos nuostatą. 
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Filmuojant vaizdus <A> režimu ekrane bus rodoma aptiktos aplinkos 
piktograma, o filmavimo parametrai bus priderinti prie tos aplinkos. Filmuojant 
specifinėmis sąlygomis arba neįprastą aplinką, ekrane rodoma piktograma gali 
neatitikti faktinės aplinkos tipo.

*1: Ekrane rodomas tik pasirinkus AF metodo nuostatą [u+Tracking / u + sekimas]. 
Pasirinkus kitą AF metodą, net ir fotografuojant žmogų, ekrane bus rodoma piktograma „Ne 
portretas“.

*2: Rodmuo rodomas net ir prijungus objektyvą su atstumo informacija. Fotografuojant su 
ilgintuvu arba stambaus plano fotografavimui skirtu objektyvu, ekrane rodoma piktograma 
gali neatitikti faktinės fotografavimo aplinkos.

*3: Ekrane bus rodoma aptiktą aplinką atitinkanti piktograma.

Aplinkos piktogramos

Objektas

Portretas*1
Ne portretas

Fono spalva

Fonas
Gamta ir laukas

Stambus 
planas*2

Skaistus

PilkaApšviestas 
foniniu 
apšvietimu

Tame tarpe ir mėlynas 
dangus

Šviesiai 
mėlynaApšviestas 

foniniu 
apšvietimu

Saulėlydis *3 *3 Oranžinė

Centrinis apšvietimas
Tamsiai 
mėlyna

Tamsus
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Filmuodami rankiniu būdu galite nustatyti užrakto greitį, diafragmą bei ISO greitį. 
Rankinis išlaikymas filmuojant skirtas pažengusiems naudotojams.

1 Režimo pasirinkimo ratuką pasukite 
į padėtį <a>.

2 Pastumkite fotografavimo „Live View“ / 
filmavimo jungiklį į padėtį <k>.

3 Nustatykite ISO greitis.
 Paspauskite mygtuką <m>.
 LCD ekrane atsivers ISO greičio nustatymo 

puslapis.
 Sukdami ratuką <6> nustatykite ISO 

greitį.
 Išsamesnės informacijos apie peržiūros 

ISO greitį rasite sekančiame puslapyje.

4 Nustatykite užrakto greitį ir 
diafragmą.
 Nuspauskite iki pusės užrakto mygtuką ir 

patikrinkite išlaikymo lygio indikatorių.
 Norimą užrakto greitį pasirinkite sukdami 

ratuką <6>. Galimos užrakto greičio 
nuostatos priklauso nuo kadrų dažnio.
• 6 5 B 4:

1/4000 s - 1/30 s
• 8 7: 1/4000 s - 1/60 s

 Norimą diafragmos vertę pasirinkite 
sukdami ratuką <5>.

 Jei norimos vertės nustatyti nepavyko, 
pastumkite jungiklį <R> į kairę ir 
pasukite ratuką <6> arba <5>.

 Filmavimas naudojant rankinį išlaikymą

Užrakto greitis

Diafragma
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5 Sufokusuokite vaizdą ir nufilmuokite.
 Procedūra atitinka „Filmavimas su 

automatiniu išlaikymu“ skyriuje aprašytus 3 
ir 4 veiksmus (314 p.).

ISO greitis <a> režimu
 Pasirinkus parinktį [Auto / automatinis] (A), ISO greitis bus nustatomas 

automatiškai ISO 100 - ISO 16000 ribose. Jei [z2: ISO speed settings / 
z2: ISO greičio nuostatos] nuostatai parinksite parinkties [ISO speed 
range / ISO greičio diapazonas] nuostatą [Maximum / maksimalus] iki [H1 
(25600)] (p.157 p.), automatinio ISO greičio diapazonas nesieks maksimalios 
H1 greičio ribos. Net ir nustačius mažesnį nei numatytasis ISO greitis (ISO 
100 - ISO 16000) intervalą tarp [Maximum / maksimalus] ir [Minimum / 
minimalus], jis vis tiek neveiks.

 ISO greitį ISO 100 - ISO 16000 ribose 1/3 intervalais galite pasirinkti ir rankiniu 
būdu. Jei pasirinksite [z2: ISO speed settings / z2: ISO greičio 
nuostatos] nuostatos [ISO speed range / ISO greičio diapazonas] parinkties 
[Maximum / maksimalus] nuostatą [25600/H], maksimalus ISO greitis 
rankinio ISO greičio pasirinkimo metu bus išplėstas iki H1 (atitinka 25600). 
Galite nustatyti mažesnį nei numatytasis ISO greitis (ISO 100 - ISO 16000) 
intervalą tarp [Maximum / maksimalus] ir [Minimum / minimalus] nuostatų

 Jei pasirinkote funkcijos [z3: Highlight tone priority / z3: paryškinto 
atspalvio pirmenybė] nuostatą [Enable / įjungti] (180 p.), automatinis arba 
rankinis ISO greičio nustatymo diapazonas bus nustatytas ISO 200 - ISO 
16000 ribose.

 Jei pasirinksite [z2: ISO speed settings / z2: ISO greičio nuostatos], 
filmavimo metu nuostatų [Auto ISO range / Automatinio ISO greičio 
diapazonas] ir [Min. shutter spd. / min. užrakto greitis] pasirinkti negalima 
(158-159 p.).



k Filmavimas

322

 Jei [ISO speed range / ISO greičio diapazonas] meniu pasirinksite parinkties 
[Maximum / maksimalus] nuostatą [H2 (51200)] ir perjungsite fotografavimo režimą 
į filmavimo, maksimalus ISO greitis filmuojant automatiškai pasikeis į H1 (atitinka 
ISO 25600). Iki ISO 51200 jo padidinti negalima.

 Filmuojant keisti užrakto greitį ar diafragmą nerekomenduojama, nes išlaikymo 
pokyčiai bus įrašyti.

 Filmuojant judantį objektą rekomenduojame nustatyti užrakto greitį nuo 1/30 iki 1/125 
sekundžių. Kuo mažesnis užrakto greitis, tuo mažiau sklandus atrodys objekto 
judesys.

 Jei filmuojate fluorescencinių arba LED lempų apšviestus vaizdus, pakeitus užrakto 
greitį, nufilmuotas vaizdas gali mirgėti.

 Jei [83: Custom Controls / 83: adaptuoti valdikliai] pasirinksite parinktį [s: 
Expo comp (hold btn, turn ) / s: išlaikymo išlyg (laikyti nuspaustą mygt., 
sukti )] (455 p.), galėsite pasirinkti „Auto ISO“ priskiriamą išlaikymo išlyginimo 
nuostatą.

 Nustatę režimą „Auto ISO“ galite paspausti mygtuką <A> ir ISO greitį užfiksuoti.
 Nuspaudę mygtuką <A> ir perkomponavę vaizdą, išlaikymo lygio indikatoriuje 

galėsite pamatyti išlaikymo lygio skirtumą (323 p.) lyginant su tuo, kuris buvo 
nuspaudžiant mygtuką <A>.

 Spausdami mygtuką <B> galėsite pakeisti rodinio formatą.
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 Kaskart, paspaudus mygtuką <B>, ekrane pasikeis informacijos rodinys.

*1: Taikomas vienam vaizdo įrašui.
*2: Žr. „Wi-Fi“ adapterio W-E1 naudotojo vadovą.

Informacijos rodinys

„Picture Style“ sąranka

Kortelė vaizdui 
įrašyti / peržiūrėti

AF taškas (automatinis vieno taško fokusavimas)

Išlaikymo lygio indikatorius

Diafragma

Užrakto greitis

Baltos spalvos balansas

Filmavimo režimas
/ Automatinis išlaikymas 

(A)
: Automatinis išlaikymas 

(d/F)
: Pirmenybė užraktui
: Pirmenybė diafragmai
: Rankinis išlaikymas

Vaizdo įrašymo 
kokybė

LED lemputė

AF metodas

Temperatūrinis įspėjimas

Kadrų dažnis

ISO greitis

Išlaikymo režimas
L: automatinis išlaikymas

:Automatinis išlaikymas su
pirmenybe užraktui

: Automatinis išlaikymas 
su pirmenybe diafragmai

K: rankinis išlaikymas

Įrašymo lygis: rankinis

Įrašymo lygio matuoklis

Pavaros režimas

„Auto Lighting Optimizer“ 
(automatinio apšvietimo 
optimizatorius)

Likusi filmavimo trukmė*1 / praėjęs laikas

Vėjo filtras

Ateniuatorius

Likusių kadrų skaičius

Maksimali serija

Glaudinimo
metodas

„Movie Servo AF“

AE fiksavimas

„Eye-Fi“ kortelės siuntimo
būsena

Skaitmeninis kompasas

GPS prijungimo indikatorius

Paryškinto atspalvio 
pirmenybė

MOV/MP4

Garso ausinėse
stiprumas

Įrašomos filmuotos medžiagos dydis

Įrašomas filmuotas vaizdas 

Išlaikymo išlyginimas

Baterijos patikra

Laiko kodas

Įrašymo indikatorius

Histograma (a režimas)

Signalo stiprumas*2

„Wi-Fi“ funkcija**2
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 Paspaudę mygtuką <B> ekrane išvysite elektroninį gulsčiuką (75 p.). 
 Atkreipkite dėmesį į tai, kad pasirinkus AF režimo nuostatą [u +Tracking / 

u + sekimas] arba, naudojant HDMI kabelį (385 p.), prijungus fotoaparatą prie TV, 
elektroninio gulsčiuko ekrane įjungti negalima.

 Filmavimo metu elektroninis gulsčiukas ekrane rodomas nebus. (Pradėjus filmuoti 
elektroninio gulsčiuko rodmuo išsijungs automatiškai.)

 Pradėjus filmuoti, likusio laiko rodinys pakeičiamas praėjusio laiko rodiniu.

Atsargumo priemonės filmuojant
 Nenukreipkite fotoaparato į stiprų šviesos šaltinį pvz. saulę ar ryškiai šviečiančią 

lempą. Ryški šviesa gali pažeisti vaizdo jutiklį arba vidinius fotoaparato 
komponentus.

 Jei pasinaudosite [51: Record func+card/folder sel. / 51: įrašymo funkc. + 
kortelės / aplanko pasirinkimas] meniu pasirinksite [Record func. / įrašymo 
funkcija] nuostatą [Rec. to multiple / įrašyti į abi korteles] (147 p.), filmuoto vaizdo 
į abi korteles (CF kortelę f ir SD kortelęg) įrašyti nepavyks. Pasirinkus nuostatą 
[Rec. separately / įrašyti atskirai] arba [Rec. to multiple / įrašyti į abi korteles], 
vaizdas bus įrašytas į tą kortelę, kuri buvo parinkta funkcijai [Playback / peržiūrėti].

 Jei yra nustatytas režimas <Q> ir filmuojant pasikeis ISO greičio arba diafragmos 
parametrai, gali pasikeisti ir baltos spalvos balansas.

 Jei filmuojate fluorescencinių arba LED lempų apšviestus vaizdus, nufilmuotas 
vaizdas gali mirgėti.

 Rekomenduojame nufilmuoti kelis bandomuosius filmus keičiant mastelį. Filmavimo 
metu keičiant mastelį įrašytame vaizde gali pakisti ekspozicija arba girdėtis 
mechaniniai objektyvo veikimo garsai arba vaizdai gali būti nesufokusuoti.

 Filmuojant vaizdo padidinti negalima net spaudžiant mygtuką <u>.
 Būkite atsargūs ir neuždenkite mikrofono pirštu ar kokiu nors daiktu (314 p.).
 [Multi Shot Noise Reduction / daugybinių kadrų iškraipymų mažinimas] (176 p.) 

ir [Distortion / deformacija] (182 p.) funkcijų pasirinkti negalima. (Jos neveiks.)
 Filmavimo metu prijungiant arba atjungiant HDMI kabelį filmavimas nutrūksta.
 Pagrindinės atsargumo priemonės filmuojant pateiktos 351-352 puslapiuose.
 Jei reikia, perskaitykite ir pagrindines atsargumo priemones fotografuojant 

„Live View“ režimu, pateiktas 310 ir 311 puslapiuose.
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Pastabos apie filmavimą
 Su filmavimu susijusios nuostatos yra pateiktos kortelėse z4] ir [z5] (342 p.). 

<A> režimu šios nuostatos yra kortelėse [z2] ir [z3].
 Kaskart filmuojant vaizdą jis yra įrašomas į vis naują vaizdo failą. Kai failo apimtis viršija 

4 GB, toliau jis įrašomas į naują tam sukurtą 4 GB dydžio failą ir taip toliau.
 Filmuoto vaizdo rodinio laukas siekia apie 100% (kai nustatytas vaizdo filmavimo 

dydis L).
 Vaizdą fokusuoti taip pat galite ir spausdami mygtuką <p>.
 Jei pasirinksite [z5: V button function / z5: V mygtuko funkcija] nuostatą 

[ /k] [q/k], filmavimą galėsite paleisti ir sustabdyti iki galo nuspausdami 
užrakto mygtuką (348 p.)

 Garsą įrašo monofoninis fotoaparate įmontuotas mikrofonas (314 p.).
 Stereofoninio garso įrašymas irgi galimas: reikia prie fotoaparato išorinio mikrofono 

ĮVADO (23 p.) prijungti kryptinį stereofoninį mikrofoną DM-E1 (parduodamas 
atskirai), nes pirmenybė teikiama išoriniam mikrofonui.

 Naudojant HDMI kabelį HTC-100 (parduodamas atskirai) filmuotą vaizdą galima 
parodyti per televizorių (385 p.). Jei vaizdas TV ekrane nepasirodo, pasirinkite 
tinkamą [53: Video system / 53: vaizdo sistema] pagal Jūsų TV naudojamą 
vaizdo standartą nuostatą [For NTSC / skirta NTSC] arba [PAL / skirta PAL].

 Prie fotoaparato ausinių įvado (23 p.) prijungus komercines stereofonines ausines su 
3,5 mm miniatiūriniu kištuku, filmuojant galima klausytis garso.

 Naudodamiesi nuotoliniu valdikliu RC-6 (parduodamas atskirai, 248 p.) galite įjungti ir 
išjungti filmavimą, jei filmuojama įjungus pavaros režimą <Q> arba <k>. 
Filmavimo laiko nustatymo jungiklį pastumkite į padėtį <2> (2 s delsa) ir nuspauskite 
siuntimo mygtuką. Jei jungiklis pastumtas į padėtį <o> (fotografavimas nedelsiant), 
pasirinktas kadras bus nufotografuotas.

 Filmuojant su visiškai įkrautų baterijų paketu LP-E6N, filmavimo trukmė gali būti 
tokia: 23 °C temperatūroje: apie 1 val. 40 min., 0 °C temperatūroje apie 1 val. 30 min.

 Filmuojant, išankstinio fokusavimo funkcija galima naudotis tik prijungus (super) 
teleobjektyvą su išankstinio fokusavimo režimu (pradėtą gaminti 2011 metų antroje 

Nelaikykite fotoaparato ilgai vienoje padėtyje.
Net jei fotoaparatas neatrodo labai karštas, ilgai kontaktuodamas su ta pačia kūno dalimi 
jis gali sukelti odos paraudimą, pūslių atsiradimą ir kontaktinį žemos temperatūros 
nudegimą. Jei turite jautrią odą arba kraujo apytakos sutrikimų, filmuodami arba 
fotografuodami aukštoje temperatūroje naudokitės trikoju.
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Kad pamatytumėte, kaip atrodys užfiksuotas vaizdas, imituojant galutinį vaizdą 
jam bus pritaikytas esamos „Picture Style“ sąrankos nuostatų, baltos spalvos 
balanso ir kt. parametrų poveikis.
Filmuojant, ekrane rodomam vaizdui automatiškai pritaikomas toliau išvardintų 
nuostatų suteikiamas poveikis:

Galutinis filmuojamo vaizdo imitavimas

 „Picture Style“ sąranka
* Bus perteikti visi parametrai, pvz., ryškumas, kontrastas, spalvų sotis ir atspalvis.

 Baltos spalvos balansas
 Baltos spalvos balanso koregavimas
 Išlaikymas
 Lauko gylis
 „Auto Lighting Optimizer“ (automatinio apšvietimo optimizatorius)
 Periferinio apšvietimo korekcija
 Spalvų iškraipymo korekcija
 Paryškinto atspalvio pirmenybė

Galutinio vaizdo imitavimas
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Filmuojant, nuspaudus iki galo užrakto 
mygtuką, pasirinktą vaizdą galima 
nufotografuoti.

Nuotraukų fotografavimas filmavimo metu
 Jei filmuodami nufotografuosite nejudantį vaizdą, bus užfiksuotas apie 

1 sekundę trunkantis nejudantis kadras.
 Nufotografuota nuotrauka bus įrašyta į kortelę, ir pasirodžius „Live View“ 

vaizdui bus filmuojama toliau.
 Filmuota medžiaga ir nuotrauka atminties kortelėje įrašoma į atskirus failus.
 Jei pasinaudosite [51: Record func+card/folder sel. / 51: įrašymo funkcija 

+ kortelė / aplankas] ir pasirinksite nuostatos [Record func. / įrašymo 
funkcija] (146 p.) parinktį [Standard / standartinė] arba [Auto switch card / 
automatinis kortelių keitimas], filmuotas vaizdas ir nejudančių vaizdų 
nuotraukos bus išsaugomos toje pačioje kortelėje. Pasirinkus nuostatą [Rec. 
separately / įrašyti atskirai] arba [Rec. to multiple / įrašyti į abi korteles], 
filmuotas vaizdas bus įrašytas į tą kortelę, kuri buvo parinkta funkcijai 
[Playback / peržiūrėti] (148 p.). Nuotraukoms įrašyti bus pasitelkta tokia 
įrašymo kokybė, kokia yra nustatyta pasirinktai kortelei.

 Su nuotraukų fotografavimu filmuojant susijusios funkcijos aprašomos toliau. 
Kitos funkcijos bus tokios pat, kaip ir filmuojant.

*Pasirinkus paryškinto atspalvio pirmenybės režimą, ISO greičio diapazonas prasidės nuo ISO 200.

Fotografavimas filmuojant

Funkcijos Nuostatos

Vaizdo 
įrašymo 
kokybė

Kaip pasirinkus parinktį [z1: Image quality/ z1: vaizdo kokybė].
Pasirinkus filmuoto vaizdo įrašymo dydį [1920 x 1080] arba [1280 x 720], 
įrašomo vaizdo proporcijos bus 16:9. Pasirinkus įrašymo dydį [640x480], 
rašomo vaizdo proporcijos bus 4:3.

ISO greitis*
• <A>: ISO 100 - ISO 6400
• <d>, <s>, <f> ir <F>: ISO 100 - ISO 16000
• <a>: Žr. sk. „ISO greitis <a> režimu” 321 puslapyje.

Išlaikymo 
nuostata

• <A>, <d> ir <F>: Užrakto greitis ir diafragma nustatomos automatiškai.
• <s>: Užrakto greitis ir diafragma nustatomos rankiniu būdu.
• <f>: Užrakto greitis nustatomas automatiškai, o diafragma nustatoma 

rankiniu būdu.
• <a>: Rankiniu būdu nustatykite užrakto greitį ir diafragmą.
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 Pasirinkus nuostatą L 8 (59,94 k./s) arba 7 (50,00 k./s) arba [z5: V 
button function / z5: V mygtuko funkcija] nuostata [ /k] arba [q/k], 
nuotraukų filmuodami užfiksuoti negalėsite.

 Pasirinkus L arba w nuostatą filmavimo metu fotografuojant nuotraukas 
padengimas gali būti apie 99 %, o pasirinkus x - apie 98% kai yra pasirinkta JPEG 
73 vaizdo įrašymo kokybė).

 Nenaudokite AEB funkcijos.
 Net ir įjungta blykstė nesuveiks.
 Filmavimo metu nuotraukas galima fotografuoti ir nepertraukiamu būdu. Tačiau 

nufotografuotas vaizdas ekrane parodomas nebus. Dėl nuotraukų įrašymo kokybės, 
nepertraukiamu būdu užfiksuojamų nuotraukų skaičiaus, kortelės veikimo ir kitų 
aplinkybių filmavimas gali automatiškai nutrūkti.

 Filmuojant galima naudotis AF funkcija. Tačiau, gali atsitikti štai kas:
• Vaizdas gali staiga išsifokusuoti.
• Gali pakisti nufilmuoto vaizdo skaistis.
• Įrašytas filmuotas vaizdas staiga gali sustoti.
• Į filmuotą medžiagą gali būti įrašytas objektyvo veikimo garsas.
• Nesufokusavus, filmuoto vaizdo nuotraukų fotografuoti negalima.

 Išlaikymo išlyginimas iki ±3 intervalų gali būti taikomas ir filmavimo metu 
fotografuojamiems vaizdams.

 Jei filmuodami norite fotografuoti nuotraukas nepertraukiamu režimu, 
rekomenduojame naudoti tik didelės spartos atminties kortelę. Rekomenduojame 
fotografuoti su mažesne įrašymo kokybe ir mažesnėmis nepertraukiamomis 
serijomis.

 Fotografuoti galite visais pavaros režimais.
 Laikmačiu galima pasinaudoti tik prieš pradedant filmuoti. Filmavimo metu 

fotoaparatas automatiškai įjungs pavienio fotografavimo funkciją.
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Jei ekrane stebėdami vaizdą nuspausite mygtuką <n>, <o>, 
<m> arba <b>, ekrane atsivers pasirinktas nuostatų rodinys ir sukdami 
ratuką <6> arba <5> galėsite pasirinkti atitinkamą funkciją.

 Filmavimo metu fokusuojant vaizdą rankiniu būdu (320 p.) galite paspausti 
mygtuką <m> ir nustatyti norimą ISO greitį.

 Nuspaudę mygtuką <n>, o po to mygtuką <B> galite nustatyti BSB 
poslinkį ir skirtingo BSB seriją.

 Atkreipkite dėmesį į tai, kad šių nuostatų pasirinkti negalėsite: <q> matavimo 
režimo, <y> blykstės išlaikymo išlyginimo, <w> HDR režimo ir <P> 
daugybinių išlaikymų.

<d>, <s>, <f>, <a> ir <F> režimuose galima nustatyti AF metodas, 
fotografavimo serijomis režimas, įrašomo filmuoto vaizdo dydis, įrašymo 
lygis (nustatomas tik rankiniu būdu), garso intensyvumas (ausinėse), įrašymui / 
peržiūrai skirta kortelė ir vaizdo kokybė (nuotraukų), baltos spalvos balansas, 
„Picture Style“ sąranka ir „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo 
optimizatorius) funkcijas.
<A> režimu galima nustatyti tik anksčiau išvardintas tamsesniu šriftu išskirtas 
funkcijas.

1 Paspauskite <Q> mygtuką (7).
 Ekrane pasirodys nustatomos funkcijos.

2 Parinkite funkciją ir ją nustatykite.
 Funkciją galite pasirinkti naudodamiesi 

<9>.
 Pasirinktos funkcijos nuostata yra rodoma 

ekrane.
 Nustatykite sukdami ratuką <6> arba 

<5>.
 Norėdami nustatyti įrašomo filmuoto vaizdo 

dydį arba RAW vaizdo kokybę, paspauskite 
mygtuką <0>.

Filmavimo funkcijų nuostatos

B/R/f/i/A nuostatos

Q Spartusis valdymas
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 Norėdami pasirinkti kortelę vaizdui įrašyti ir 
peržiūrėti, BSB poslinkį / skirtingo BSB 
seriją arba „Picture Style“ sąrankos 
parametrus, paspauskite mygtuką <B>.

 Paspaudus mygtuką <0> fotoaparatas 
tęs filmavimą.

Naudodamiesi [z4: Movie rec quality / 
[z4: įrašomo filmuoto vaizdo kokybė] 
([z2] kortelė <A> meniu) galite nustatyti 
norimą vaizdo įrašo formatą, įrašomo filmuoto 
vaizdo dydį (apimtį, kadrų dažnį, glaudinimo 
metodą) ir kitas funkcijas.
[Movie rec. size / įrašomo filmuoto vaizdo 
dydis] ekrane rodomą kadrų dažnį 
fotoaparatas automatiškai perjungia pagal 
pasirinktą [53: Video system / 53: vaizdo 
sistema] nuostatą (491 p.).

Galite pasirinkti filmuoto vaizdo įrašymo formatą.

 MOV
Filmuotas vaizdas įrašomas MOV formatu 
(failo plėtinys „.MOV“). Tinka redaguoti 
kompiuteriu.

 MP4
Filmuotas vaizdas įrašomas MP4 formatu (failo plėtinys „.MP4“). Šį formatą 
atkuria įvairesnės vaizdo atkūrimo sistemos nei MOV formatą.

3 Įrašomo filmuoto vaizdo dydžio nustatymas

MOV/MP4
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Galite pasirinkti filmuoto vaizdo apimtį, glaudinimo metodą ir kadrų dažnį.
 Image Size (Vaizdo apimtis)

L 1920x1080
Visiškai aukštos raiškos įrašymo kokybė 
(„Full HD“). Vaizdo proporcijos yra 16:9.
w 1280 x 720
Didelės raiškos įrašymo kokybė (HD). 
Vaizdo proporcijos yra 16:9.

x 640x480
Standartinės raiškos įrašymo kokybė. Vaizdo proporcijos yra 4:3.

 Frame Rate (Kadrų dažnis) (k./s: kadrai per sekundę)
6 29,97 kadrai per sekundę/8 59,94 kadrų per sekundę
Regionuose, kur naudojama NTSC TV sistema (Šiaurės Amerika, Japonija, 
Korėja, Meksika ir kt.).
5 25,00 kadrai per sekundę/7 50,00 kadrų per sekundę
Regionuose, kur naudojama PAL TV sistema (Europa, Rusija, Kinija, Australija 
ir kt.).
4 23,98 kadro per sekundę/B 24,00 kadrai per sekundę
Dažniausiai kino filmams. Daugiau informacijos apie B rasite 333 p.

Įrašomo filmuoto vaizdo dydis

L 8 (59,94 k./s) arba 7 (50,00 k./s) sparta įrašytų filmuotų vaizdų kitais 
prietaisais atkurti gali nepavykti, nes atkuriant vaizdą reikalingas intensyvus duomenų 
apdorojimas.

Filmuojant ekrane rodomas kadrų dažnio rodmuo priklauso nuo to, kokia yra pasirinkta 
[53: Video system / 53: vaizdo sistema] nuostata [For NTSC / skirta NTSC] ar [For 
PAL / skirta PAL].



3 Įrašomo filmuoto vaizdo dydžio nustatymas

332

 Compression Method (Glaudinimo metodas)
W ALL-I (redagavimui / tik I)
Įrašomas vaizdas glaudinamas po vieną kadrą. Nors failas yra didesnis nei 
filmuojant su IPB (standartinis) arba IPB (lengvas), jį lengviau redaguoti. 

X IPB (standartinis)
Suglaudina daugybinius kadrus tokia sparta, kad įrašymo laikas būtų 
išnaudotas geriau. Kadangi gaunamas mažesnis failas nei glaudinant su 
ALL-I (redagavimui), į vieną kortelę galima sutalpinti ilgesnės trukmės filmuotą 
vaizdą.

 IPB (lengvas)
Galima pasirinkti nustačius [MP4] vaizdo įrašymo formatą.  Su standartiniu IPB 
filmuotas vaizdas įrašomas šiek tiek mažesne sparta, todėl failas būna 
mažesnis ir jį gali atkurti įvairesnės vaizdo sistemos. Iš visų trijų galimų 
metodų, su šiuo į atminties kortelę galima įrašyti ilgiausiai filmuotą vaizdą.

 Pasirinkus nuostatą L 8 (59,94 k./s) arba 7 (50,00 k./s) kai kurios funkcijos 
neveiks.

• „Movie Servo AF“ funkcija tuo metu neveiks.
• AF veiks su kontrasto aptikimo funkcija. (Fokusavimas gali užtrukti ilgiau nei 

paprastai.)
• Nejudančių vaizdų fotografuoti negalima.

 Pakeitę [53: Video system / 53: vaizdo sistema] nuostatą, iš naujo nustatykite ir 
įrašomo filmo dydį.
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Filmuotas vaizdas įrašomas 24,00 kadrų per sekundę sparta. Taikomas visiškai 
aukštos raiškos (Full HD) vaizdo kokybei.

Pasirinkus nuostatą [Enable / įjungti] 
filmuotas vaizdas įrašomas LBW arba į 
LBX režimu.

Pasirinkote nuostatą [Movie rec. size / 
įrašomo filmuoto vaizdo apimtis], o po to 
pasirinkote nuostatos [24.00p] parinktį [Enable 
/ įjungti], [Movie rec. size / įrašomo filmuoto 
vaizdo dydis] nuostatą teks pasirinkti dar 
kartą.

24.00p

Perspėjimai dėl [24.00p: Enable / 24,00p: įjungti]
 [53: Video system / 53: vaizdo sistema] pasirinkti negalima.
 [53: HDMI frame rate / 53: HDMI kadrų dažnis] (350 p.) nustatyti negalima. 

Naudojantis HDMI filmuotas vaizdas bus perduotas 1080/24.00p signalais. Jei 
fotoaparatą prijungsite prie 1080/24.00p signalų per HDMI nepriimančio prietaiso, 
filmuotas vaizdas ekrane nepasirodys.

 Vėl pasirinkus nuostatą [Disable / išjungti], [53: HDMI frame rate / 53: HDMI 
kadrų dažnis] bus parinkta nuostata [Auto / automatinė].

 Net ir sugrąžinus nuostatą [Disable / išjungti], originalus vaizdo įrašymo dydis 
sugrąžintas nebus. Įrašomo filmuoto vaizdo dydį nustatykite iš naujo.
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 MOV formatu (vidutiniškai)

 MP4 formatu (vidutiniškai)

Bendra filmavimo trukmė ir vienos minutės failo dydis

Filmuoto vaizdo 
įrašymo kokybė

Bendra kortelėje išsaugomo vaizdo įrašo 
trukmė Failo dydis

4 GB 8 GB 16 GB

L

87 X 8 min. 17 min. 34 min. 440 MB/min.

65
B4

W 5 min. 11 min. 23 min. 654 MB/min.

65
B4

X 16 min. 33 min. 1 val. 7 min. 225 MB/min.

w
87 W 6 min. 13 min. 26 min. 583 MB/min.

87 X 19 min. 38 min. 1 val. 17 min. 196 MB/min.

x 65 X 50 min. 1 val. 41 min. 3 val. 22 min. 75 MB/min.

Filmuoto vaizdo 
įrašymo kokybė

Bendra kortelėje išsaugomo vaizdo įrašo 
trukmė Failo dydis

4 GB 8 GB 16 GB

L

87 X 8 min. 17 min. 35 min. 431 MB/min.

65
B4

W 5 min. 11 min. 23 min. 645 MB/min.

65
B4

X 17 min. 35 min. 1 val. 10 min. 216 MB/min.

65 43 min. 1 val. 26 min. 2 val. 53 min. 87 MB/min.

w

87 W 6 min. 13 min. 26 min. 574 MB/min.

87 X 20 min. 40 min. 1 val. 21 min. 187 MB/min.

65 2 val. 5 min. 4 val. 10 min. 8 val. 20 min. 30 MB/min.

x
65 X 57 min. 1 val. 55 min. 3 val. 50 min. 66 MB/min.

65 2 val. 43 min. 5 val. 26 min. 10 val. 53 min. 23 MB/min.

Fotoaparatui įkaitus, filmavimas gali nutrūkti anksčiau, nei pirmiau pateikiamoje lentelėje 
nurodyta maksimali įrašymo trukmė (351 p.).
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 4 GB dydį viršijantis filmuotas vaizdas
Net ir filmuodami dides nio nei 4 GB dydžio vaizdus galite tai daryti be jokių 
trikdžių.
Filmuojant vaizdą, likus, apytiksliai, 30 s iki failui pasiekiant 4 GB dydį, ekrane 
rodomas filmavimo trukmės rodmuo arba laiko kodas ims žybsėti. Jei ir toliau 
filmuosite, pasiekus 4 GB ribą, automatiškai bus sukurtas naujas vaizdo failas 
ir praėjusios filmavimo trukmės arba laiko kodo rodmuo ekrane nustos 
mirksėti.
Peržiūrint filmuotą vaizdą, kiekvieną failą teks atkurti atskirai. Filmuotų vaizdo 
įrašų automatiškai iš eilės vienas paskui kitą atkurti negalima. Pasibaigus 
viename faile išsaugoto filmuoto vaizdo peržiūrai, pasirinkite kitą filmuką ir 
žiūrėkite toliau.

 Filmavimo laiko apribojimas
Maksimali vieno filmuoto vaizdo klipo trukmė yra 29 min. 59 s. Pasiekus 29 
min. 59 s filmavimo trukmės ribą, filmavimas bus automatiškai sustabdytas. 
Paspaudę mygtuką <0> galėsite filmavimą pradėti iš naujo. (Bus sukurtas 
naujas filmuoto vaizdo failas).

Jei filmuojant vaizdą failas viršys 4 GB dydį, ekrane pasirodys užrašas „buSY“. Kol 
ekrane rodomas užrašas „buSY“, nuotraukų fotografuoti negalima.
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Filmavimo metu garsą galite įrašyti naudoda-
miesi fotoaparate įmontuotu monofoniniu 
mikrofonu arba kryptiniu stereofoniniu mikro-
fonu DM-E1 (parduodamas atskirai). Garso įra-
šymo lygį galite keisti be apribojimų.
Garso įrašymo nuostatos yra sutalpintos 
[z4: Sound recording / z4: garso 
įrašymas] meniu ([z2] kortelė <A> meniu).

Auto 
(Automatinis) : garso įrašymo lygis sureguliuojamas automatiškai. Automatinė garso 

lygio kontrolė veikia automatiškai, reaguodama į garso lygį.
Manual 
(Rankinis) : skirtas pažengusiems naudotojams. Galima nustatyti vieną iš 64 galimų 

garso įrašymo lygių.
Pasirinkite parinktį [Rec. level / įrašymo lygis], sukdami ratuką <5> 
stebėkite lygio matuoklį ir sureguliuokite garso įrašymo lygį. Žiūrėkite į 
piko užlaikymo indikatorių ir nustatykite lygį taip, kad intensyviausių garsų 
metu lygio matuoklio dešinėje (žyminčioje garsiausius garsus) kartais 
pasirodytų rodmuo „12“ 
(-12 dB). Jei rodmuo viršija „0“, garsas bus iškraipytas.

Disable 
(Išjungti) : garsas įrašytas nebus. Perduodant duomenis per HDMI garso duomenys 

perduodami nebus (348 p.).

Wind filter 
(Vėjo filtras) : pasirinkus nuostatą [Enable / įjungti] sumažinamas filmavimo metu 

įrašomas vėjo sukeliamas triukšmas. Ši funkcija veikia tik filmuojant 
su įjungtu įmontuotu mikrofonu. Atkreipkite dėmesį į tai, kad 
pasirinkus nuostatą [Enable / įjungti], sumažės ir žemų garsų, todėl 
filmuodami nevėjuotoje aplinkoje pasirinkite nuostatą [Disable / 
išjungti]. Taip įrašysite natūralesnius garsus, nei pasirinkę nuostatą 
[Enable / įjungti].

Attenuator 
(Ateniuatorius) : automatiškai sumažina didelio triukšmo sukeliamus garso 

iškraipymus. Net jei prieš filmavimą pasirinksite [Sound recording / 
garso įrašymas] režimą [Auto / automatinis] arba [Manual / 
rankinis], labai stiprus garsas gali būti įrašytas iškraipytas. Tokiu 
atveju rekomenduojame rinktis nuostatą [Enable / įjungti].

3 Garso įrašymo nustatymas

Garso įrašymas / garso įrašymo lygis

Vėjo filtras /ateniuatorius
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 Kaip naudotis mikrofonu
Paprastai įtaisytasis mikrofonas įrašo monofoninį garsą.
Stereofoninio garso įrašymas irgi galimas: reikia prie fotoaparato išorinio 
mikrofono ĮVADO (23 p.) prijungti kryptinį stereofoninį mikrofoną DM-E1 
(parduodamas atskirai), nes pirmenybė teikiama išoriniam mikrofonui.

 Ausinių naudojimas
Prie fotoaparato ausinių įvado (23 p.) prijungus komercines stereofonines 
ausines su 3,5 mm miniatiūriniu kištuku, filmuojant galima klausytis garso. Jei 
naudojate kryptinį stereofoninį mikrofoną DM-E1 (parduodamas atskirai), 
galėsite klausytis stereofoninio garso. Norėdami nustatyti garso intensyvumą 
ausinėse paspauskite mygtuką <Q> ir pasirinkite parinktį <n>. Norėdami 
pareguliuoti pasukite ratuką <5> (329 p.).
Ausinėmis galite naudotis ir filmuodami.

Klausantis įrašomo garso per ausines triukšmo sumažinimas netaikomas. Todėl Jūsų 
girdimas garsas skirsis nuo įrašyto į filmuotą medžiagą.

 Pasirinkus <A> filmavimo režimą galima rinktis [Sound recording / garso 
įrašymas] funkcijos nuostatas [On / įjungti] arba [Off / išjungti]. Pasirinkus nuostatą 
[On / įjungti], įrašomo garso lygis bus nustatomas automatiškai (taip pat, kaip ir 
pasirinkus režimą [Auto / automatinis]), tačiau vėjo filtras neveiks.

 Naudojantis HDMI kabeliu sujungus fotoaparatą su TV garsas taip pat bus 
perduodamas (išskyrus tuos atvejus, kai yra pasirinkta [Sound recording / garso 
įrašymas] nuostata [Off / išjungti]). Jei per TV garsiakalbius transliuojamas garsas 
aidi, patraukite fotoaparatą atokiau nuo TV arba sumažinkite TV garsą.

 Paspaudę mygtuką <Q>, o po to nuspaudę mygtuką <c> ir kraipydami valdiklio 
<9> viršutinį ir apatinį segmentus, galite nustatyti norimą garso intensyvumą 
ausinėse.

 Garso balanso tarp kairiojo ir dešinio kanalų derinti negalima.
 Garsas įrašomas 48 kHz/16 bitų mėginių ėmimo greičiu.
 Jei pasirinkote funkcijos [z5: Silent Control / z5: tylusis valdymas] nuostatą 

[Enable h / įjungti h] (338 p.), galėsite garso lygį reguliuoti liesdami <h> jutiklinį 
valdymo skydelį ir sumažinti filmavimo metu įrašytų eksploatacinių garsų kiekį.
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Filmuodami galėsite pakeisti ISO greičio, garso įrašymo lygio ir pan. nuostatas 
nesukeldami papildomo triukšmo.

Pasirinkus funkcijos [z5: Silent Control / 
z5: tylusis valdymas] ([z3] kortelė <A> 
meniu) nuostatą [Enable h / įjungti h], 
galima naudotis vidiniame sparčiojo valdymo 
ratuko žiede esančiu liečiamu jutikliniu valdikliu 
<h>.

Norint be garso atlikti veiksmą, tereikia paliesti 
viršutinį, apatinį, kairį arba dešinį <h> 
segmentą.
Jei filmavimo metu norite pakeisti toliau 
išvardintas nuostatas, paspaudę mygtuką 
<Q> galite atsiversti sparčiojo valdymo 
ekraną, o tada pasinaudoti <h>.

*1: Pasirinkus nuostatą „Auto ISO“. 
*2: Pasirinkus nuostatą [Sound recording: Manual / 
garso įrašymas: rankinis].

3 Tylusis valdymas

Nustatomos 
funkcijos

Fotografavimo režimas

A d/F s f a

Užrakto greitis - - k - k

Diafragma - - - k k

Išlaikymo išlyginimas - k k k k*1

ISO greitis - - - - k

Įrašymo trukmė*2 - k k k k

nGarso k k k k k

 Jei pasirinkote funkcijos [z5: Silent Control / z5: tylusis valdymas] nuostatą 
[Enable h / įjungti h], filmavimo metu naudodamiesi <5> sparčiojo valdymo ratuku 
garso įrašymo lygio pakeisti negalėsite.

 Net jei diafragmos nuostatą keiskite naudodamiesi <h>, objektyvo sukeliamas 
garsas vis tiek bus įrašytas.

 Jei ant <h> pateko vandens ar nešvarumų, jutiklinis valdiklis gali tinkamai 
nebeveikti. Jei taip nutiko, nušluostykite <h> valdiklį sausa švaria šluoste. Jei 
valdiklis vis tiek neveikia, palaukite truputį ir pabandykite dar kartą.

Prieš pradėdami filmuoti vaizdą galite pasinaudoti <h> ir [Rec. level / įrašymo lygis] 
nuostata ir sureguliuoti įrašomo garso lygį.
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Laiko kodas - tai automatiškai įrašyti laiko 
duomenys, skirti filmuotam vaizdui 
sinchronizuoti filmavimo metu. Ši informacija 
visada įrašoma tokiais matavimo vienetais: 
valandos, minutės, sekundės ir kadrai. Ši 
informacija dažniausiai naudojama filmuotai 
medžiagai redaguoti.
Pasinaudokite [z5: Time code / z5: laiko 
kodas] ([z3] kortelė <A> meniu) ir 
nustatykite laiko kodą.

Rec run 
(Nuo įrašymo priklausantis procesas) : laiko kodas skaičiuojamas tik filmavimo 

metu. Laiko kodas tęsiamas tokia tvarka, 
kokia yra nufilmuoti vaizdo failai.

Free run 
(Nepriklausomas procesas) : laiko kodas skaičiuojamas nepriklausomai 

nuo to, filmuojate ar ne.

Galite nustatyti laiko kodo paleidimo laiką.

Manual input setting 

(Rankinio įvedimo nuostata) : galite įvesti bet kokias valandos, minučių, 
sekundžių ir kadrų nuostatas.

Reset (Atstatyti) : pasitelkus funkciją [Manual input setting / 
rankinio įvedimo nuostata] ir [Set to camera 
time / nustatyti pagal fotoaparato laiką] 
laikas nustatomas į padėtį „00:00:00.“ arba 
„00:00:00:“ (341 p.).

Set to camera time 
(Nustatyti pagal fotoaparato laiką) : valandų, minučių ir sekundžių rodmenys atitiks 

vidinio fotoaparato laikrodžio rodomą laiką. 
„Kadrų“ rodmuo bus nustatytas į padėtį 00.

3 Laiko kodo nustatymas

Count Up (Skaičiavimas)

Start Time Setting (Paleidimo laiko nuostata)

 Filmavimo metu fotografuojant nuotraukas tarp faktinio laiko ir laiko kodo gali atsirasti 
nesutapimas.

 Jei pasirinksite funkciją [Free run / nepriklausomas procesas] ir pakeisite laiką, 
laiko juostą ar vasaros laiko nuostatą (47 p.), laiko kodas pasikeis.

 Jei šiuo fotoaparatu sukurtiems MP4 formato vaizdo failams atkurti naudojate kitą 
fotoaparatą, laiko kodas gali būti rodomas neteisingai.
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Galite pasirinkti, kokie rodmenys bus rodomi filmavimo ekrane.

Rec time (Įrašo trukmė) : reiškia laiką, praėjusį nuo filmavimo pradžios.
Time code (Laiko kodas) : reiškia filmavimo metu naudojamą laiko kodą.

Galite pasirinkti, kokie rodmenys bus rodomi filmuoto vaizdo peržiūros ekrane.

Rec time (Įrašo trukmė) : filmuoto vaizdo peržiūros metu ekrane bus rodoma 
įrašo trukmė ir praėjęs peržiūros laikas.

Time code (Laiko kodas) : parodo filmavimo metu naudojamą laiko kodą.

Movie Recording Count (Filmo įrašymo skaičiavimas)

Movie Playback Count (Filmuotos medžiagos peržiūros 
skaičiavimas)

Filmuojant vaizdą Peržiūrint filmuotą vaizdą

Kai nustatyta funkcija [Time code / laiko kodas]:

 Laiko kodo informacija į filmuotos medžiagos failą yra įrašoma visada, 
nepriklausomai nuo to, kokią funkcijos [Movie rec count / filmuoto vaizdo įrašymo 
skaičiavimas] nuostatą pasirinksite.

  [Movie play count / filmuoto vaizdo peržiūros skaičiavimas] nuostata 
[z5: Time code / z5: laiko kodas] įsijungia drauge su [x3: Movie play count / 
x3: filmuoto vaizdo peržiūros skaičiavimas]. Pakeitus vieną nuostatą 
automatiškai pasikeičia ir kita.

 Filmuojant ir peržiūrint filmuotą medžiagą „kadrai“ ekrane nerodomi.
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 Time code (Laiko kodas)
Per HDMI perduodamo filmuoto vaizdo laiko kodą galima pakeist (350 p.).
Enable (Įjungti): pakeičia per HDMI parduodamo filmuoto vaizdo laiko 

kodą.
Disable (Išjungti): nepakeičia per HDMI parduodamo filmuoto vaizdo laiko 

kodą.

 Record command (Įrašymo komanda)
Įrašydami filmuotą medžiagą per HDMI į išorinę laikmeną galite sinchronizuoti 
fotoaparato filmavimo pradžią / pabaigą su išorinio įrašymo įrenginio įrašymo 
veiksmais.
Enable (Įjungti): išorinio įrašymo įrenginio filmuotos medžiagos įrašymo 

paleidimo / sustabdymo veiksmai sinchronizuojami su 
fotoaparato filmavimo paleidimo / sustabdymo 
veiksmais.

Disable (Išjungti): išorinio įrenginio įrašymo paleidimo / sustabdymo 
veiksmai kontroliuojami įrenginio valdikliais.

Jei pasirinkote kadrų dažnio nuostatą 6(29,97 kadro per sekundę) arba 
8(59,94 kadro per sekundę), dėl laiko kodo kadrų skaičiavimo, tarp faktinio 
laiko ir laiko kodo gali atsirasti nesutapimas. Šis nesutapimas gali būti ištaisytas 
automatiškai. Ši koregavimo funkcija yra vadinama praleidžiamu kadru.

Enable (Įjungti) : neatitikimas koreguojamas automatiškai praleidžiant laiko 
kodo skaičius (DF: praleidžiamas kadras).

Disable (Išjungti) : neatitikimas nekoreguojamas (NDF: kadras 
nepraleidžiamas).

Laiko kodas rodomas tokia tvarka:

Enable (Įjungti) (DF) :  00:00:00. (Peržiūros laikas: 00:00:00.00)
Disable (Išjungti) :  00:00:00: (Peržiūros laikas: 00:00:00:00)

HDMI

Drop Frame (Praleidžiamas kadras)

Norėdami sužinoti, ar jūsų turimas išorinis įrenginys dera su [Time code / laiko kodas] 
arba [Rec command / įrašymo komanda] funkcijomis, teiraukitės gamintojo. 

Jei kadrų sparta yra 4(23,98 k./s), B(24,00 k./s), 5(25,00 k./s) arba 7(50,00 
k./s), praleidžiamas kadras naudojamas nebus. (Jei pasirinksite nuostatą 4/B arba 
funkcijos [53: Video system / 53: vaizdo sistema] nuostatą [For PAL / skirta PAL], 
[Drop frame / praleistas kadras] parinktis ekrane rodoma nebus.)
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z4

Fotografavimo „Live View “ / filmavimo jungiklį 
pastūmus į padėtį <k>, filmavimo meniu 
parinktys pasirodys [z4] ir [z5] kortelėse 
([z2] [z3] kortelės <A> meniu).

 „Movie Servo AF“
Filmavimo metu fotoaparatas vaizdą fokusuoja be pertraukos. Numatytoji 
nuostata yra [Enable / įjungti].

Pasirinkus nuostatą [Enable / įjungti]:
 Fotoaparatas vaizdą fokusuos be pertraukos net ir nenuspaudus iki pusės 

užrakto mygtuko.
 Kadangi, dėl to objektyvas nepaliaujamai veiks, baterija išsieikvos greičiau 

ir sutrumpės filmavimo laikas (325 p.).
 Naudojant tam tikrus objektyvus, gali būti įrašytas fokusavimo metu 

sukeliamas garsas. Taip atsitikus, į filmą įrašomų objektyvo mechaninio 
veikimo garsų galima sumažinti naudojant kryptinį stereofoninį mikrofoną 
DM-E1 (parduodamas atskirai). Be to, naudojant tokius objektyvus kaip 
„EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM“, įrašomas silpnesnis objektyvo veikimo 
garsas.
 Jei filmuodami „Movie Servo AF“ režimu sumanysite pakeisti objektyvo 

fokusavimo režimą į <MF>, pirmiausiai pastumkite „Live View“ 
fotografavimas / filmavimas jungiklį į padėtį <A>.

3 Meniu funkcijos nuostatos

Pasirinkus nuostatą L8(59,94 k./s) arba 7(50,00 k./s) „Movie Servo AF“ režimas 
neveiks. Kadangi AF valdymui yra naudojamas kontrasto aptikimas, fokusavimas gali 
užtrikti ilgiau.
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 Jei norite išlaikyti fokusavimą ties pasirinktu vaizdu arba, jei nenorite, kad 
būtų įrašytas objektyvo sukeliamas garsas, „Movie Servo AF“ funkciją 
laikinai išjunkite. Sustabdžius nepertraukiamo AF funkciją „Movie Servo 
AF“, AF taškas pasidarys pilkos spalvos. Atlikus toliau aprašytus 
veiksmus, „Movie Servo AF“ funkcija vėl įsijungs.

• Paspauskite mygtuką <D>.
• Jei pasinaudosite [83: Custom controls / 83: adaptuoti 

valdikliai] ir mygtuku su priskirta funkcija [AF stop / AF 
sustabdymas], nuspaudę šį mygtuką iki pusės galėsite laikinai 
sustabdyti „Movie Servo AF“ funkcijos veikimą. Atleidus mygtuką 
„Movie Servo AF“ funkcija vėl įsijungs.

 Jei laikinai sustabdysite „Movie Servo AF“ ir paspaudus mygtuką <M> 
arba <x>, vėl galėsite toliau filmuoti; AF metodas bus pakeistas 
automatiškai, taip pat automatiškai bus sugrąžintos ankstesnės kai kurių 
funkcijų bei „Movie Servo AF“nuostatos.

Pasirinkus nuostatą [Disable / išjungti]:
 Norėdami sufokusuoti vaizdą nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės arba 

paspauskite mygtuką <p>.

 AF metodas
AF režimai yra tokie patys, kaip ir aprašytieji 299-307 puslapiuose. Galite 
pasirinkti režimą [u+Tracking / u + sekimas], [FlexiZone - Multi / 
automatinis daugelio taškų fokusavimas], [FlexiZone - Single / 
automatinis vieno taško fokusavimas].

Dėmesio: pasirinkus [Movie Servo AF] nuostatą [Enable / įjungti]

 Fotografavimo sąlygos, kuriose sunku sufokusuoti vaizdą
• Jei objektas greitai artėja arba tolsta nuo fotoaparato.
• Jei objektas greitai juda nedideliu atstumu prieš fotoaparatą.
• Taip pat perskaitykite sk. „Fotografavimo sąlygos, kuriomis sudėtinga sufokusuoti 

vaizdą“ 306 puslapyje.
 Padidinus arba priartinus vaizdą „Movie Servo AF“ režimas laikinai išsijungs.
 Jei filmuojant vaizdą objektas greitai artėja arba tolsta nuo fotoaparato, arba, jei 

fotoaparatas yra judinamas vertikalia arba horizontalia kryptimis (fotografuojant 
panoraminį vaizdą), įrašytas vaizdas gali akimirksniu išsiplėsti arba susitraukti 
(pasikeis vaizdo didinimo parametrai).
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 Grid display (Tinklelio rodinys)
Pasirinkus parinktį [3x3 l] arba [6x4 m], ekrane atsiras tinklelis, 
padedantis išlyginti fotoaparatą vertikalia ir horizontalia kryptimis. Pasirinkus 
nuostatą [3x3+diag n / 3x3 + įstriž. n], kartu su tinkleliu ekrane bus 
rodomos ir įstrižos linijos, padedančios sulygiuoti susikirtimus ant objekto ir 
dar geriau sukomponuoti bei subalansuoti vaizdą. 
Peržiūrint filmuotą medžiagą tinklelis nerodomas.

 Movie recording quality (Filmuoto vaizdo įrašymo kokybė)
Galite pasirinkti filmuoto vaizdo įrašymo formatą (MOV arba MP4), dydį ir 
24.00p. Išsamesnės informacijos rasite 330 p.

 Sound recording (Garso įrašymas)
Galite pasirinkti garso įrašymo nuostatas. Išsamesnės informacijos rasite 336 p.
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 Movie Servo AF speed („Movie Servo AF“ sparta)N
Galite pasirinkti „Movie Servo AF“ spartą ir 
veikimo sąlygas.
Šią funkciją galima nustatyti pasirinkus [Movie 
Servo AF] nuostatą [Enable / įjungti] ir [AF 
method / AF metodas] nuostatą [FlexiZone - 
Single / automatinis vieno taško 
fokusavimas]. Be to, ši funkcija įsijungia tik 
naudojant su lėtu fokusavimo perėjimu 
filmavimo metu suderinamą objektyvą*. 

When active 
(Suaktyvinus) : nuostatą [Always on / visada įjungta] AF nustatymo greitis 

filmuojant taikomas visada (prieš filmavimą ir jam vykstant). 
[During shooting / filmuojant] nuostata užprogramuoja AF 
nustatymo greitį tik filmuojant.

AF speed 
(AF greitis) : norėdami išgauti tam tikrą efektą, galite pasirinkti vieną iš 

penkių AF nusistatymo greičio lygių (fokusuotės perėjimo 
greičių) nuo standartinio iki lėto.

* Lėtą fokusuotės perėjimą filmuojant palaikantys objektyvai.
2009 arba vėlesniais metais pagaminti USM arba STM objektyvai l(pvz. EF-S18-
135mm f/3.5-5.6 IS STM) palaiko lėtą fokusuotės perėjimą filmavimo metu. 
Daugiau informacijos rasite „Canon“ internetiniame tinklalapyje.

Pasirinkus nuostatą L8(59,94 k./s) arba 7(50,00 k./s) „Movie Servo AF“ režimas 
neveiks, todėl anksčiau minėtų nuostatų pasirinkti negalėsite.

Pasirinkus [AF method / AF metodas] parinktį [u+Tracking / u + sekimas] arba 
[FlexiZone - Multi / automatinis daugelio taškų fokusavimas], AF nustatymo greitis 
atitiks užprogramuotą nuostatai [Standard / standartinis].
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  „Movie Servo AF“ sekimo jautrumasN
Galite pasirinkti vieną iš penkių „Movie Servo 
AF“ sekimo jautrumo lygių. Taip galima 
užprogramuoti AF sekimo jautrumo reakciją 
tada, kai AF taškas pameta fokusuojamą 
objektą, pavyzdžiui, pereinant į panoraminį 
vaizdą arba į AF tašką patekus kliūčiai.
Šią funkciją galima įjungti pasirinkus [Movie 
Servo AF] nuostatą [Enable / įjungti] ir [AF 
method / AF metodas] nuostatą [FlexiZone - 
Single / automatinis vieno taško 
fokusavimas].

Locked on (Užfiksuotas): -2 / Locked on (Užfiksuotas): -1
Su šia nuostata AF taškui nuklydus nuo originalaus fotografuojamo objekto 
fotoaparatas mažiau linkęs sekti kitus objektus. Su -2 nuostata fotoaparatas 
mažiau linkęs sekti skirtingus objektus, nei su  -1 nuostata. Ši funkcija puikiai 
veikia tada, kai, pereinant prie panoraminio vaizdo arba į AF tašką patekus 
kliūčiai, norima apsisaugoti nuo AF taško peršokimo ant kito, Jūsų 
nepasirinkto, objekto.

Responsive (Reaguojantis): +2 / Responsive (Reaguojantis): +1
Su šia nuostata fotoaparatas jautriau seka AF taško dengiamą objektą. Su +2 
nuostata fotoaparatas reaguoja jautriau nei su +1 nuostata. Tai naudinga tada, 
kai norite sekti judantį objektą, kai jo atstumas nuo fotoaparato kinta, arba 
greitai sufokusuoti kitą objektą.

Pasirinkus nuostatą L8(59,94 k./s) arba 7(50,00 k./s) „Movie Servo AF“ režimas 
neveiks, todėl anksčiau minėtų nuostatų pasirinkti negalėsite.

Pasirinkus [AF method / AF metodas] parinktį [u+Tracking / u + sekimas] arba 
[FlexiZone - Multi / automatinis daugelio taškų fokusavimas], AF sekimo jautrumas 
atitiks užprogramuotą nuostatai [0].
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z5

 Silent LV shooting (Tylusis LV fotografavimas)N
Ši funkcija taikoma fotografuojant nuotraukas. Išsamesnės informacijos rasite 
297 p.

 Metering timer (Matavimo laikmatis)N
Galite pakeisti išlaikymo nuostatos rodymo trukmę (AE fiksavimo trukmė).

 Time code (Laiko kodas)
Galite nustatyti laiko kodą. Išsamesnės informacijos rasite 339-341 
puslapiuose.

 Silent Control (Tylusis valdymas)
Jei pasirinksite nuostatą [Enable h/ įjungti h], filmavimo metu nuostatas 
galėsite kaisti tyliai, naudodamiesi jutikliniu valdikliu <h> ir sparčiojo valdymo 
ekranu. Išsamesnės informacijos rasite 338 p.
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 V button function (mygtuko funkcija)
Filmavimo metu šias funkcijas galite įjungti iki pusės arba iki galo nuspaudę 
užrakto mygtuką.

Pasirinkus nuostatą [ /k] arba [q/k] ir paspaudus mygtuką <0>, 
įjungti / sustabdyti filmavimą galima nuspaudus iki galo užrakto mygtuką arba 
naudojantis nuotoliniu jungikliu RS-80N3 arba nuotoliniu laikmačio valdikliu 
TC-80N3 (abu parduodami atskirai, 248 p.). Tačiau pasirinkus nuostatą [ /
k] arba [q/k] nuotraukų fotografuoti negalima (327 p.).

 HDMI output + LCD (HDMI išvadas + LCD)
Ši funkcija yra skirta vaizdui įrašyti į išorinę laikmena per HDMI išvadą. 
Numatytoji nuostata yra [No mirroring / be veidrodinio atspindžio].

[No mirroring / be veidrodinio atspindžio]
• Įsijungus HDMI išvadui LCD ekranas užgęsta.
• Filmavimo informacija, AF taškas ir kitos detalės pritaikomos per HDMI 

perduodamam filmuotam vaizdui. Peržiūrėdami filmuotą vaizdą prie išorinio 
įrašymo įrenginio prijungtame išoriniame ekrane galite paspausti mygtuką 
<B> ir įjungti vaizdo perdavimą be papildomos informacijos pritaikymo.

• Jei prie HDMI išvado neprijungsite išorinio įrenginio, o žiūrėsite nufilmuotą 
vaizdą fotoaparato LCD ekrane, nustatyti vaizdo perdavimo be papildomos 
informacijos negalėsite net paspaudę mygtuką <B>.

• Prieš įrašydami filmuotą vaizdą be papildomos informacijos pasinaudokite 
išoriniu ekranu ir įsitikinkite, kad filmavimo informacija, AF taškas ir kitos 
detalės ekrane nerodomos (įsitikinkite, kad vaizdas perduodamas be 
papildomos informacijos).

Nuostata Nuspaudus iki pusės Nuspaudus iki galo

/z Matavimas ir AF Nejudančių vaizdų fotografavimas

q/z Tik matavimas Nejudančių vaizdų fotografavimas

/k Matavimas ir AF Įjungia / sustabdo filmavimą 

q/k Tik matavimas Įjungia / sustabdo filmavimą 

Filmuojant, [V button function / V mygtuko funkcija] nuostata yra viršesnė 

už visas kitas užrakto mygtukui su [83: Custom Controls / 83: adaptuoti valdikliai] 

priskirtas funkcijas.
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3 Meniu funkcijos nuostatos

[Mirroring / veidrodinis atspindys]
• Filmuotas vaizdas vienu metu rodomas LCD ekrane ir perduodamas per 

HDMI išvadą.
• Per HDMI išvadą vaizdas perduodamas be fotografavimo informacijos, AF 

taško ir kitų detalių (perdavimas be papildomos informacijos).

Jei perduodant vaizdą per HDMI neliesite fotoaparato ilgiau nei 30 min., 
pasirinkite [No mirroring / be veidrodinio atspindžio] ir nustatykite [52: 
Auto power off /52: automatinis išsijungimas] nuostatą [Disable / 
išjungti] (69 p.).

 Perduodant filmuotą medžiagą per HDMI be papildomos informacijos taupoma 
kortelės talpa, baterijų energija, mažiau įkaista fotoaparato vidiniai komponentai 
(351 p.), o per HDMI išvadą prijungtame ekrane nerodomi nereikalingi indikatoriai. 
Būkite ypač atidūs pasirinkę parinktį [No mirroring / be veidrodinio atspindžio]. Jei 
pasirinksite nuostatą [Mirroring / veidrodinis atspindys], šiuos perspėjamuosius 
indikatorius galėsite stebėti LCD ekrane.

 Jei nefilmuojate, fotoaparatas išsijungs praėjus [52: Auto power off/ 52: 
automatinis išsijungimas] užprogramuotam laikui. Pasirinkus nuostatą [Mirroring / 
veidrodinis atspindys] ir funkcijos [52: Auto power off / 52: automatinis 
išjungimas] nuostatą [Disable / išjungti],daugiau nei 30 min. nelietus fotoaparato 
HDMI nustos veikti automatiškai (filmavimas išsijungs).

 Peržiūrint vaizdus arba atsivertus meniu, net ir pasirinkus parinktį [Mirroring / 
veidrodinis atspindys], HDMI filmuotas vaizdas rodomas nebus.

 Įrašydami filmuotą vaizdą į per HDMI prijungtą išorinį įrenginį nuotraukų geriau 
nefotografuokite (327 p.). Kai kurie išoriniai įrenginiai gali negebėti sinchronizuoti 
laiko kodo arba filmuoto vaizdo ir garso, gali sukelti garso trikdžius, todėl filmuotas 
vaizdas gali būti įtašytas ne taip kaip reikia.

 Dėl tam tikrų peržiūros aplinkos sąlygų, su šiuo fotoaparatu nufilmuoto vaizdo 
skaistis gali skirtis nuo įrašyto į išorinį įrenginį per HDMI išvadą.

 Spaudydami mygtuką <B> galėsite pakeisti ekrane rodomos informacijos 
pobūdį.

 Prie per HDMI išvadą įrašomo filmuoto vaizdo gali būti pridedamas laiko kodas (341 p.).
 Per HDMI išvadą gali būti perduodamas ir garsas (išskyrus tuos atvejus, kai yra 

pasirinkta [Sound recording / garso įrašymas] nuostata [Off / išjungti]). 
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53

 HDMI kadrų dažnis
HDMI išvadui galima užprogramuoti [Auto / automatinis], [59,94i]/[50,00i], 
[59,94p]/[50,00p] arba [23,98p] kadrų dažnį. Nustatykite su filmuoto vaizdo 
įrašymui per HDMI pasirinktu komerciniu išoriniu įrašymo įrenginiu derantį 
kadrų dažnį.

 [24.00p] kadrų dažnio nustatyti negalima, jei yra pasirinkta [z4: Movie rec quality / 
z4: filmuoto vaizdo įrašymo kokybė] nuostata [Enable / įjungti].

 Pasirenkamas kadrų dažnis kinta priklausomai nuo [53:  Video system / 
53: vaizdo sistema] nuostatos. Jei filmuotas vaizdas per HDMI prijungto išorinio 
įrenginio ekrane nepasirodo, pasirinkite tinkamą [53: Video system / 53: vaizdo 
sistema] pagal Jūsų išorinio įrenginio naudojamą vaizdo standartą nuostatą [For 
NTSC / skirta NTSC] arba [For PAL / skirta PAL].

 Jei rankiniu būdu nustatytas kadrų dažnis nebus suderinamas su išorinės laikmenos 
kadrų dažniu, kadrų dažnis bus parinktas automatiškai.

 Jei [53: Jei HDMI kadrų dažnis] [59.94i] arba [59.94p] nustatomas drauge su 
įrašomo filmuoto vaizdo dydžiu 4 (23,98 k./s), filmuotas vaizdas bus konvertuotas 
ir sumažintas iki 2:3.
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Pagrindinės atsargumo priemonės filmuojant
Balta <s> ir raudona <E> vidinės temperatūros įspėjamosios piktogramos
 Jei, ilgai filmuojant „Live View“ režimu arba dėl aukštos aplinkos temperatūros, pakyla vidinė 

fotoaparato temperatūra, ekrane pasirodo balta piktograma <s> arba raudona piktograma 
<E>.

 Balta piktograma <s> reiškia, kad gali suprastėti fotografuojamų nuotraukų kokybė. 
Rekomenduojame kuriam laikui nutraukti fotografavimą ir leisti fotoaparatui atvėsti. 
Kadangi filmuojamo vaizdo kokybė smarkiai nenukentės, galite filmuoti toliau.

 Ekrane pasirodžiusi raudona piktograma <E> reiškia, kad filmavimas greitai bus 
nutrauktas automatiškai. Taip nutikus nebegalėsite toliau fotografuoti tol, kol nenukris 
vidinė fotoaparato temperatūra. Išjunkite maitinimą ir šiek tiek laiko palaukite, kol 
fotoaparatas atvės.

 Ilgesnį laiką filmuojant aukštoje temperatūroje, piktogramos <s> ir <E> gali pasirodyti 
anksčiau. Baigę fotografuoti (filmuoti) fotoaparatą išjunkite.

Įrašymas ir vaizdo kokybė
 Jei prijungtas objektyvas turi funkciją „Image Stabilizer“ (vaizdo stabilizatorius) ir Image 

Stabilizer (vaizdo stabilizatoriaus) (IS) jungiklis yra pastumtas į padėtį <1>, jis veiks 
nuolat – net jei užrakto mygtuko iki pusės nenuspausite. „Image Stabilizer“ (vaizdo 
stabilizatorius) naudoja baterijų energiją, todėl gali sutrumpėti filmavimo trukmė arba 
sumažėti galimų kadrų skaičius. Jei naudojate trikojį arba „Image Stabilizer“ (vaizdo 
stabilizatorius) nereikalingas, pastumkite IS jungiklį į padėtį <2>.

 Fotoaparate įmontuotas mikrofonas taip pat užfiksuos filmavimo metu girdimus veikimo ir 
mechaninių dalių veikimo garsus. Taip atsitikus, į filmą įrašomų garsų galima sumažinti 
naudojant kryptinį stereofoninį mikrofoną DM-E1 (parduodamas atskirai).

 Prie fotoaparato išorinio mikrofono įvado IN nejunkite nieko kito, tik išorinį mikrofoną.
 Jei, filmuojant automatinio išlaikymo, AE su užrakto pirmenybe, AE su diafragmos 

pirmenybe režimais pasikeičia vaizdo skaistis, filmuotas vaizdas akimirkai gali 
sustoti. Tokiais atvejais rekomenduojama filmuoti naudojant rankinį išlaikymą arba 
AE su diafragmos pirmenybe.

 Jei nuotraukoje yra užfiksuotas ypač skaistus šviesos šaltinis (pvz., saulė), LCD 
ekrane šviesi sritis gali atrodyti juoda. Filmuotas vaizdas bus įrašytas beveik tiksliai 
taip, kaip jis yra rodomas LCD ekrane.

 Filmuojant prastai apšviestus vaizdus gali būti užfiksuoti vaizdo ir spalvų iškraipymai. 
Filmuotas vaizdas bus įrašytas beveik tiksliai taip, kaip jis yra rodomas LCD ekrane.

 Atkuriant filmuotą vaizdą kitame įrenginyje gali suprastėti garso ir vaizdo kokybė arba 
peržiūrėti jo gali visai nepavykti (net jei pasirinktas įrenginys palaiko MOV/MP4 
formatą).
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Pagrindinės atsargumo priemonės filmuojant
Įrašymas ir vaizdo kokybė
 Jei naudojate atminties kortelę, pasižyminčią nedidele įrašymo 

sparta, filmuojant ekrano dešinėje gali pasirodyti penkių lygių 
indikatorius. Jis rodo, kiek duomenų dar neįrašyta į kortelę 
(laisva vidinė tarpinės atminties vieta). Kuo lėtesnė kortelė, tuo 
greičiau indikatorius kyla aukštyn. Indikatoriui užsipildžius, 
filmavimas bus automatiškai sustabdytas.
Jei atminties kortelės įrašymo sparta yra didelė, indikatorius 
nepasirodys, o jei pasirodys, jo rodomas lygis praktiškai nekis. 
Pirmiausia atlikite kelis bandomuosius filmavimus ir pažiūrėkite, 
ar kortelė įrašo pakankamai sparčiai.

 Indikatoriui parodžius, kad kortelės atmintis yra pilna, filmavimas automatiškai 
išsijungia, o įrašo pabaigoje garsas gali būti neįrašytas nekokybiškai.

 Jei sumažėjo kortelės įrašymo greitis (dėl fragmentacijos) ir įsižiebė atitinkamas 
indikatorius, suformatuokite CF kortelę paprastu (67 p.), o SD kortelę žemu lygiu 
(67-68 p.) ir problema išsispręs.

Nuotraukų fotografavimas filmavimo metu
 Daugiau informacijos apie filmavimo metu fotografuojamų nuotraukų kokybę rasite 

sk. „Vaizdo kokybė“ 310 puslapyje.

Indikatorius

Apribojimai, taikomi MP4 formato filmams
Atminkite, kad MP4 formato filmams paprastai taikomi toliau nurodyti 
apribojimai.
 Maždaug dviejuose paskutiniuose kadruose neįrašomas garsas.
 Kai peržiūrite filmus kompiuteriu su „Windows“ sistema, vaizdai ir garsai 

gali būti šiek tiek nesinchronizuoti. 
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10
Vaizdų peržiūra

Šiame skyriuje aiškinama, kaip peržiūrėti arba ištrinti 
nufotografuotus ir nufilmuotus vaizdus, kaip peržiūrėti juos TV 
ekrane ir kaip naudotis kitomis su vaizdo peržiūra susijusiomis 
funkcijomis.

Kitu įrenginiu nufotografuoti ir išsaugoti vaizdai
Fotoaparatas gali tinkamai neparodyti vaizdų, nufotografuotų kitais 
fotoaparatais, suredaguotų kompiuteriu arba vaizdų su pakeistais failų 
pavadinimas.
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1 Atkurkite ir peržiūrėkite vaizdą.
 Paspauskite mygtuką <x>.
 Ekrane pasirodys paskutinis užfiksuotas 

arba paskutinis peržiūrėtas vaizdas.

2 Pasirinkite vaizdą.
 Norėdami peržiūrėti vaizdus nuo paskutinio 

kadro, pasukite ratuką <5> prieš 
laikrodžio rodyklę. Norėdami peržiūrėti 
vaizdus nuo pirmo užfiksuoto kadro, 
pasukite ratuką pagal laikrodžio rodyklę.

 Kaskart, paspaudus mygtuką <B>, 
ekrane pasikeis informacijos rodinys.

x Vaizdų peržiūra

Vieno vaizdo rodinys

Be informacijos Pagrindinės informacijos 
rodinys

Fotografavimo informacijos rodinys
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x Vaizdų peržiūra

3 Išeikite iš vaizdų peržiūros.
 Norėdami išeiti iš vaizdų peržiūros ir grįžti į 

fotografavimo nustatymų puslapį, 
paspauskite mygtuką <x>.

Ekrane atsivertę fotografavimo informacijos puslapį (354 p.) galite paspausti 
valdiklio <9> viršutinį arba apatinį segmentą ir pakeisti ekrano apačioje rodomą 
informaciją tokia seka. Išsamesnės informacijos rasite 357-358 puslapiuose.

Ekrane stebėdami vieno arba dviejų vaizdų 
rodinį (366 p.), ant peržiūrimo vaizdo galite 
uždėti tinklelį.
Naudodamiesi [33: Playback grid / 
33: peržiūros tinklelis] galite pasirinkti 
parinktį [3x3 l], [6x4 m] arba [3x3+diag 
n / 3x3 + įstriž. n].
Tai labai patogu, kai reikia patikrinti vertikalų ir 
horizontalų vaizdo pokrypį bei kompoziciją.

Fotografavimo informacijos rodinys

3 Tinklelio rodinys

Detali informacija

GPS informacija

Objektyvo iškraipymų korekcijos informacija

Spalvų erdvės / iškraipymų mažinimo informacija

Objektyvo / histogramos informacija

Baltos spalvos balanso informacija

„Picture Style“ sąrankos informacija

Peržiūrint filmuotą vaizdą tinklelis nerodomas.
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 Pagrindinės informacijos rodinys

* Žr. „Wi-Fi“ adapterio W-E1 naudotojo vadovą.

B: Fotografavimo informacijos rodinys

Nuotraukų informacijos pavyzdys

Užrakto greitis

Aplanko numeris - 
failo numeris

Vertinimas

„Wi-Fi“ funkcija* / „Eye-Fi“ kortelės
siuntimo būsena

Peržiūros numeris / 
visas įrašytų vaizdų 
skaičius

Vaizdo apsauga

Duomenų perdavimas per „Eye-Fi“ baigtas

Baterijų patikrinimas Kortelė

Vaizdo įrašymo 
kokybė

Paryškinto atspalvio 
pirmenybė

ISO greitis

Diafragma

Išlaikymo išlyginimo
lygis

Signalo stiprumas*
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B: Fotografavimo informacijos rodinys

 Fotografavimo informacijos rodinys 
• Detali informacija

* Fotografuojant RAW+JPEG kokybės vaizdus, ekrane bus rodomas RAW vaizdo failo dydis.
* Fotografuojant su blykste be blykstės išlaikymo išlyginimo, ekrane bus rodomas rodmuo <0>.
* Prie HDR režimu nufotografuotų vaizdų bus rodomas ir rodmuo <w> bei dinaminio 

diapazono reguliavimo apimtis.
* Prie daugybinės ekspozicijos vaizdų bus rodoma piktograma <P>.
* Peržiūrint su daugybinių kadrų iškraipymo mažinimo funkcija nufotografuotus vaizdus, ekrane 

rodomas rodmuo <M>.
* Prie filmuojant nufotografuotų nuotraukų bus rodoma piktograma <G>.
* Prie išsaugotų pakeisto dydžio bei su RAW apdorojimo funkcija sukurtų JPEG vaizdų rodoma 

piktograma <u>.

Išlaikymo išlyginimo lygis

Užrakto greitis

Fotografavimo 
režimas / daugybinis 
išlaikymas

ISO greitis

Fotografavimo 
data ir laikas

Vaizdo įrašymo kokybė

Histograma (skaistis / RGB)

Baltos spalvos
balansas

Spalvos temperatūra
pasirinkus <P>

AF mikroreguliavimas

Baltos spalvos balanso
korekcija

Paryškinto atspalvio 
pirmenybė
Matavimo režimas

Failo dydis

Blykstės išlaikymo išlyginimo 
apimtis / HDR režimas / 
Daugybinių kadrų iškraipymų 
mažinimas

„Picture Style“ sąranka / nuostatos

„Auto Lighting Optimizer“
(automatinio apšvietimo

optimizatorius)

Diafragma

Slankioji juosta

Jei vaizdas buvo nufotografuotas su kitu fotoaparatu, tam tikra fotografavimo informacija 
ekrane gali būti nerodoma.
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• Objektyvo / histogramos informacija

• GPS informacija

Histogramos rodinys 
(skaistis)

Objektyvo
pavadinimas

Židinio nuotolis

Histogramos rodinys 
(RGB)

• Baltos spalvos balanso informacija • „Picture Style“ sąrankos informacija

• Spalvų erdvės / iškraipymų 
mažinimo informacija

• Objektyvo iškraipymų 
korekcijos informacija

Kryptis

Platuma

Aukštis virš jūros lygio

Ilguma

UTC (pasaulinis 
koordinuotasis laikas)

Jei prie nufotografuoto vaizdo nebuvo įrašyta GPS informacija, GPS informacijos 
ekranas neatsivers.
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B: Fotografavimo informacijos rodinys

• < > ir < > režimai: užrakto greitis, diafragma ir ISO greitis nerodomi.

• < > režimas: diafragma ir ISO greitis nerodomi.

• < > režimas: užrakto greitis ir ISO greitis nerodomi.

• < > režimas + „Auto ISO“: ISO greitis nerodomas.

 Paryškinimo įspėjimas
Pasirinkus funkcijos [33: Highlight alert / 33: paryškinimo įspėjimas] 
nuostatą [Enable / įjungti], peršviestos paryškintos vietos pradės mirksėti. 
Siekdami daugiau vaizdo detalumo peršviestose mirksinčiose srityse, 
nustatykite neigiamą išlaikymo išlyginimo vertę ir nufotografuokite dar kartą.

 AF taško rodinys
Pasirinkus funkcijos [33: AF point disp. / 33: AF taško rodinys] nuostatą 
[Enable / įjungti], sufokusuotas AF taškas paraudonuos. Fotografuojant su 
automatinio AF taško pasirinkimo funkcija ekrane gali būti rodomi keli AF 
taškai.

Pagrindinės informacijos apie filmuotą vaizdą rodmuo

Fotografavimo
režimas

Filmuoto vaizdo failo dydis

Užrakto greitis

Glaudinimo metodas

Įrašomo filmuoto vaizdo dydis

Filmavimo trukmė, peržiūros 
laikas / laiko kodas

Peržiūra

Diafragma

Kadrų dažnis

Filmuoto vaizdo įrašymo
formatas

ISO greitis
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 Histograma
Skaisčio histograma rodo išlaikymo lygio pasiskirstymą ir bendrąjį šviesumą. 
RGB histograma skirta spalvų sočiai ir perėjimams tikrinti. Rodinį galima 
pakeisti pasirinkus parinktį [33: Histogram disp / 33: histogramos 
rodinys]

Rodinys [Brightness / skaistis]
Ši histograma – tai grafikas, kuriame rodomas vaizdo 
šviesumo lygio pasiskirstymas. Horizontalioje ašyje 
nurodytas skaisčio lygis (tamsiau kairėje ir šviesiau 
dešinėje), o vertikalioje ašyje nurodomas tam tikro 
skaisčio lygio pikselių skaičius. Kuo daugiau pikselių 
kairės link, tuo tamsesnis vaizdas. Ir kuo daugiau 
pikselių dešinės link, tuo vaizdas šviesesnis. 
Jei kairėje pusėje yra per daug pikselių, prarandamas 
detalumas šešėliuose. Jei per daug pikselių yra 
dešinėje, prarandamas detalumas peršviestose 
srityse. Tarp dviejų pusių esantys perėjimai yra 
atkuriami. Peržvelgdami vaizdą ir jo skaisčio 
histogramą pamatysite išlaikymo lygio nuokrypį bei 
bendruosius perėjimus.

[RGB] rodinys
Ši histograma – tai grafikas, kuriame vaizduojamas kiekvienos pagrindinių 
spalvų skaisčio lygio pasiskirstymas vaizde (RGB arba raudonos, žalios ir 
mėlynos). Horizontalioje ašyje nurodytas spalvos skaisčio lygis (tamsiau 
kairėje ir šviesiau dešinėje), o vertikalioje ašyje nurodomas tam tikro skaisčio 
lygio spalvos pikselių skaičius. Kuo daugiau pikselių išsidėstę kairės link, tuo 
tamsesnė ir mažiau dominuojanti yra spalva. Ir kuo daugiau pikselių dešinės 
link, tuo spalva šviesesnė ir sodresnė. Jei kairėje pernelyg daug pikselių, 
vadinasi, trūksta atitinkamos spalvos informacijos. Jei per daug pikselių 
dešinėje, spalva bus pernelyg sodri ir nebus detalumo.
Pagal vaizdo RGB histogramą galima įvertinti spalvos sotį, perėjimų būseną ir 
baltos spalvos balanso nuokrypį.

Pavyzdinės histogramos

Tamsus vaizdas

Normalus šviesumas

Šviesus vaizdas
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Rodyklės ekrane vienu metu atsivertę 4, 9, 36 arba 100 vaizdų paiešką galite labai 
paspartinti.

1 Paspauskite mygtuką <u>.
 Peržiūrėdami vaizdus arba fotoaparatui 

pasirengus fotografuoti paspauskite 
mygtuką <u>.

 [6u] rodmuo atsiras apatiniame 
dešiniame ekrano kampe.

2 Įjunkite rodyklės rodinį.
 Pasukite ratuką <6> prieš laikrodžio 

rodyklę.
 Pasirodys 4 vaizdų rodyklės rodinys. 

Pasirinktas vaizdas bus pažymėtas 
oranžiniu rėmeliu.

 Pasukus ratuką <6> pagal laikrodžio 
rodyklę 9 vaizdų rodyklę pakeis 36 vaizdų 
ir 100 vaizdų rodiniai. Pasukus ratuką 
pagal laikrodžio rodyklę, rodyklės ekrane 
keisis nuo 100, 36, 9, 4 iki vieno kadro.

3 Pasirinkite vaizdą.
 Sukdami ratuką <5> nustumkite oranžinį 

rėmelį ant pasirinkto vaizdo.
 Paspauskite mygtuką <u> ir išjunkite 

piktogramą [6u], tada pasukite ratuką 
<6> ir atsiverskite prieš tai buvusį vaizdą 
arba kitą ekraną.

 Jei stebėdami rodyklės rodinį ekrane 
paspausite mygtuką <0>, pasirinktas 
vaizdas ekrane pasirodys vienas.

x Sparti vaizdų paieška

H Keleto vaizdų rodymas viename ekrane (rodyklės rodinys)

B B BB
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Kai ekrane rodomas vienas vaizdas, galite pasukti ratuką <6> ir peršokti per 
kelis vaizdus pirmyn arba atgal (pagal nustatytą peršokimo būdą).

1 Pasirinkite parinktį [Image jump w/6 
/ peršokimas per vaizdus su 6].
 Kortelėje [32] pasirinkite parinktį [Image 

jump w/6 / peršokimas per vaizdus su 
6] ir paspauskite mygtuką <0>.

2 Parinkite peršokimo metodą.
 Pasirinkite kopijavimo metodą 

ir paspauskite mygtuką <0>.

d: Display images one by one
(Vaizdai rodomi po vieną)

e: Jump 10 images
(Peršokama per 10 vaizdų)

f: Jump 100 images
(Peršokama per 100 vaizdų)

g: Display by date
(Vaizdai rodomi pagal datą)

h: Display by folder
(Vaizdai rodomi pagal aplanką)

i: Display movies only
(Rodomi tik vaizdo įrašai)

j: Display stills only
(Rodomos tik nuotraukos)

P: Display protected images only
(Rodomi tik apsaugoti vaizdai)

k: Display by image rating
Rodomi pagal vaizdų įvertinimą 
(371 p.)

Pasukite ratuką <6> ir pasirinkite 

norimą parinktį.

I Šokinėjimas per vaizdus (peršokimo rodinys)
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x Sparti vaizdų paieška

3 Naršykite šokinėdami.
 Norėdami peržiūrėti vaizdą, paspauskite 

mygtuką <x>.
 Vieno vaizdo rodinyje pasukite ratuką 

<6>.
 Galite naršyti nuotraukas pagal nustatytą 

metodą.

Peržiūros padėtis

Peršokimo metodas

 Norėdami naršyti vaizdus pagal fotografavimo datą, pasirinkite parinktį [Date / data].
 Norėdami naršyti vaizdus pagal aplanką, pasirinkite parinktį [Folder / aplankas].
 Jei atminties kortelėje yra įrašytos ir nuotraukos, ir filmuoti vaizdai, norėdami atkurti 

vienus arba kitus įrašus, atitinkamai pasirinkite parinktį [Movies / filmai] arba [Stills / 
nuotraukos].

 Jei pasirinkto [Protect / apsauga] arba [Rating / vertinimas] rodiklio neatitinka nė 
vienas vaizdas, jų naršyti sukdami ratuką <6> negalėsite.
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LCD ekrane galima padidinti nufotografuotą vaizdą nuo 1,5 iki 10 kartų.

1 Padidinkite vaizdą.
 Vaizdą galima padidinti taip: 1. peržiūrint 

vaizdus ekrane po vieną kadrą, 2. 
peržiūrint vaizdą iškart po nufotografavimo 
ir 3. fotoaparatui esant pasirengimo 
fotografuoti būsenoje.

 Paspauskite mygtuką <u>.
 Ekrane pasirodys padidintas vaizdas. 

Padidinto vaizdo plotas ir [6u] rodmuo 
atsiras apatiniame dešiniame ekrano 
kampe.

 Sukant ratuką <6> pagal laikrodžio 
rodyklę, vaizdas bus didinamas. Vaizdą 
galima padidinti iki 10 kartų.

 Sukant ratuką <6> prieš laikrodžio 
rodyklę, vaizdas bus mažinamas. Tik 1 ir 3 
atvejais, pasukus ratuką dar truputį į priekį, 
ekrane pasirodys rodyklės rodinys (361 p.).

2 Slinkite per vaizdą.
 Naudodamiesi <9> padidintą vaizdą 

galite stumdyti.
 Jei norite išeiti iš padidinto vaizdo rodinio, 

paspauskite mygtuką <u> arba <x> ir 
ekrane vėl pasirodys vieno vaizdo rodinys.

u Vaizdų padidinimas

Padidintos srities vieta

 1 ir 3 atveju galite pasukti ratuką <5> ir peržiūrėti kitą padidintą vaizdą.
 Filmuoto vaizdo padidinti negalima.
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u Vaizdų padidinimas

[33] kortelėje pasirinkę funkciją [Magnificatn 
(apx) / Padidinimas (apyt.)], galite nustatyti 
padidinimo paleidimą ir pradinę padidinto 
vaizdo padėtį.

 1x (no magnification) (1x (vaizdas nepadidintas))
Vaizdas nepadidintas. Padidintas vaizdas pirmiausiai bus rodomas ekrane 
vienas.

 2x, 4x, 8x, 10x (magnify from center) (2x, 4x, 8x, 10x (padidinimas nuo 
centro))
Vaizdas bus didinamas nuo centro ir padidintas pasirinktą skaičių kartų.

 Actual size (from selected point) (Faktinis vaizdo dydis (nuo pasirinkto 
taško))
Įrašyto vaizdo pikseliai bus rodomi ekrane apytiksliai 100 %. Padidintas 
vaizdas bus rodomas nuo sufokusuoto AF taško. Jei vaizdą nufotografuosite 
rankiniu būdu, padidintas vaizdas bus rodomas nuo centro.

 Same as last magnification (from center) (Toks pat, kaip didinant 
pastarąjį kartą (nuo centro))
Padidinimas bus toks pat kaip pastarąjį kartą, kai iš padidinto vaizdo režimo 
išėjote paspaudę mygtuką <x> arba <u>. Vaizdas bus pradedamas didinti 
nuo centro.

3 Padidinimo nuostatos

[u+Tracking / u + sekimas] arba [FlexiZone - Single / automatinis vieno taško 
fokusavimas] režimu (299 p.) arba nustačius [Distortion / deformacija] funkciją 
[Enable / įjungti] (182 p.) nufotografuoti vaizdai bus pradedami didinti nuo centro net ir 
pasirinkus nuostatą [Actual size (from selected pt) / faktinis dydis (nuo pasirinkto 
taško)].
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LCD ekrane galite greta atsiversti du vaizdus ir juos palyginti. Atsivertę ekrane du 
vaizdus galite juos padidinti, peršokti rodinį, o taip pat apsaugoti, įvertinti arba 
ištrinti.

1 Nustatykite dviejų vaizdų rodinį.
 Peržiūros metu paspauskite 

mygtuką <X>.
 Pasirodys 2 vaizdų rodyklės rodinys. 

Pasirinkta nuotrauka bus pažymėta 
oranžiniu rėmeliu.

2 Pasirinkite nuotraukas, kurias norite 
palyginti.
 Spaudant mygtuką <0> oranžinis rėmelis 

peršoka nuo vienos nuotraukos ant kitos.
 Pasukite ratuką <5> ir pasirinkite norimą 

vaizdą.
 Norėdami pasirinkti palyginimui kitą vaizdą, 

pakartokite šį veiksmą dar kartą.
 Jei kairėje ir dešinėje pusėse yra rodomas 

tas pats vaizdas, abiejų vaizdų viršutiniame 
kairiame kampe atsiras piktograma [ ].

 Spaudydami mygtuką <Q> galite nustatyti 
vienodą abiejų nuotraukų padidinimą ir 
pasirinkti vietas, kurias norite padidinti. 
(Padidinimo nuostatos atitiks oranžiniu 
rėmeliu nepažymėto vaizdo nuostatas.)

 Laikydami nuspaustą mygtuką <x> galite 
oranžine spalva pažymėtą nuotrauką 
peržiūrėti ekrane vieną.

 Norėdami vėl atsiversti ankstesnį rodinį, 
paspauskite mygtuką <X>.

X Vaizdų palyginimas (dviejų vaizdų rodinys)

 Spaudydami mygtuką <B> galite pakeisti ekrane rodomos informacijos pobūdį.
 Filmuotos medžiagos dviejų vaizdų rodinyje peržiūrėti negalima.
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Galite rodomą vaizdą pasukti pagal norimą orientaciją.

1 Pasirinkite parinktį [Rotate image / 
pasukti vaizdą].
 Kortelėje [31] pasirinkite parinktį [Rotate 

image / pasukti vaizdą] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite vaizdą.
 Sukdami ratuką <5> pasirinkite vaizdą, 

kurį norite pasukti.
 Vaizdą taip pat galima parinkti rodyklės 

rodinyje (361 p.).

3 Pasukite vaizdą.
 Kaskart, spaudžiant mygtuką <0>, 

vaizdas bus pasukamas tokia tvarka: 
90° 9 270° 9 0°.

 Jei norite pasukti kitą vaizdą, pakartokite 
2 ir 3 veiksmus.

b Vaizdo pasukimas

 Pasirinkus [51: Auto rotate / 51: automatinis pasukimas] nuostatą [OnzD / 
įjungti zD] (395 p.), vaizdo pasukti aprašytuoju būdu nebereikės.

 Jei pasuktas vaizdas peržiūros metu nerodomas tokios orientacijos, kokią 
pasirinkote, pasirinkite [51: Auto rotate / 51: automatinis pasukimas] nuostatą 
[OnzD / įjungti zD].

 Filmuoto vaizdo pasukti negalima.
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Apsaugotas vaizdas negali būti atsitiktinai ištrinamas.

1 Parinkite parinktį [Protect images / 
apsaugoti vaizdus].
 Kortelėje [31] pasirinkite parinktį [Protect 

images / vaizdų apsauga] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirikite parinktį [Select images / 
pasirinkti vaizdus].
 Ekrane pasirodys vaizdas.

3 Pasirinkite vaizdą.
 Sukdami ratuką <5> pasirinkite vaizdą, 

kurį norite pasukti.
 Nuotrauką arba filmuotą vaizdą taip pat 

galima pasirinkti iš vaizdų rodyklės (361 p.).

4 Apsaugokite vaizdą.
 Norėdami apsaugoti pasirinktą vaizdą, 

paspauskite mygtuką <0>. Ekrano viršuje 
pasirodys piktograma <K>.

 Jei norite atšaukti vaizdo apsaugą, dar 
kartą paspauskite mygtuką <0>. 
Piktograma <K> išnyks.

 Norėdami apsaugoti kitą vaizdą, 
pakartokite 3 ir 4 žingsnius.

K Vaizdų apsauga

3 Vieno vaizdo apsaugojimas

Vaizdo apsaugos piktograma
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K Vaizdų apsauga

Galite vienu kartu apsaugoti visus aplanke arba kortelėje esančius vaizdus.
Pasirinkus parinktį [All images in folder / visi 
aplanke esantys vaizdai] arba [All images 
on card / visi kortelėje esantys vaizdai] iš 
[31: Protect images / 31: apsaugoti 
vaizdus] pasiūlos, bus apsaugoti visi aplanke 
arba kortelėje laikomi vaizdai.
Norėdami atšaukti vaizdų apsaugą, pasirinkite 
parinktį [Unprotect all images in folder / 
atšaukti visų aplanke esančių vaizdų 
apsaugą] arba [Unprotect all images on 
card / atšaukti visų kortelėje esančių vaizdų 
apsaugą].

3 Visų aplanke arba kortelėje esančių vaizdų apsaugojimas

Jei suformuosite kortelę  (67 p.), bus ištrinti ir apsaugoti vaizdai.

 Galima apsaugoti ir filmuotus vaizdus.
 Apsaugoto vaizdo negalima ištrinti naudojant fotoaparato trynimo funkciją. Kad 

ištrintumėte apsaugotą vaizdą, pirmiausia turite atšaukti apsaugą.
 Jei ištrinsite visus vaizdus (393 p.), liks tik apsaugoti vaizdai. Tai patogu pageidaujant 

vienu kartu ištrinti nereikalingus failus.
 Pasirinkus nuostatą [All images on card / visi kortelėje esantys vaizdai] arba 

[Unprotect all images on card / nuimti apsaugą nuo visų kortelėje esančių 
vaizdų], kortelėje saugomi vaizdai bus apsaugoti arba nebeapsaugoti ir paruošti 
[Record/play / įrašyti / peržiūrėti] arba [Playback / peržiūrėti] pasirinkus funkciją 
[51: Record func+card/folder sel. / 51: įrašymo funkcija + kortelės / aplanko 
pasirinkimas].
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Peržiūros metu vaizdus galite apsaugoti spausdami mygtuką <c>.

1 Pasirinkite parinktį [m btn function / 
m mygtuko funkcija].
 [53] kortelėje pasirinkite parinktį [m 

button function / m mygtuko 
funkcija] ir paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Protect / 
apsaugoti].

3 Pasirinkite vaizdą.
 Norėdami peržiūrėti vaizdą, paspauskite 

mygtuką <x>.
 Sukdami ratuką <5> pasirinkite vaizdą, 

kurį norite pasukti.
 Nuotrauką arba filmuotą vaizdą taip pat 

galima pasirinkti iš vaizdų rodyklės (361 p.).

4 Apsaugokite vaizdą.
 Paspaudus mygtuką <c> vaizdas bus 

apsaugotas, o ekrane atsiras piktograma 
<K>.

 Jei norite atšaukti vaizdo apsaugą, dar 
kartą paspauskite mygtuką <c>. 
Piktograma <K> išnyks.

Vaizdų apsaugojimas naudojantis mygtuku <c>
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Galite savo nuožiūra vertinti vaizdus ir vaizdo įrašus suteikdami jiems nuo vienos 
iki penkių žvaigždučių įvertinimą: l/m/n/o/p. Ši funkcija yra vadinama 
vertinimu.

1 Pasirinkite vaizdą.
 Peržiūrėdami vaizdą ekrane pasukite 

ratuką <5> ir pasirinkite nuotrauką arba 
filmuotą vaizdą, kurį norite įvertinti.

 Nuotrauką arba filmuotą vaizdą taip pat 
galima pasirinkti iš vaizdų rodyklės (361 p.).

2 Įvertinkite vaizdą.
 Kaskart, paspaudus mygtuką <c> bus 

keičiama įvertinimo žyma: l/m/n/o/
p / jokio.

 Norėdami įvertinti dar vieną vaizdą, 
pakartokite 1 ir 2 žingsnį.

Vertinimų nustatymas

Vaizdų apsaugojimas naudojantis mygtuku <c>

 Jei pasirinkote [53: m btn function / 53: m mygtuko funkcija] nuostatą 
[Protect / apsaugoti], pakeiskite ją į [Rating / vertinimas].

 Paspaudus mygtuką <Q>, kai yra pasirinkta [Rating / vertinimas] nuostata 
([53: m btn function / 53: m mygt. funkcija]), galima pasirinkti tas vertinimo 
žymas, kurios yra pasirenkamos paspaudus mygtuką <c>.
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1 Pasirinkite parinktį [Rating / 
vertinimas].
 Kortelėje [32] pasirinkite parinktį [Rating / 

vertinimas] ir paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite vaizdą.
 Sukdami ratuką <5> pasirinkite nuotrauką 

arba filmuotą vaizdą, kurį norite pasukti.
 Jei paspausite mygtuką <u> ir pasuksite 

ratuką <6> prieš laikrodžio rodyklę, 
galėsite pasirinkti vaizdą iš trijų vaizdų 
rodinio. Jei norite grąžinti vieno vaizdo 
rodinį, paspauskite mygtuką <6>.

3 Įvertinkite vaizdą.
 paspauskite mygtuką <0>, atsiras 

mėlynos spalvos rėmelis, kaip pavaizduota 
paveiksle.

 Pasukite ratuką <5>, pasirinkite norimą 
įvertinimą ir paspauskite mygtuką <0>.

 Fotoaparatas skaičiuoja ir rodo ekrane 
kiekvienu vertinimu įvertintų vaizdų skaičių.

 Norėdami įvertinti dar vieną vaizdą, 
pakartokite 2 ir 3 žingsnį.

3 Vertinimas naudojantis meniu
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Vertinimų nustatymas

Ekrane gali būti rodomas 999 neviršijantis vienodai įvertintų vaizdų skaičius. Jei yra 999 
arba daugiau vienodai įvertintų vaizdų, bus rodomas ženklas [###].

Naudojimasis vertinimo rezultatais
 Naudodamiesi [32: Image jump w/6 / 32: peršokimas per vaizdus su 6], 

ekrane galite peržiūrėti tik tam tikru įvertinimu įvertintus vaizdus.
 Naudodamiesi [32: Slide show / 32: skaidrių demonstravimas], galite atkurti ir 

peržiūrėti tik tam tikru įvertinimu įvertintus vaizdus.
 Naudodamiesi programa „Digital Photo Professional“ (EOS programinė įranga, 534 p.) 

galite nurodyti, kad sistema parinktų tik tam tikru įvertinimu įvertintus vaizdus (tik 
nuotraukas).

 Naudodamiesi „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“ ir kt operacine sistema 
kiekvieno vaizdo įvertinimą galite pateikti kaip dalį ekrane rodomos failo informacijos 
arba pateiktoje vaizdų peržiūros programoje (tik JPEG vaizdai).
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Peržiūros metu galite paspausti mygtuką <Q> ir pasirinkti bet kurią iš toliau 
pateikiamų funkcijų: [J: Protect images / J: vaizdų apsauga], [b: Rotate 
image / b: pasukti vaizdą], [9: Rating / 9: vertinimas], [R: RAW image 
processing / R: RAW vaizdo apdorojimas] (tik RAW vaizdų), [S: Resize / 
S: dydžio keitimas] (tik JPEG vaizdų), [ : Highlight alert / : paryškinimo 
įspėjimas], [ :AF point display / :AF taško rodinys] ir [e: Image jump 
w/6/e: peršokimas per vaizdus naudojant /6].
Filmuotam vaizdui galite parinkti tik paryškintas iš pirmiau išvardytų funkcijų .

1 Paspauskite mygtuką <Q>.
 Peržiūros metu paspauskite 

mygtuką <Q>.
 Ekrane pasirodys sparčiojo valdymo 

ekranas.

2 Pasirinkite funkciją ir ją nustatykite.
 Norėdami pasirinkti funkciją, pakreipkite 

<9> aukštyn arba žemyn.
 Pasirinktos funkcijos nuostata yra rodoma 

ekrano apačioje.
 Norėdami pasirinkti funkciją, pasukite 

ratuką <5>.
 Norėdami pasirinkti RAW vaizdo 

apdorojimo arba dydžio keitimo funkciją, 
paspauskite mygtuką <0> ir pasirinkite 
norimą funkciją. Išsamesnės informacijos 
apie RAW vaizdų apdorojimą rasite 398p., 
o apie vaizdo dydžio keitimą - 403 p. 
Norėdami veiksmą atšaukti, paspauskite 
mygtuką <M>.

3 Baikite nustatymus.
 Norėdami išeiti iš sparčiojo valdymo 

puslapio, paspauskite mygtuką <Q>.

Q Spartusis valdymas peržiūros metu
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Q Spartusis valdymas peržiūros metu

Norėdami pasukti vaizdą, pasirinkite [51: Auto rotate / 51: automatinis pasukimas] 
nuostatą [OnzD / įjungti zD]. Pasirinkę [51: Auto rotate / 51: automatinis 
pasukimas] nuostatą [OnD / įjungti D] arba [Off / išjungi], [b Rotate image / 
bpasukti vaizdą] nuostata bus įrašyta į vaizdo duomenis, tačiau ekrane rodomo vaizdo 
fotoaparatas nepasuks.

 Jei ekrane stebėdami vaizdų rodyklę paspausite mygtuką <Q>, įsijungs vieno 
vaizdo rodinys ir atsivers sparčiojo valdymo ekranas. Dar kartą paspaudus mygtuką 
<Q> ekrane vėl pasirodys vaizdų rodyklė.

 Jei vaizdai yra nufotografuoti kitu fotoaparatu, galimybė naudotis tam tikromis 
funkcijomis gali būti ribota.
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Iš esmės, filmuotą vaizdą galima peržiūrėti trimis būdais:

Prijungus fotoaparatą prie TV su HDMI kabeliu 
HTC-100 (parduodamas atskirai), TV ekrane 
galima peržiūrėti fotoaparatu nufilmuotus ir 
nufotografuotus vaizdus.

Galite filmuotą vaizdą peržiūrėti fotoaparato 
LCD ekrane. Be to, galite redaguoti pirmą ir 
paskutinį filmuoto vaizdo kadrą, taip pat paleisti 
automatinį kortelėje esančių nuotraukų ir 
filmuotų vaizdų skaidrių demonstravimą.

k Filmuoto vaizdo peržiūros būdai

Peržiūra per televizorių (385 p.)

Peržiūra fotoaparato LCD ekrane (378-379 p.)

 Kadangi vaizdą įrašantys įrenginiai su standžiaisiais diskais neturi HDMI IN įvado, 
naudojantis HDMI kabeliu prie tokio įrenginio fotoaparato prijungti negalima.

 Net jei prie fotoaparato vaizdą įrašantis įrenginys su disku yra prijungtas per USB 
kabelį, nei nuotraukų, nei filmuotų vaizdų peržiūrėti ir įrašyti nepavyks.

Kompiuteriu suredaguoto vaizdo įrašo negalima įrašyti atgal į kortelę ir atkurti 
fotoaparatu.
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k Filmuoto vaizdo peržiūros būdai

Kortelėje įrašytus filmų failus galima persiųsti į 
kompiuterį ir peržiūrėti arba redaguoti iš anksto 
įdiegta arba universalios paskirties programine 
įranga, suderinama su filmų įrašymo formatu.

Peržiūra ir redagavimas kompiuteriu (534 p.)

Jei filmuotam vaizdui atkurti arba redaguoti norite naudoti atskirai įsigyjamą programinę 
įrangą, patikrinkite, ar ji dera su MOV ir MP4 failais. Išsamios informacijos apie atskirai 
įsigyjamą programinę įrangą teiraukitės jos gamintojo.
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1 Atkurkite ir peržiūrėkite vaizdą.
 Norėdami peržiūrėti filmuotą vaizdą 

paspauskite mygtuką <x>.

2 Pasirinkite filmuotą vaizdą.
 Sukdami ratuką <5> pasirinkite filmuotą 

vaizdą, kurį norite peržiūrėti.
 Peržiūrint vaizdus po vieną, viršutiniame 

kairiame ekrano kampe bus rodoma 
filmuotą vaizdą žyminti piktograma 
<s1>.

 Rodyklės rodinyje, piktogramos šone 
vaizduojama perforuota juosta žymi filmuoto 
vaizdo įrašą. Kadangi filmuoto vaizdo iš 
rodyklės rodinio atkurti negalima, 
paspauskite mygtuką <0> ir persijunkite 
į vieno vaizdo rodinį.

3 Atsivertę vieno vaizdo rodinį paspauskite 
mygtuką <0>.
 Ekrano apačioje pasirodys peržiūros 

skydelis.

4 Filmo atkūrimas ir peržiūra.
 Parinkite parinktį [7] (leisti) ir paspauskite 

mygtuką <0>.
 Pradinio filmuoto vaizdo peržiūra.
 Peržiūrą galite trumpam sustabdyti 

paspaudę mygtuką <0>.
 Sukdami ratuką <6> filmuoto vaizdo 

peržiūros metu galite reguliuoti garso 
intensyvumą.

 Išsamesnės informacijos apie peržiūros 
procedūrą rasite kitame puslapyje.

k Filmuoto vaizdo peržiūra

Garsiakalbis (įrašytam garsui)

 Prieš pradėdami klausytis garso įrašo per ausines, tinkamai nustatykite jų garsį, kad 
nepažeistumėte klausos.

 Su šiuo fotoaparatu peržiūrėti kitu fotoaparatu nufilmuotų filmų gali nepavykti.
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k Filmuoto vaizdo peržiūra

Filmuoto vaizdo atkūrimo skydelis

Operacija Peržiūros aprašymas

7 Leisti
Spūsčiojant mygtuką <0> piktograma pasikeičia į leidimo arba 
stabdymo.

8 Sulėtintas vaizdas
Sukdami ratuką <5> sureguliuokite sulėtinto vaizdo greitį. Sulėtinto 
vaizdo greitis rodomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

5 Pirmasis kadras Pateikiamas pirmasis vaizdo įrašo kadras.

3 Ankstesnis kadras
Kaskart, paspaudus mygtuką <0>, ekrane pasirodys ankstesnis 
kadras. Jei laikysite mygtuką <0> nuspaustą, filmuoto vaizdo 
įrašas bus greitai sukamas atgal.

6 Tolesnis kadras
Kaskart, paspaudus mygtuką <0>, filmuoto vaizdo įrašas bus 
rodomas kadras po kadro. Jei laikysite mygtuką <0> nuspaustą, 
filmuoto vaizdo įrašas bus greitai sukamas pirmyn.

4 Paskutinis kadras Pateikiamas paskutinis vaizdo įrašo kadras.

X Redaguoti Ekrane atsivers redagavimo ekranas (380 p.).

Peržiūros padėtis

mm’ ss”
Peržiūros laikas (minutės:sekundės su nuostata [Movie play count: 
Rec time / Filmuoto vaizdo peržiūros atskaita / įrašo trukmė])

hh:mm:ss.ff (DF)
hh:mm:ss:ff (NDF)

Laiko kodas (minutės:sekundės:kadrai su nuostata [Movie play 
count: Time code / Filmuoto vaizdo peržiūros atskaita / laiko 
kodas])

9 Garso 
intensyvumas

Norėdami sureguliuoti įmontuoto garsiakalbio arba ausinių 
atkuriamo garso intensyvumą pasukite ratuką <6> (378 p.).

32 Jei norite grąžinti vieno vaizdo rodinį, paspauskite mygtuką <M>.

 Su visiškai įkrautu baterijų paketu LP-E6N nepertraukiamos peržiūros trukmė esant 
23 °C temperatūrai bus 20 min.

 Prie fotoaparato mikrofono įvado (23 p.) prijungus komercines stereofonines ausines 
su 3,5 mm miniatiūriniu kištuku, galima klausytis su filmuotu vaizdu įrašyto garso 
(337 p.).

 Jei prijungėte fotoaparatą prie televizoriaus (385 p.), peržiūrėdami filmuotą vaizdą 
garso intensyvumą reguliuokite televizoriuje. (Sukant ratuką <6> garso 
intensyvumas nesikeis.) Jei atkuriamas garsas aidi, patraukite fotoaparatą toliau nuo 
TV arba sumažinkite TV garso intensyvumą.

 Jei filmuodami padarėte nuotrauką, peržiūrint filmuotą vaizdą tokia nuotrauka ekrane 
bus rodoma apie 1 sekundę.
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Pirmą ir paskutinį filmuoto vaizdo kadrą galite redaguoti 1 s intervalais.

1 Filmuoto vaizdo peržiūros ekrane 
pasirinkite [X].
 Ekrano apačioje pasirodys filmuoto vaizdo 

redagavimo skydelis.

2 Nurodykite dalį, kurią norite iškirpti.
 Pasirinkite parinktį [U] (nukirpti pradžią) 

arba [V] (nukirpti pabaigą) ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Norėdami peržiūrėti ankstesnį arba sekantį 
kadrą, pakreipkite <9> į kairę arba į 
dešinę. Laikant nuspaustą mygtuką kadrai 
greitai sukami į priekį arba atgal. Norėdami 
atkurti filmuotą vaizdą kadras po kadro, 
pasukite ratuką <5>.

 Nusprendę, kurią dalį norėsite iškirpti, 
paspauskite mygtuką <0>. Ekrano viršuje 
balta spalva bus pažymėta ta dalis, kuri 
liks.

3 Patikrinkite suredaguotą filmuotą 
vaizdą.
 Norėdami peržiūrėti suredaguotą filmą, 

pasirinkite parinktį [7] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Jei norite pakeisti redagavimą, grįžkite prie 
2 veiksmo.

 Norėdami atšaukti teksto redagavimą, 
paspauskite mygtuką <M> ir 
patvirtinimo lange pasirinkite parinktį [OK / 
gerai].

X Filmuoto vaizdo pirmo ir paskutinio kadro 
redagavimas
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X Filmuoto vaizdo pirmo ir paskutinio kadro redagavimas

4 Įrašykite suredaguotą filmuotą vaizdą.
 Pasirinkite parinktį [W] ir paspauskite 

mygtuką <0>.
 Atsivers išsaugojimo ekranas.
 Jei norite išsaugoti filmuotą vaizdą ir įrašyti 

į naują failą, parinkite parinktį [New file / 
naujas failas]. Jei norite perrašyti originalų 
filmuoto vaizdo failą, pasirinkite parinktį 
[Overwrite / perrašyti] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Norėdami išsaugoti suredaguotą filmuotą 
vaizdą ir sugrįžti į filmo peržiūros režimą, 
partvirtinimo lange pasirinkite parinktį [OK / 
gerai].

 Kadangi redaguojama 1 sek. intervalais (vietą nurodo ekrano viršuje esantis 
žymeklis [ ] ), tiksli vieta, kurioje redaguojamas vaizdo įrašas, gali šiek tiek skirtis 
nuo nurodytos vietos.

 Jei atminties kortelėje nepakanka laisvos vietos, pasirinkti parinkties [New file / 
naujas failas] negalėsite.

 Bebaigiant išsikrauti baterijai, filmuoto vaizdo redaguoti negalėsite. Naudokite 
visiškai įkrautą baterijų paketą.

 Kitu fotoaparatu nufilmuoto vaizdo šiame fotoaparate redaguoti negalima.
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Galite kortelėje laikomas nuotraukas peržiūrėti automatinio skaidrių 
demonstravimo režimu.

1 Pasirinkite parinktį [Slide show / 
skaidrių demonstravimas].
 Kortelėje [32] pasirinkite parinktį [Slide 

show / skaidrių demonstravimas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite vaizdus, kuriuos norėsite 
peržiūrėti.
 Ekrane pasirinkite reikiamą nuostatą ir 

paspauskite mygtuką <0>.

Visi vaizdai / filmuoti vaizdai / nuotraukos
 Pasirinkite vieną iš šių parinkčių: [jAll 

images / j visi vaizdai] [kMovies / 
k filmai] [zStills / z nuotraukos] 
[J Protect / J apsaugoti]. Paspauskite 
mygtuką <0>.

Data / aplankas / įvertinimas
 Pasirinkite vieną iš šių parinkčių: [iDate / 

i data] [nFolder / n aplankas] 

[9Rating / 9 vertinimas].
 Pažymėjus <zH>, paspauskite 

mygtuką <B>.
 Pasirinkite reikiamą nuostatą 

ir paspauskite mygtuką <0>.

3 Skaidrių demonstravimas 
(automatinė peržiūra)

Peržiūrimų vaizdų skaičius

Data Aplankas Vertinimas
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3 Skaidrių demonstravimas (automatinė peržiūra)

3 Jei reikia, nustatykite parametrą [Set 
up / sąranka].
 Pasirinkite parinktį [Set up / sąranka] ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Nustatykite [Display time / rodymo 

trukmė], [Repeat / kartoti] nuotraukų 
parametrus.

 Pasirinkę nuostatas paspauskite mygtuką 
<M>.

Elementas Peržiūros aprašymas

j All images 
(Visi vaizdai)

Ekrane bus atkurtos visos kortelėje esančios nuotraukos ir visi filmuoti 
vaizdai.

iDate (Data)
Bus atkurtos visos pasirinktą dieną užfiksuotos nuotraukos ir filmuoti 
vaizdai.

nFolder 
(Aplankas)

Ekrane bus atkurtos nuotraukos ir filmuoti vaizdai iš pasirinkto 
aplanko.

kMovies 
(Filmuoti vaizdai)

Ekrane bus atkurti tik kortelėje esantys filmuoti vaizdai.

zStills 
(Nuotraukos)

Ekrane bus atkurtos tik kortelėje esančios nuotraukos.

JProtected 
(Apsaugoti)

Ekrane bus atkurtos tik apsaugotos kortelėje esančios nuotraukos ir 
filmuoti vaizdai.

9Rating 
(Vertinimas)

Ekrane bus atkurtos tik tos nuotraukos ir filmuoti vaizdai, kurie atitinka 
pasirinktą įvertinimą.

Display time (Rodymo trukmė) Repeat (Kartoti)

Pasirinkus nuostatą [All images / visi vaizdai], iš kortelės pasirinkti [Record/play / 
įrašyti / peržiūrėti] arba [Playback / peržiūrėti] ([51: Record func+card/folder sel. / 
51: įrašymo funkcija + kortelės / aplanko pasirinkimas] meniu) vaizdai bus atkurti 
ekrane.
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4 Pradėkite skaidrių demonstravimą.
 Pasirinkite parinktį [Start / paleisti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Pasirodžius pranešimui [Loading image... / 

įkeliamas vaizdas...], bus pradėtas 
skaidrių demonstravimas.

5 Užbaikite skaidrių demonstravimą.
 Norėdami apleisti skaidrių demonstravimą 

ir grįžti į nustatymų ekraną, paspauskite 
mygtuką <M>.

 Norėdami laikinai sustabdyti skaidrių demonstravimą, paspauskite mygtuką <0>. 
Pristabdymo metu viršutinėje kairiojoje vaizdo dalyje bus rodoma piktograma [G]. 
Norėdami tęsti skaidrių demonstravimą, paspauskite mygtuką <0> dar kartą.

 Automatinės peržiūros metu paspaudus mygtuką <B> gali būti pakeistas 
nuotraukų rodymo būdas (354 psl.).

 Filmuoto vaizdo peržiūros metu garso lygį galite keisti sukdami ratuką <6>.
 Automatinės peržiūros ir laikino sustabdymo metu, sukdami ratuką <5> galite 

peržiūrėti sekantį vaizdą.
 Automatinės peržiūros metu automatinio išsijungimo funkcija neveiks.
 Rodymo trukmė gali būti nevienoda: tai priklauso nuo vaizdo.
 Jei norite peržiūrėti skaidres per televizorių, žr. 385 p.
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Prijungus fotoaparatą prie TV su HDMI kabeliu (parduodamas atskirai), TV ekrane 
galima peržiūrėti fotoaparatu nufilmuotus ir nufotografuotus vaizdus. 
Rekomenduojame naudoti HDMI kabelį HTC-100 (parduodamas atskirai).
Jei nuotrauka TV ekrane nepasirodo, pasirinkite tinkamą [53: Video system / 
53: vaizdo sistema] pagal Jūsų TV naudojamą vaizdo standartą nuostatą [For 
NTSC / skirta NTSC] arba [For PAL / skirta PAL]. 

1 Prijunkite HDMI kabelį prie 
fotoaparato.
 Atsukite kištuko <dHDMI MINI> logotipą į 

fotoaparato priekį ir įkiškite jį į lizdą 
<D>.

2 Prijunkite HDMI kabelį prie 
televizoriaus.
 Prijunkite HDMI kabelį prie televizoriaus 

HDMI IN jungties.

3 Įjunkite televizorių, perjunkite vaizdo 
įvadą ir pasirinkite prijungtą prievadą.

4 Pastumkite fotoaparato maitinimo 
jungiklį į padėtį <1>.

5 Paspauskite mygtuką <x>.
 Televizoriaus ekrane pasirodys vaizdas. 

(Fotoaparato LCD ekrane joks vaizdas 
rodomas nebus.)

 Vaizdai bus automatiškai rodomi optimalia 
televizoriaus skyra.

 Spaudydami mygtuką <B> galėsite 
pakeisti rodinio formatą.

 Informacijos apie filmuoto vaizdo peržiūrą 
rasite 378 p.

Vaizdų peržiūra TV ekrane
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Jei televizorius, kurį jungiate prie fotoaparato su HDMI kabeliu, dera su HDMI 
CEC*, atkūrimo operacijoms, valdyti galėsite pasitelkę televizoriaus nuotolinio 
valdymo pultelį.
* HDMI standarto funkcija leidžia HDMI prietaisams valdyti vienas kitą, todėl galite juos valdyti 

vienu nuotoliniu valdikliu.

1 Pasirinkite [Ctrl over HDMI / vald. per 
HDMI] nuostatą [Enable / įjungti].
 Kortelėje [33] pasirinkite parinktį [Ctrl 

over HDMI / vald. per HDMI] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Prijunkite fotoaparatą prie 
televizoriaus.
 Fotoaparatui prie televizoriaus prijungti 

naudokite HDMI kabelį.
 Televizoriaus įvadas automatiškai virsta 

HDMI prievadu, prie kurio prijungtas 
fotoaparatas. Jei automatiškai persijungti 
nepavyko, naudodamiesi TV nuotolinio 
valdymo pulteliu pasirinkite HDMI IN įvadą, 
prie kurio yra prijungtas kabelis.

HDMI CEC televizorių naudojimas

 Garsumo lygį nustatykite per televizorių. Fotoaparatu garsumo lygio nustatyti 
negalima.

 Prieš prijungiant arba atjungiant fotoaparatą su televizoriumi jungiantį kabelį, šiuos 
abu įrenginius būtinai išjunkite.

 Kai kuriuose televizoriuose gali būti nukirsta dalis rodomo vaizdo.
 Prie fotoaparato lizdo <D> nejunkite jokio kito prietaiso išvado. Galite 

sugadinti aparatą.
 Kai kurie televizoriai gali neatkurti nufilmuotų vaizdų.
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Vaizdų peržiūra TV ekrane

3 Paspauskite fotoaparato 
mygtuką <x>.
 Televizoriaus ekrane pasirodys vaizdas, o 

Jūs galėsite naudotis televizoriaus 
nuotolinio valdymo pultu nuotraukoms ir 
filmuotiems vaizdams peržiūrėti.

4 Pasirinkite vaizdą.
 Nutaikykite nuotolinio valdymo pultelį į 

televizorių, paspauskite mygtuką / ir 
pasirinkite norimą vaizdą.

5 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto 
mygtuką „Enter“ (įvesti).
 Ekrane pasirodys meniu ir Jūs galėsite 

atlikti kairėje vaizduojamas atkūrimo 
operacijas.

 Pageidaujamai parinkčiai nurodyti 
paspauskite mygtuką / ir „Enter“ 
(įvesti). Skaidrių demonstravimui paleisti 
paspauskite mygtuką /, pasirinkite 
parinktį ir paspauskite mygtuką „Enter“ 
(įvesti).

 Jei pasirinksite parinktį [Return / grįžti] ir 
paspausite mygtuką „Enter“ (įvesti), meniu 
išnyks, ir galėsite mygtuku / pasirinkti 
vaizdą.

Nuotraukų peržiūros meniu

Filmuoto vaizdo peržiūros meniu

: grįžti
: 9 vaizdų rodyklė
: filmuoto vaizdo 

demonstravimas
: skaidrių demonstravimas
: rodyti fotografavimo 

informaciją
: pasukti

Atsivertus dviejų vaizdų rodinį (366 p.), peržiūrėti vaizdų naudojantis televizoriaus 
nuotoliniu valdikliu nepavyks. Jei norite peržiūros metu naudotis TV nuotoliniu valdikliu, 
pirmiausiai paspauskite mygtuką <X> ir grąžinkite vieno vaizdo rodinį.

 Kai kuriuose televizoriuose pirmiausia reikia įjungti HDMI CEC jungtį. Daugiau 
informacijos rasite televizoriaus naudotojo vadove.

 Kai kurie televizoriai (net ir derantys su HDMI CEC) gali tinkamai neveikti. Tokiu 
atveju, pasirinkite funkcijos [33: Ctrl over HDMI / 33: vald. per HDMI] nuostatą 
[Disable / išjungti] ir peržiūrą valdykite naudodamiesi fotoaparatu.
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Atminties kortelėje išsaugotus vaizdus galima nukopijuoti į kitą kortelę.

1 Pasirinkite parinktį [Image copy / 
vaizdo kopijavimas].
 Kortelėje [31] pasirinkite parinktį [Image 

copy / vaizdo kopijavimas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Sel.Image / 
pasirinkti vaizdą].
 Patikrinkite kopijuojamo šaltinio ir kortelės, 

į kurią kopijuosite, numerį ir talpą.
 Pasirinkite parinktį [Sel.Image / pasirinkti 

vaizdą] ir paspauskite mygtuką <0>.

3 Pasirinkite aplanką.
 Pasirinkite aplanką, kuriame yra norimas 

kopijuoti vaizdas ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Norėdami pasirinkti reikiamą aplanką, 
stebėkite dešinėje pusėje rodomus 
vaizdus.

 Ekrane pasirodys pasirinktame aplanke 
saugomi vaizdai.

a Vaizdų kopijavimas

3 Pavienių vaizdų kopijavimas 

Vaizdų skaičius aplanke

Aplanko pavadinimas

Mažiausias failo numeris

Didžiausias failo numeris

Kopijavimo šaltinis yra kortelė, kuriai parinkta funkcija [Record/play / įrašyti peržiūrėti] 
arba [Playback / peržiūrėti] kortelėje [51: Record func+card/folder sel. / 
51: įrašymo funkcija + kortelės / aplanko pasirinkimas].
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a Vaizdų kopijavimas

 4 Parinkite vaizdus, kuriuos norėsite 
nukopijuoti.
 Pasukite ratuką <5>, pasirinkite vaizdą, 

kurį norite nukopijuoti, ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Viršutiniame kairiajame kampe pasirodys 
žymiklis [X].

 Jei paspausite mygtuką <u> ir pasuksite 
ratuką <6> prieš laikrodžio rodyklę, 
galėsite pasirinkti vaizdą iš trijų vaizdų 
rodinio. Jei norite grąžinti vieno vaizdo 
rodinį, paspauskite mygtuką <6>.

 Norėdami pasirinkti kitus kopijuojamos 
vaizdus, pakartokite 4 veiksmą.

5 Paspauskite mygtuką <c>.
 Pasirinkę visus kopijuojamus vaizdus 

paspauskite mygtuką <c>.

6 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Patikrinkite kortelę, į kurią ketinate kopijuoti 

vaizdus ir pasirinkite parinktį [OK / gerai].

7 Pasirinkite aplanką, į kurį kopijuosite 
vaizdus.
 Pasirinkite aplanką, į kurį norite kopijuoti 

vaizdas ir paspauskite mygtuką <0>.
 Norėdami sukurti naują aplanką, pasirinkite 

parinktį [Create folder / sukurti aplanką].

Bendras parinktų vaizdų 
skaičius
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8 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Patikrinkite informaciją apie kortelę iš 

kurios ir kortelę į kurią kopijuosite vaizdus ir 
pasirinkite parinktį [OK / gerai].

 Prasidės kopijavimas ir ekrane pasirodys 
eigos rodmuo.

 Kopijavimui pasibaigus, ekrane pasirodys 
rezultatas. Norėdami grįžti į 2 veiksmo 
ekraną, pasirinkite parinktį [OK / gerai].

Galite vienu kartu nukopijuoti visus aplanke arba kortelėje esančius vaizdus.
Pasirinkę funkcijos [x1: Image copy / 
x1: vaizdo kopijavimas], nuostatą [Sel.n / 
pasirinkti n] arba [All image / visi vaizdai], 
galite nukopijuoti visus kortelėje arba aplanke 
esančius vaizdus.

3 Visų aplanke arba kortelėje esančių vaizdų kopijavimas
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a Vaizdų kopijavimas

 Nukopijuotų vaizdų failų numeriai bus tokie pat, kaip ir buvo pirmojoje kortelėje.
 Jei pasirinksite nuostatą [Sel.Image / pasirinkti vaizdą], vienu metu į kelis aplankus 

vaizdų nukopijuoti negalėsite. Pasirinkite vaizdus iš kiekvieno aplanko atskirai ir 
kopijuokite juos aplankas po aplanko.

 Jei bandysite nukopijuoti vaizdą į kortelę / aplanką kur jau yra failas su tokiu pat failo 
numeriu, ekrane pasirodys tokia informacija: [Skip image and continue / praleisti 
vaizdą ir tęsti] [Replace existing image / pakeisti jau esantį failą] [Cancel copy 
atšaukti kopijavimą]. Pasirinkite kopijavimo metodą ir paspauskite mygtuką <0>.
• [Skip image and continue / praleisti vaizdą ir tęsti]: Visi vaizdai, kurių numeriai 

pradiniame aplanke sutaps su numeriais paskirties aplanke bus praleisti ir 
nekopijuojami.

• [Replace existing image / pakeisti jau esantį vaizdą]: Visi vaizdai paskirties 
aplanke su tokiais pat failų numeriais kaip ir pradiniame aplanke bus perrašyti 
(tame tarpe ir apsaugoti).

Perrašius vaizdą su spausdinimo užsakymu (421 p.), spausdinimo užsakymą teks 
nustatyti iš naujo.

 Nukopijavus vaizdą, spausdinimo užsakymo informacija, vaizdo perkėlimo ir albumo 
užsakymo informacija neišsaugoma.

 Kopijavimo metu fotografuoti negalima. Prieš fotografuodami pasirinkite nuostatą 
[Cancel / atšaukti].
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Galite pasirinkti ir ištrinti vaizdus po vieną arba ištrinti pasirinktą grupę vaizdų. 
Apsaugoti vaizdai (368 p.) neištrinami.

Ištrinto vaizdo atkurti nebegalima. Prieš ištrindami vaizdą įsitikinkite, kad 
jo tikrai nereikės. Norėdami apsaugoti svarbius vaizdus nuo atsitiktinio 
ištrynimo, apsaugokite juos. Ištrynus RAW+JPEG vaizdą pašalinami 
abu – RAW ir JPEG vaizdai.

1 Peržiūrėkite pageidaujamą ištrinti 
vaizdą.

2 Paspauskite mygtuką <L>.
 Ekrane atsivers vaizdų ištrynimo meniu.

3 Ištrinkite vaizdą.
 Pasirinkite parinktį [Erase / ištrinti] ir 

paspauskite mygtuką <0>. Ekrane 
rodomas vaizdas bus ištrintas.

Pažymėję <X> kelis vaizdus galėsite vienu kartu ištrinti kelių vaizdų grupę.

1 Pasirinkite parinktį [Erase images / 
ištrinti vaizdus].
 Kortelėje [31] pasirinkite parinktį [Erase 

images / ištrinti vaizdus] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

L Vaizdų ištrynimas

Vieno vaizdo ištrynimas

3 Vaizdų žymėjimas [X] norint ištrinti grupę

Pasirinkus [84: Default Erase option / 84: numatytoji ištrynimo nuostata] nuostatą 
[Erase] selected / pasirinkta [ištrinti]], vaizdus galėsite ištrinti greičiau (444 p.).
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L Vaizdų ištrynimas

2 Pasirinkite parinktį [Select and erase 
images / pasirinkti ir ištrinti vaizdus].
 Ekrane pasirodys vaizdas.
 Jei paspausite mygtuką <u> ir pasuksite 

ratuką <6> prieš laikrodžio rodyklę, 
galėsite pasirinkti vaizdą iš trijų vaizdų 
rodinio. Jei norite grąžinti vieno vaizdo 
rodinį, paspauskite mygtuką <6>.

3 Parinkite vaizdus, kuriuos norėsite 
ištrinti.
 Pasukite ratuką <5>, pasirinkite norimą 

ištrinti vaizdą ir paspauskite mygtuką <0>.
 Viršutiniame kairiajame kampe pasirodys 

žymeklis [X].
 Norėdami pasirinkti kitus ištrinamus 

vaizdus, pakartokite 3 veiksmą.

4 Ištrinkite vaizdą.
 Paspauskite mygtuką <L>, o po to [OK / 

gerai].
 Visi pasirinkti vaizdai bus ištrinti vienu 

metu.

Galite vienu kartu ištrinti visus aplanke arba kortelėje esančius vaizdus. 
Pasirinkus funkcijos [31: Erase images / 31: ištrinti vaizdus] nuostatą [All 
images in folder / visus aplanke esančius vaizdus] arba [All images on card / 
visus kortelėje esančius vaizdus], bus ištrinti visi aplanke arba kortelėje saugoti 
vaizdai.

3 Visų aplanke arba kortelėje esančių vaizdų ištrynimas

 Jei norite ištrinti ir apsaugotus vaizdus, suformatuokite kortelę (67 p.).
 Pasirinkus nuostatą [All images on card / visi kortelėje esantys vaizdai], iš 

kortelės pasirinkti [Record/play / įrašyti / peržiūrėti] arba [Playback / peržiūrėti] 
([51: Record func+card/folder sel. / 51: įrašymo funkcija + kortelės / aplanko 
pasirinkimas] meniu) vaizdai bus ištrinti.
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LCD ekrano skaistis reguliuojamas automatiškai tam, kad ekrane atkuriamų 
vaizdų matomumas prie esamo apšvietimo būtų optimalus. Galite sureguliuoti 
skaistį rankiniu būdu arba nustatyti automatinį skaisčio reguliavimo lygtį 
(skaistesnį arba tamsesnį).

1 Pasirinkite nuostatą [LCD brightness / 
LCD skaistis].
 Kortelėje [52] pasirinkite [LCD brightness 

/ LCD skaistis] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

2 Pasirinkite parinktį [Auto / 
automatinis] arba [Manual / rankinis].
 Norėdami pasirinkti parinktį, pasukite 

ratuką <6>.

3 Nustatykite norimą skaistį.
 Stebėdami pilką diagramą pasukite ratuką 

<5> ir paspauskite mygtuką <0>.
 [Auto / automatinis] nuostatai galite 

parinkti vieną iš trijų lygių, o [Manual / 
rankinis] - vieną iš septynių.

Vaizdo peržiūros nuostatų keitimas

3 LCD ekrano skaisčio derinimas

Automatinis reguliavimas Rankinis reguliavimas

Jei pasirinkote nuostatą [Auto / automatinis], būkite atidūs, neuždenkite pirštu 
apatiniame kairiame kampe greta sparčiojo valdymo ratuko esančio apvalaus išorinės 
šviesos jutiklio (24 p.).

 Vaizdo išlaikymą rekomenduojame tikrinti žiūrint į histogramą (360 p.).
 Peržiūrint vaizdus paspaudus mygtuką <U> pasirodys 2 žingsnyje matytas ekranas.



395

Vaizdo peržiūros nuostatų keitimas

Vertikalūs vaizdai pasukami automatiškai, kad fotoaparato 
LCD ekrane ir kompiuteryje būtų rodomi vertikaliai, o ne 
horizontaliai. Šios funkcijos nuostatas galite pakeisti.

1 Pasirinkite parinktį [Auto rotate / 
automatinis pasukimas].
 Kortelėje [51] pasirinkite parinktį [Auto 

rotate / automatiškai pasukti] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Nustatykite automatinį pasukimą.
 Pasirinkite reikiamą nuostatą 

ir paspauskite mygtuką <0>.

 On (Įjungti) zD
Fotoaparato LCD ekrane ir kompiuterio ekrane peržiūrimas vertikalus vaizdas 
automatiškai pasukamas.

 On (Įjungti)D
Vertikalus vaizdas automatiškai pasukamas tik kompiuterio ekrane.

 Off (Išjungti)
Vertikalus vaizdas automatiškai pasuktas nebus.

3 Automatinis vertikalių vaizdų pasukimas

Automatiškai nebus pasukami tie vaizdai, kurie buvo nufotografuoti pasirinkus 
automatinio pasukimo nuostatą [Off / išjungti]. Jie nebus pasukami, net jei vėliau 
peržiūrai parinksite automatinio pasukimo nuostatą [On / įjungti].

 Iškart po fotografavimo ekrane rodomas vaizdas automatiškai nepasukamas.
 Jei vertikalusis vaizdas buvo nufotografuotas, kai fotoaparatas buvo nukreiptas 

aukštyn arba žemyn, vaizdas peržiūros metu gali nepasisukti.
 Jei vertikalus vaizdas automatiškai nepasukamas kompiuterio ekrane, reiškia, Jūsų 

naudojama programa vaizdo pasukti negali. Rekomenduojame naudoti komplekte 
pateiktą EOS programinę įrangą.
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11
Tolesnis vaizdų

apdorojimas

Naudodamiesi fotoaparatu RAW nuotraukas galite apdoroti, o 
JPEG nuotraukas sumažinti.

 Viršutiniame dešiniame kampe greta puslapio pavadinimo atsiradusi 
piktograma M reiškia, kad funkciją galima naudoti tik su šiais 
režimais: <d> <s> <f> <a> <F>.

 Su šiuo fotoaparatu gali nepavykti apdoroti kitu fotoaparatu 
nufotografuotų vaizdų.

 Šiame skyriuje aprašytų vaizdų tolesnio apdorojimo operacijų atlikti 
negalima, kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio sąsajos 
kabeliu.
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1 vaizdus galite apdoroti fotoaparatu ir išsaugoti JPEG formatu. Nekeisdami 
RAW vaizdo galite jį apdoroti pasitelkdami įvairias apdorojimo sąlygas ir išsaugoti 
neribotą skaičių iš jo sukurtų JPEG paveikslų.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad 41 ir 61 vaizdų fotoaparatu apdoroti negalima. 
Šiems vaizdams apdoroti naudokite „Digital Photo Professional“ programą (EOS 
programinė įranga, 534 p.).

1 Pasirinkite parinktį [RAW image 
processing / RAW vaizdo 
apdorojimas].
 Kortelėje [31] pasirinkite parinktį [RAW 

image processing / RAW vaizdo 
apdorojimas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Ekrane pasirodys 1 vaizdai.

2 Pasirinkite vaizdą.
 Sukdami ratuką <5> pasirinkite vaizdą, 

kurį norite apdoroti.
 Jei paspausite mygtuką <u> ir pasuksite 

ratuką <6> prieš laikrodžio rodyklę, 
galėsite pasirinkti vaizdą iš rodyklės 
rodinio.

3 Apdorokite vaizdą.
Paspauskite mygtuką <0> ir ekrane 
pasirodys RAW apdorojimo parinktys (400 p.).
 Naudodamiesi <9> pasirinkite parinktį ir 

pasukę ratuką <5> ją nustatykite.
 Ekrane rodomame vaizde atsispindės 

pasirinktos „skaisčio nuostatos“, „baltos 
spalvos balanso“ ir kitų nuostatų efektai.

 Norėdami sugrąžinti fotografavimo metu 
užfiksuotus vaizdo parametrus, 
paspauskite mygtuką <B>.

R RAW vaizdų apdorojimas fotoaparatuN
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R RAW vaizdų apdorojimas fotoaparatuN

Nuostatų rodymas ekrane
 Paspauskite mygtuką <0> ir atsiverskite 

nuostatų ekraną. Sukdami ratuką <5> 
arba <6> nuostatą pakeiskite. Norėdami 
užbaigti nustatymo procedūrą ir sugrįžti į 
ankstesnį ekraną, spauskite mygtuką 
<0>.

 4 Įrašykite vaizdą.
 Parinkite parinktį [W] (įrašyti) ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Norėdami įrašyti vaizdą pasirinkite parinktį 

[OK / gerai].
 Nurodykite paskirties aplanką ir vaizdo failo 

numerį, tada pasirinkite parinktį [OK / 
gerai].

 Jei norite apdoroti kitą vaizdą, pakartokite 
2 – 4 veiksmus.

Vaizdą galite padidinti 3 veiksme paspaudę mygtuką <u>. Padidinimas skirsis 
priklausomai nuo pikselių skaičiaus, nustatyto pasirenkant [Image quality / 
vaizdo kokybė] nuostatą [RAW image processing / RAW vaizdo apdorojimas] 
pasiūloje. Naudodamiesi <9> galite padidintą vaizdą stumdyti.
Norėdami atšaukti padidintą vaizdą, paspauskite mygtuką <u>.

Vaizdai, nufotografuoti pasirinkus vaizdo proporcijas (404 p.) [4:3], [16:9] arba 
[1:1], bus rodomi su vaizdo ribas žyminčiomis linijomis. Iš RAW vaizdų sukurti 
JPEG vaizdai bus įrašyti pritaikius nustatytą vaizdo proporciją.

Padidintas vaizdas

Vaizdai su proporcijų nuostata
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  Brightness adjustment (Skaisčio derinimas)
Vaizdo skaistį galite keisti ±1 intervalais, keisdami juos trečdaliu intervalo. 
Ekrane rodomame vaizde atsispindės nuostatos daromas efektas.

  White balance (Baltos spalvos balansas) (168 p.)
Galite pasirinkti bet kokį baltos spalvos balansą. Pasirinkus nuostatą [P] ir 
paspaudus mygtuką <B> galima nustatyti spalvos temperatūrą. Ekrane 
rodomame vaizde atsispindės nuostatos daromas efektas.

  Picture Style („Picture Style“ sąranka) (160  p.)
Galite pasirinkti nuotraukos stilių „Picture Style“. Spaudydami mygtuką 
<B> galėsite pakeisti ekrane rodomo vaizdo ryškumą ir kitus parametrus. 
Ekrane rodomame vaizde atsispindės nuostatos daromas efektas.

  Auto Lighting Optimizer (automatinio apšvietimo optimizatorius) 
(175 p.)
Galite nustatyti „Auto Lighting Optimizer“ (automatinio apšvietimo 
optimizatorius) funkciją. Ekrane rodomame vaizde atsispindės nuostatos 
daromas efektas.

  High ISO speed noise reduction (Didelio ISO greičio iškraipymų 
mažinimas) (176  p.)
Galite nustatyti didelio ISO greičio iškraipymų mažinimą. Ekrane rodomame 
vaizde atsispindės nuostatos daromas efektas. Jei efekto poveikį pastebėti 
sunku, vaizdą padidinkite (399 p.).

  Image quality (Vaizdo kokybė) (149 p.)
Vaizdo kokybę galite nustatyti konvertuodami jį į JPEG formatą.

RAW vaizdo apdorojimo parinktys
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R RAW vaizdų apdorojimas fotoaparatuN

  Color space (Spalvų erdvė) (187 p.)
Galite pasirinkti sRGB arba „Adobe RGB“. Kadangi fotoaparato LCD ekranas 
nepalaiko „ Adobe RGB“, kokią spalvų erdvę bepasirinktumėte, vaizdas 
smarkiai nesiskirs.

  Peripheral illumination correction (Periferinio apšvietimo korekcija) 
(181 p.)
Pasirinkus parinktį [Enable / įjungti] ekrane bus rodomas pakoreguotas 
vaizdas. Jei efekto poveikį pastebėti sunku, vaizdą padidinkite (399 p.) ir 
patikrinkite visus keturis kampus. Periferinio apšvietimo korekciją atlikus su 
fotoaparatu ji bus ne taip gerai išreikšta ir ne tokia akivaizdi, kaip tai padarius 
su „Digital Photo Professional“ programa (EOS programinė įranga). Tokiu 
atveju, periferinio apšvietimo korekciją pritaikysite su „Digital Photo 
Professional“ programa.

  Distortion correction (Deformacijos korekcija) (182 p.)
Galima pakoreguoti objektyvo sukeliamas vaizdo deformacijas. Pasirinkus 
parinktį [Enable / įjungti] ekrane bus rodomas pakoreguotas vaizdas. 
Pakoreguotai vaizdo kraštai bus apkirpti.
Kadangi vaizdo skiriamoji geba gali atrodyti šiek tiek mažesnė, ryškumą 
pareguliuokite pasitelkę „Picture Style“ sąrankos ryškumo parametrą.

  Chromatic aberration correction (Spalvų iškraipymo korekcija) 
(182 p.)
Dėl objektyvo atsiradusį spalvų iškraipymą (objekto pakraščiuose išskydusias 
spalvas) galima pakoreguoti. Pasirinkus parinktį [Enable / įjungti] ekrane bus 
rodomas pakoreguotas vaizdas. Jei efekto poveikį pastebėti sunku, vaizdą 
padidinkite (399 p.).
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Periferinio apšvietimo korekcija, vaizdo iškraipymo korekcija ir spalvų iškraipymo 
korekcija
Norint periferinio apšvietimo, deformacijų ir spalvų iškraipymo korekciją atlikti su 
fotoaparatu, jame turi būti užregistruoti fotografavimui naudoto objektyvo duomenys. Jei 
objektyvo korekcijos duomenys fotoaparate neužregistruoti, naudodamiesi programa 
„EOS Utility“ programa (EOS programinė įranga, 534 p.) juos užregistruokite.

 Apdorojant RAW vaizdus fotoaparatu nepavyks gauti tokio pat rezultato kaip 
apdorojant juos su „Digital Photo Professional“ programa.

 Apdorojant vaizdus pasirinkus [Distortion / deformacija] funkcijos nuostatą [Enable / 
įjungti], AF taško informacija (359 p.) bei dulkių šalinimo duomenys (407 p.) prie 
nuotraukos pridedami nebus.
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Galite pakeisti JPEG vaizdo dydį, kad jame liktų mažiau pikselių, ir įrašyti jį į naują 
failą. Galima keisti tik JPEG 3/4/a/b vaizdų dydį. JPEG c ir RAW vaizdų 
dydžio keisti negalima.

1 Parinkite parinktį [Resize / dydžio 
keitimas].
 Kortelėje [32] pasirinkite parinktį [Resize / 

dydžio keitimas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Ekrane pasirodys vaizdas.

2 Pasirinkite vaizdą.
 Sukdami ratuką <5> pasirinkite vaizdą, 

kurio dydį norite pakeisti.
 Jei paspausite mygtuką <u> ir pasuksite 

ratuką <6> prieš laikrodžio rodyklę, 
galėsite pasirinkti vaizdą iš rodyklės 
rodinio.

3 Parinkite pageidaujamą vaizdo dydį.
 Paspauskite mygtuką <0>, ekrane 

pasirodys vaizdų dydžiai.
 Pasirinkite norimą vaizdo dydį 

ir paspauskite mygtuką <0>.

4 Įrašykite vaizdą.
 Norėdami įrašyti vaizdą pasirinkite parinktį 

[OK / gerai].
 Nurodykite paskirties aplanką ir vaizdo failo 

numerį, tada pasirinkite parinktį [OK / 
gerai].

 Jei norite pakeisti kito vaizdo dydį, 
pakartokite 2 – 4 veiksmus.

S JPEG vaizdų dydžio keitimas

Tiksliniai dydžiai
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Originalaus vaizdo dydžio keitimo parinktys 

Žemiau esančioje lentelėje rasite informacijos apie vaizdo dydžius pagal vaizdo 
proporcijas. Žvaigždutėmis pažymėti vaizdo įrašymo kokybės rodikliai tiksliai 
neatitinka atitinkamų vaizdo proporcijų. Vaizdas bus šiek tiek apkirptas.

Originalaus vaizdo dydis
Galimos dydžio keitimo nuostatos

4 a b c

3 k k k k

4 k k k

a k k

b k

Vaizdo dydis

Vaizdo 
kokybė

Vaizdo proporcijos ir pikselių skaičius (apytikslis)

3:2 4:3 16:9 1:1

4
3648 x 2432

(8,9 megapikselio)
3248 x 2432*

(7,9 megapikselio)
3648 x 2048*

(7,5 megapikselio)
2432 x 2432

(5,9 megapikselio)

a
2736 x 1824

(5,0 megapikselio)
2432 x 1824

(4,4 megapikselio)
2736 x 1536*

(4,2 megapikselio)
1824 x 1824

(3,3 megapikselio)

b
1920 x 1280

(2,5 megapikselio)
1696 x 1280*

(2,2 megapikselio)
1920 x 1080

(2,1 megapikselio)
1280 x 1280

(1,6 megapikselio)

c
720 x 480 

(350 000 pikselių)
640 x 480 

(310 000 pikselių)
720 x 408* 

(290 000 pikselių)
480 x 480 

(230 000 pikselių)
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12
Jutiklio valymas

Šiame fotoaparate, prieš vaizdo jutiklio pirmąjį sluoksnį (mažo 
pralaidumo filtrą) yra sumontuotas savaiminio nusivalymo 
įrenginys, automatiškai nupurtantis dulkes.
Dulkių šalinimo duomenys gali būti pridedami prie nufotografuoto 
vaizdo, todėl, pasitelkus „Digital Photo Professional“ programą 
(EOS programinė įranga, 534 p.), galima automatiškai pašalinti 
vaizde užfiksuotus dulkių taškelius.

Ant jutiklio prikimbantys nešvarumai
Be dulkių, kurios į fotoaparato vidų patenka iš išorės, kartais prie jutiklio 
priekinės dalies gali prikibti fotoaparato vidinių dalių tepalo. Jei po jutiklio 
automatinio valymo procedūros išlieka matomų taškelių, rekomenduojame 
nugabenti fotoaparatą į „Canon“ paslaugų centrą tinkamai nuvalyti.

Jei veikiant savaiminio jutiklio nusivalymo mechanizmui sumanėte ką nors 
nufotografuoti, tereikia nuspausti iki pusės užrakto mygtuką, valymo procesas 
nutrūks ir Jūs galėsite fotografuoti.
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Pastūmus maitinimo jungiklį į padėtį <1> arba <2>, automatiškai įsijungia 
savaime nusivalančio jutiklio blokas ir nuo jutiklio priekinės dalies nupurto dulkes. 
Paprastai į šią operaciją dėmesio kreipti nereikia. Tačiau, jutiklio nusivalymo 
funkciją Jūs galite bet kada įjungti ir išjungti.

1 Parinkite parinktį [Sensor cleaning / 
jutiklio valymas].
 Kortelėje [53] pasirinkite parinktį [Sensor 

cleaning / jutiklio valymas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Clean nowf / 
valyti dabar f].
 Parinkite parinktį [Clean nowf / valyti 

dabar f] ir paspauskite mygtuką <0>.
 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Ekrane pasirodys pranešimas, kad jutiklis 

yra valomas. (Gali girdėtis šioks toks 
garsas.) Nors pasigirs užrakto suveikimo 
garsas, nuotrauka nebus padaryta.

 2 žingsnyje pasirinkite parinktį [Auto cleaningf / automatinis valymas f] 
ir nuostatą [Disable / išjungti].

 Pastūmus maitinimo jungiklį į padėtį <1> arba <2> jutiklis valomas 
nebebus.

f Automatinis jutiklio valymas

Jutiklio nuvalymas dabar

Jutiklio automatinio valymo išjungimas

 Siekiant geriausių rezultatų, jutiklį rekomenduojame valyti padėjus fotoaparatą ant 
stalo ar kito plokščio paviršiaus.

 Net jei pakartosite jutiklio valymo procedūrą, rezultatas ne ką pagerės. Fotoaparatui 
baigus valyti jutiklį, funkcija [Clean nowf / valyti dabar f] laikinai išsijungs.
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Paprastai, automatiškai nusivalantis jutiklio blokas pašalina didžiąją dalį dulkių, 
kurios galėtų matytis nufotografuotuose vaizduose. Vis dėlto, jei dulkių dar lieka, 
galite įtraukti dulkių šalinimo duomenis į vaizdą ir pašalinti dulkių paliekamas 
dėmes vėliau. Dulkių šalinimo duomenis paprastai naudoja programa „Digital 
Photo Professional“ (EOS programinė įranga, 534 p.), pagal juos automatiškai 
pašalinanti dulkių žymes.

 Pasiruoškite visiškai baltą daiktą, pvz., balto popieriaus lapą.
 Nustatykite 50 mm arba didesnį objektyvo židinio nuotolį.
 Pastumkite objektyvo fokusavimo režimo jungiklį į padėtį <MF> ir nustatykite 

begalinę fokusuotę (∞). Jei objektyvas neturi atstumo skalės, žiūrėdami į 
objektyvo priekį pasukite fokusavimo žiedą pagal laikrodžio rodyklę iki galo.

1 Parinkite parinktį [Dust Delete Data / 
dulkių šalinimo duomenys].
 Kortelėje [z3] pasirinkite parinktį [Dust 

Delete Data / dulkių šalinimo duomenys] 
ir paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Atlikus automatinę jutiklio nuvalymo 

procedūrą ekrane pasirodys pranešimas. 
Nors pasigirs užrakto suveikimo garsas, 
nuotrauka nebus padaryta.

3 Dulkių šalinimo duomenų pridėjimasN

Pasirengimas

Gaukite dulkių šalinimo duomenis
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3 Nufotografuokite vienspalvį baltą 
objektą.
 20–30 cm atstumu užpildykite vaizdo 

ieškiklį vienspalvio balto objekto be jokių 
raštų vaizdu ir jį nufotografuokite.

 Vaizdas bus nufotografuotas su AE su 
diafragmos pirmenybe, nustačius f/22 
diafragmą.

 Kadangi vaizdas neįrašomas, duomenis 
galima gauti ir fotoaparate nesant kortelės.

 Nufotografavus vaizdą, fotoaparatas 
surinks dulkių šalinimo duomenis. Surinkus 
visus dulkių šalinimo duomenis, ekrane 
pasirodys atitinkamas pranešimas.

 Jei duomenų sėkmingai surinkti nepavyko, 
ekrane pasirodys klaidos pranešimas. 
Atlikite pirmesniame puslapyje pateikiamą 
pasirengimo procedūrą ir parinkite [OK/
gerai]. Dar kartą nufotografuokite vaizdą.

Gauti dulkių šalinimo duomenys pridedami prie visų vėliau nufotografuotų JPEG ir 
RAW vaizdų. Prieš darydami svarbias nuotraukas atnaujinkite dulkių šalinimo 
duomenis; surinkite juos iš naujo.
Daugiau informacijos apie dulkių sukeltų dėmių šalinimą naudojant programą 
„Digital Photo Professional“ (EOS programinė įranga, 534 p.) rasite „Digital Photo 
Professional“ naudotojo vadove.
Prie vaizdo pridedami dulkių šalinimo duomenys tokie maži, kad beveik 
nepadidina nuotraukos failo dydžio.

Dulkių šalinimo duomenys

Naudokite vienspalvį baltos spalvos objektą, pvz., naują balto popieriaus lapą. Jei ant 
fotografuojamo objekto yra kokių nors raštų ar dizaino elementų, jie gali būti atpažinti 
kaip dulkių duomenys, todėl gali nukentėti dulkių šalinimo su EOS programine įranga 
tikslumas.
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Automatiškai nuo jutiklio nenuvalomas dulkes galima nuvalyti rankiniu būdu, 
naudojantis parduotuvėje įsigyjamu pūtikliu ar pan. Prieš valydami jutiklį, nuimkite 
nuo fotoaparato objektyvą.
Vaizdo jutiklis yra labi jautrus. Jei reikia nuvalyti jutiklio paviršių, 
rekomenduojame kreiptis į „Canon“ paslaugų centrą.

1 Parinkite parinktį [Sensor cleaning / 
jutiklio valymas].
 Kortelėje [53] pasirinkite parinktį [Sensor 

cleaning / jutiklio valymas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Clean manually / 
valyti rankiniu būdu].

3 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Atspindžio veidrodis trumpam užsirakins ir 

atsivers užraktas.
 “CLn” rodmuo pasirodys LCD skydelyje.

4 Nuvalykite jutiklį.

5 Užbaikite valymo procedūrą.
 Pastumkite maitinimo jungiklį į padėtį 

<2>.

3 Rankinis jutiklio valymasN

 Jei naudojate bateriją, pasirūpinkite, kad ji būtų visiškai įkrauta.
 Jei naudojate baterijų bloką BG-E16 (parduodamas atskirai) su AA/LR6 tipo 

baterijomis, rankiniu būdu jutiklio nuvalyti negalėsite.

Fotoaparatui maitinti rekomenduojame naudoti NS jungiamąją movą DR-E6 
(parduodama atskirai) ir KS adapterį AC-E6N (parduodamas atskirai).
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 Valant jutiklį negalima atlikti toliau išvardytų veiksmų. Jei maitinimas 
išsijungs, užraktas užsidarys ir gali būti pažeistos jo užuolaidėlės arba 
atspindžio veidrodis.
• Maitinimo jungiklio pastūmimas į padėtį <2>.
• Išimant arba įdedant bateriją.

 Vaizdo jutiklio paviršius yra labai jautrus. Jutiklį valykite atsargiai.
 Naudokite vien tik pūstuvą, be šepetėlio. Šepetėlis gali subraižyti jutiklį.
 Nekiškite pūstuvo galiuko į fotoaparatą giliau objektyvo apsodo. Jei maitinimas 

išsijungs, užraktas užsidarys ir gali būti pažeistos jo užuolaidėlės arba atspindžio 
veidrodis.

 Jutikliui valyti jokiu būdu nenaudokite oro iš balionėlių arba dujų. Stiprus oro srautas 
gali pažeisti jutiklį, purškiamos dujos ant jo gali užšalti ir subraižyti.

 Jei jutiklio valymo metu baterijos įkrovos lygis nukris, pasigirs įspėjamasis 
pyptelėjimas. Nutraukite jutiklio valymą.

 Jei ant jutiklio liko dėmė, kurios pūstuvu nepavyko pašalinti, rekomenduojame 
fotoaparatą nugabenti į „Canon“ paslaugų centrą, kad jutiklis būtų nuvalytas 
profesionaliai.
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13
Nuotraukų spausdinimas ir vaizdų

perkėlimas į kompiuterį

 Spausdinimas (414 p.)
Galite prijungti fotoaparatą prie spausdintuvo ir išspausdinti kortelėje 
esančius vaizdus. Šis fotoaparatas dera su „wPictBridge“ – 
tiesioginio spausdinimo standartu.

 Digital Print Order Format (DPOF) (421 p.)
DPOF („Digital Print Order Format“) formatas leidžia spausdinti į 
kortelę įrašytus vaizdus pagal susidarytas spausdinimo instrukcijas, 
pvz., vaizdų parinkimas, egzempliorių skaičius ir pan. Galite kaip 
grupę išspausdinti kelis vaizdus arba pateikti spausdinimo 
užsakymą fotolaboratorijai.

 Vaizdų perkėlimas į asmeninį kompiuterį (425 p.)
Fotoaparatą galite prijungti prie asmeninio kompiuterio ir 
naudodamiesi jo valdikliais perkelti fotoaparate saugomus vaizdus į 
kompiuterio atmintį.

 Nuotraukų parinkimas fotoalbumui (p.429)
Iš atminties kortelės galite išrinkti nuotraukas, kurias norėtumėte 
atspausdinti fotoalbumui.



412

Tiesioginio spausdinimo procedūrą galima atlikti fotoaparate, žiūrint į LCD 
ekraną.

1 Pastumkite fotoaparato maitinimo 
jungiklį į padėtį <2>.

2 Nustatykite spausdintuvą.
 Daugiau informacijos rasite spausdintuvo 

naudotojo vadove.

3 Prijunkite fotoaparatą prie 
spausdintuvo.
 Naudokite su fotoaparatu gautą sąsajos 

kabelį.
 Prijungdami prie fotoaparato sąsajos kabelį 

naudokite kabelio apsaugą (34 p.). 
Prijunkite kabelį prie skaitmeninės jungties; 
kištuko < > piktograma turi būti 
pasukta į fotoaparato nugarėlę.

 Apie tai, kaip teisingai prijungti 
spausdintuvą, skaitykite spausdintuvo 
naudotojo vadove.

4 Įjunkite spausdintuvą.

5 Pastumkite fotoaparato maitinimo 
jungiklį į padėtį <1>.
 Kai kurie spausdintuvai gali pyptelėti.

Pasiruošimas spausdinti

Fotoaparato prijungimas prie spausdintuvo
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Pasiruošimas spausdinti

6 Atkurkite ir peržiūrėkite vaizdą.
 Paspauskite mygtuką <x>.
 Ekrane pasirodys vaizdas ir viršutiniame 

kairiajame jo kampe atsiras piktograma 
<w>, reiškianti, kad fotoaparatas 
prijungtas prie spausdintuvo.

 Įsitikinkite, kad spausdintuvas turi „PictBridge“ prijungimo terminalą.
 Naudokite tik komplekte pateiktą arba iš „Canon“ įsigytą sąsajos kabelį (478 p.). 

Prijungdami sąsajos kabelį naudokite komplekte esančią kabelio apsaugą (34 p.).
 Vaizdo įrašų spausdinti negalima.
 Fotoaparato negalima naudoti tik su „CP Direct“ arba „Bubble Jet Direct“ derančiais 

spausdintuvais.
 Jei atliekant 5 veiksmą pasigirsta ilgas pyptelėjimas, vadinasi, sutriko spausdintuvo 

veikimas. Išspręskite klaidos pranešimu nurodytą problemą (420 p.).
 Nustačius daugybinių kadrų iškraipymų mažinimo arba HDR režimą spausdinti nepavyks.

 Galite išspausdinti ir šiuo fotoaparatu nufotografuotus RAW vaizdus.
 Jei fotoaparatui maitinti naudojate baterijų paketą, pasirūpinkite, kad jis būtų visiškai 

įkrautas. Su pilnai įkrauta baterija, galima spausdinti apie 3 val.
 Prieš atjungdami kabelį, išjunkite fotoaparatą ir spausdintuvą. Atjungdami kabelį 

imkite už kištuko (ne už kabelio).
 Tiesioginio spausdinimo metu rekomenduojame maitinti fotoaparatą naudojant NS 

jungiamąją movą DR-E6 (parduodama atskirai) ir KS adapterį AC-E6N 
(parduodamas atskirai).
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Ekrano rodinys ir nuostatos priklauso nuo spausdintuvo. Kai kurios 
nuostatos gali būti nepasirenkamos. Daugiau informacijos rasite spausdintuvo 
naudotojo vadove.

1 Pasirinkite vaizdą, kurį ketinate 
spausdinti.
 Patikrinkite, ar LCD ekrano viršutiniame 

kairiajame kampe yra rodoma piktograma 
<w>.

 Sukdami ratuką <5> pasirinkite vaizdą, 
kurį norite spausdinti.

2 Paspauskite mygtuką <0>.
 Pasirodys spausdinimo nustatymų 

ekranas.

3 Pasirinkite parinktį [Paper settings / 
popieriaus nuostatos].
 Pasirodys popieriaus nustatymų ekranas.

w Spausdinimas

Prijungto spausdintuvo 
piktograma

Spausdinimo nuostatų ekranas

* Priklausomai nuo spausdintuvo, kai kurios nuostatos (pvz., datos ir failo numerio 
išspausdinimas bei apkirpimas) gali būti nepasirenkamos.

Nustato spausdinimo efektus (416 p.).

Nustato, ar bus išspausdinama data arba failo 
numeris (417 p.).

Nustato spausdinamų egzempliorių skaičių (417 p.).

Nustato spausdinimo zoną (419 p.).

Nustato lapo dydį, tipą bei išdėstymą (415 p.).

Grąžinamas 1 veiksmą iliustruojantis ekranas.

Pradėkite spausdinti.

Ekrane rodomas Jūsų nustatytas lapo dydis, popieriaus tipas ir išdėstymas.
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 Pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus 
lapo dydį ir paspauskite mygtuką <0>.

 Pasirodys popieriaus tipo ekranas.

 Pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus 
lapo dydį ir paspauskite mygtuką <0>.

 Bus pateiktas puslapio išdėstymo ekranas.

 Parinkite puslapio išdėstymą ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Vėl pasirodys spausdinimo nustatymų 
ekranas.

*1:Bus išspausdinti šie „Exif“ duomenys: fotoaparato pavadinimas, objektyvo 
pavadinimas, fotografavimo režimas, užrakto greitis, diafragmos vertė, išlaikymo 
išlyginimo, ISO greitis, baltos spalvos balansas ir kt.

*2:Užsakius vaizdo spausdinimą su „Digital Print Order Format (DPOF)” (421 p.), 
rekomenduojame laikytis sk. „Tiesioginis užsakytų nuotraukų spausdinimas“ (424 p.) 
pateiktų nurodymų.

Q Lapo dydžio nustatymas

Y Popieriaus tipo nustatymas

U Puslapio išdėstymo nustatymas

Bordered 
(Su paraštėmis)

Išilgai spaudinių kraštų bus paliekamos baltos paraštės.

Borderless 
(Be paraščių)

Spaudiniai paraščių neturės. Jei spausdintuvas negali spausdinti be 
paraščių, spaudinyje bus paliekamos paraštės.

Borderedc 
(Su paraštėmisc)

Spausdinant 9 x 13 cm ir didesnes nuotraukas paraštėje bus 
išspausdinta fotografavimo informacija*1.

xx-up Galimybė viename lape išspausdinti 2, 4, 8, 9, 16 arba 20 vaizdų.

20-upc (20 lapec)
35-upp (35 lapep)

A4 arba „Letter“ dydžio lape bus išspausdinti 20 arba 35 vaizdai*2.
• [Pasirinkus parinktį [20-upc / 20 lape c] išspausdinama 

fotografavimo informacija*1.

Default
(Numatytosios)

Puslapio išdėstymas priklauso nuo spausdintuvo modelio arba jo 
nustatymų.
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4 Nustatykite spausdinimo efektą.
 Nustatykite, jei reikia. Jei nereikia nustatyti jokių 

spausdinimo efektų, tęskite nuo 5 veiksmo.
 Ekrano turinys priklauso nuo konkretaus 

spausdintuvo parametrų.
 Pasirinkite nuostatą ir paspauskite mygtuką 

<0>.
 Parinkite pageidaujamą spausdinimo efektą ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Jei šalia <ze> piktogramų ekrane rodomos 

ryškiai, galite suderinti spausdinimo efektą 
(418 p.).

* Pakeitus spausdinimo efektus, rezultatas perteikiamas viršutiniame kairiajame 
kampe esančiame vaizde. Atminkite, kad išspausdintas vaizdas gali šiek tiek 
skirtis nuo rodomo vaizdo, nes šis yra tik apytikslis. Tai taikoma ir nuostatoms 
[Brightness / skaistis] bei [Adjust levels / derinti lygius] (418 p.).

Spausdinimo 
efektas

Aprašas

EOn (įjungti)
Vaizdas bus išspausdintas naudojant standartines spausdintuvo spalvas. 
Vaizdo „Exif“ duomenys naudojami automatinėms korekcijoms atlikti.

EOff (išjungti) Automatinės korekcijos neatliekamos.

EVIVID
Mėlyniems ir žaliems atspalviams pagyvinti vaizdas išspausdinamas 
sodresnėmis spalvomis.

ENR (iškraipymų 
mažinimas)

Prieš spausdinant sumažinami vaizdo iškraipymai.

0 B/W 
(nespalvotai)

Spausdinama nespalvotai, su tikrąja juoda spalva.

0 Cool tone 
(šaltas atspalvis)

Spausdinama nespalvotai, šalta melsvo atspalvio juoda spalva.

0 Warm tone 
(šiltas atspalvis)

Spausdinama nespalvotai, šilta gelsvo atspalvio juoda spalva.

zNatural 
(natūraliai)

Vaizdas spausdinamas naudojant faktines spalvas ir kontrastą. Spalvos 
automatiškai nekoreguojamos.

zNatural M 
(natūralios M)

Taikomos tos pačios spausdinimo charakteristikos, kaip ir naudojant 
nuostatą „Natural“. Vis dėlto ši nuostata leidžia atlikti nežymias 
korekcijas, palyginti su nuostata „Natural“ (natūralios).

EDefault 
(numatytosios)

Spausdinimas priklauso nuo spausdintuvo. Daugiau informacijos rasite 
spausdintuvo naudotojo vadove.

Spausdinant didelės apimties RAW arba RAW+JPEG vaizdus, rekomenduojame naudoti 
iš apdoroto RAW vaizdo sukurtus JPEG 73 vaizdus (398 p.) arba su „Digital Photo 
Professional“ (EOS programinė įranga, 534 p.) apdorotus vaizdus.
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5 Nustatykite datos ir failų numerių 
spausdinimo funkciją.
 Nustatykite, jei reikia.
 Pasirinkite parinktį <I> ir paspauskite 

mygtuką <0>.
 Parinkite pageidaujamą spausdinimo 

nuostatą ir paspauskite mygtuką <0>.

6 Nustatykite egzempliorių skaičių.
 Jei reikia - nustatykite.
 Pasirinkite parinktį [<R>] ir paspauskite 

mygtuką <0>.
 Pasirinkite egzempliorių skaičių ir 

paspauskite mygtuką <0>.

7 Pradėkite spausdinti.
 Pasirinkite parinktį [Print / spausdinti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.

 Nustačius spausdinimo efektų ir kitų parinkčių vertę [Default/numatytosios], 
įsigalioja spausdintuvo numatytosios nuostatos, kurias įvedė jo gamintojas. Žr. 
spausdintuvo naudotojo vadovą, kur nurodoma, kokios yra [Default/numatytosios] 
nuostatos.

 Priklausomai nuo vaizdo failo dydžio ir vaizdo įrašymo kokybės, pasirinkus parinktį 
[Print / spausdinti] gali praeiti šiek tiek laiko, kol prasidės spausdinimas.

 Jei pritaikyta vaizdo pokrypio korekcija (419 p.), vaizdo spausdinimas gali užtrukti 
ilgiau.

 Jei norite sustabdyti spausdinimą, paspauskite mygtuką <0> (kol ekrane yra 
rodoma parinktis [Stop / stabdyti]), ir pasirinkite parinktį [OK / gerai].

 Jei pasirinksite funkciją [54: Clear all camera settings / 54: išvalyti visas 
fotoaparato nuostatas] (70 p.), visoms nuostatoms bus grąžintos numatytosios 
vertės.
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Atlikdami 4 veiksmą (416 p.) pasirinkite 
spausdinimo efektą. Jei <ze> 
piktogramos ekrane yra ryškios, galite 
paspausti mygtuką <B>. Po to galite 
pasirinkti norimą spausdinimo efektą. Tai, ką 
galima suderinti arba kas bus rodoma, 
priklauso nuo atliekant 4 veiksmą pasirinktos 
parinkties.

 Brightness (Skaistis)
Galima suderinti vaizdo skaistį.

 Adjust levels (Derinti lygius)
Pasirinkus parinktį [Manual / rankinis] galima 
pakeisti histogramos pasiskirstymą ir suderinti 
vaizdo šviesumą bei kontrastą.
Ekrane stebėdami lygių suderinimo rodinį, 
paspauskite mygtuką <B> ir pakeiskite <h> 
padėtį. Sukdami ratuką <5> laisvai suderinkite 
šešėlių lygį (nuo 0 iki 127) arba paryškintų sričių lygį 
(nuo 128 iki 255).

 kBrightener (skaistintuvas)
Šis efektas veiksmingas tada, kai dėl foninio apšvietimo žmogaus veidas 
atrodo per tamsus. Pasirinkus nuostatą [On / įjungti], veidas prieš 
spausdinant pašviesinamas.

 Red-eye corr. (Raudonų akių efekto šalinimas)
Veiksmingas nuotraukoms, nufotografuotoms su blykste, kuriose 
nufotografuotų asmenų akių vyzdžiai tapo raudoni. Pasirinkus nuostatą [On / 
įjungti] prieš spausdinant nuotrauką raudonų akių efektas pašalinamas.

e Spausdinimo efektų derinimas

 Efektų [kBrightener / k skaistintuvas] ir [Red-eye corr. / raudonų akių efekto 
šal.] poveikio ekrane nesimatys.

 Pasirinkę parinktį [Detail set. / detalių nust.], galėsite suderinti nuostatas [Contrast / 
kontrastas], [Saturation / sotis], [Color tone / atspalvis] ir [Color balance / spalvų 
balansas]. Norėdami sureguliuoti [Color balance / spalvų balansas] nuostatą, 
naudokitės <9>. B atitinka mėlyną, A – gintaro, M – purpurinę, o G – žalią spalvą. 
Vaizdo spalvos balansas bus koreguojamas pasirinktos spalvos link.

 Jei pasirinksite parinktį [Clear all / išvalyti viską], bus grąžintos visos numatytosios 
spausdinimo efektų nuostatos.
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Pasirinktą vaizdą galite apkirpti ir išspausdinti 
tik padidintą apkirptos dalies vaizdą taip, lyg 
vaizdas būtų perkomponuotas.
Apkirpkite vaizdą prieš pat spausdinimą. 
Jei apkirpę vaizdą pakeisite spausdinimo 
nuostatas, prieš spausdinant gali tekti vaizdą 
apkirpti dar kartą.

1 Spausdinimo nuostatų ekrane pasirinkite parinktį [Cropping /
apkirpimas].

2 Nustatykite apkirpimo rėmelio dydį, vietą ir proporcijas.

 Bus išspausdinta vaizdo sritis, kurią riboja apkirpimo rėmelis. Apkirpimo rėmelio 
kraštinių santykį galima keisti pasirinkus parinktį [Paper settings / popieriaus 
nuostatos].

Apkirpimo rėmelio dydžio keitimas
Norėdami pakeisti apkirpimo rėmelio dydį, pasukite ratuką <6>. Kuo mažesnis 
apkirpimo rėmelis, tuo labiau spausdinant bus padidinamas vaizdas.

Apkirpimo rėmelio stumdymas
Norėdami pastumti ant nuotraukos uždėtą rėmelį vertikalia ir horizontalia 
kryptimis, naudokitės <9>. Pastumkite apkirpimo rėmelį taip, kad jis 
uždengtų pageidaujamą vaizdo sritį.

Apkirpimo rėmelio orientacijos pakeitimas
Spaudant mygtuką <B> apkirpimo rėmelio orientacija keičiama iš 
horizontalios į vertikalią ir atvirkščiai. Tai leidžia iš horizontalaus vaizdo 
suformuoti vertikaliai orientuotą spaudinį.

Vaizdo pokrypio korekcija
Sukdami ratuką <5> galite suderinti vaizdo pokrypio kampą nuo -10 iki 
+10 laipsnių (0,5 laipsnio intervalais). Derinant vaizdo pokrypį ekrane 
rodoma piktograma <O> tampa mėlyna.

3 Norėdami išeiti iš apkirpimo režimo, paspauskite mygtuką <0>.

 Vėl pasirodys spausdinimo nustatymų ekranas.
 Iškirptą vaizdo sritį galima pamatyti viršutiniame kairiajame spausdinimo 

nustatymų ekrano kampe.

Vaizdo apkirpimas

Pokrypio korekcija
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 Jei vaizdo kraštinių santykis ir lapo kraštinių santykis skiriasi, parinkus spausdinimo 
be paraščių funkciją vaizdas gali būti gerokai apkirptas. Apkirptas vaizdas popieriuje 
gali atrodyti labiau grūdėtas, nes bus sudarytas iš mažesnio pikselių skaičiaus.

 Jei ant dideliu ISO greičiu (H1 arba H2) nufotografuotos nuotraukos norite 
išspausdinti fotografavimo informaciją, išspausdintas ISO greitis gali būti neteisingas.

 Nuo spausdintuvo priklauso, ar apkirpta vaizdo sritis bus išspausdinta taip, kaip 
nurodėte.

 Kuo mažesnis apkirpimo rėmelis, tuo labiau spaudinyje bus pastebimas grūdėtumas.
 Apkirpdami nuotrauką stebėkite vaizdą LCD ekrane. Jei žiūrėsite į televizoriaus 

ekrane rodomą vaizdą, apkirpimo rėmelį galite matyti šiek tiek netiksliai.

Spausdintuvo klaidų šalinimas
Jei, išsprendę spausdinimo triktį (nėra rašalo, nėra popieriaus ir pan.), nusprendėte tęsti 
spausdinimą ir pasirinkote parinktį [Continue / tęsti], tačiau komanda nevykdoma, 
spausdinimui pratęsti paspauskite atitinkamus spausdintuvo mygtukus. Išsamesnės 
informacijos apie spausdinimo pratęsimą rasite spausdintuvo naudotojo vadove.

Klaidų pranešimai
Spausdinimo metu atsiradus klaidai, fotoaparato LCD ekrane pasirodys klaidos 
pranešimas. Norėdami sustabdyti spausdinimą, paspauskite mygtuką <0>. Išsprendę 
problemą spausdinkite toliau. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo problemų 
sprendimą rasite spausdintuvo naudotojo vadove.

Paper Error (Popieriaus klaida)
Patikrinkite, ar popierius tinkamai įdėtas į spausdintuvą.

Ink Error (Rašalo klaida)
Patikrinkite spausdintuvo rašalo lygį ir rašalo atliekų talpyklą.

Hardware Error (Aparatinės įrangos klaida)
Nustatykite kitas spausdinimo klaidos priežastis (nesusijusias su popieriumi ir rašalu).

File Error (Failo klaida)
Pasirinkto vaizdo negalima išspausdinti per „PictBridge“. Kitu fotoaparatu 
nufotografuotų vaizdų arba kompiuteriu suredaguotų vaizdų gali nepavykti 
išspausdinti.
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Galite nustatyti spausdinimo tipą, datos ir failo numerio spausdinimo funkciją. 
Spausdinimo nuostatos bus pritaikytos visiems išspausdinamiems vaizdams. 
(Kiekvienai nuotraukai atskirai jų nustatyti negalima.)

1 Pasirinkite parinktį [Print order / 
spausdinimo tvarka].
 Kortelėje [31] pasirinkite parinktį [Print 

order / spausdinimo tvarka] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Set up / nustatyti].

3 Nustatykite pageidaujamas parinktis.
 Nustatykite [Print type / spausdinimo 

tipas], [Date / data] ir [File No. / failo Nr.].
 Parinkite parinktį, kurią norite nustatyti, ir 

paspauskite mygtuką <0>. Pasirinkite 
reikiamą nuostatą ir paspauskite mygtuką 
<0>.

W Skaitmeninis užsakytos spausdinti nuotraukos 
formatas (Digital Print Order Format (DPOF))

Spausdinimo parinkčių nustatymas

Print type 
(Spausdinimo tipas)

Date 
(Data)

File No. 
(Failo Nr.)
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4  Baikite nustatymus.
 Paspauskite mygtuką <M>.
 Vėl pasirodys spausdinimo tvarkos 

ekranas.

 Norėdami sutvarkyti spausdinamus 
vaizdus, pasirinkite parinktį [Sel.Image / 
parinkti vaizdą], [Byn / pagal n] arba 
[All image / visus vaizdus].

Print type 
(Spausdinimo 
tipas)

K Standard 
(Standartinis)

Ant vieno lapo spausdinamas vienas vaizdas.

L Index 
(Rodyklė)

Ant vieno lapo spausdinama daug vaizdų 
miniatiūrų.

K
L

Both (Abu) Bus išspausdinti standartiniai ir rodyklės spaudiniai.

Date (Data)

On 
(Įjungti) Pasirinkus nuostatą [On / įjungti] spaudinyje bus 

išspausdinama įrašyta data.Off 
(Išjungti)

File number 
(Failo numeris)

On 
(Įjungti)

Pasirinkus nuostatą [On / įjungti] spaudinyje bus 
išspausdinamas failo numeris.Off 

(Išjngti)

 RAW vaizdų ir vaizdo įrašų pagal spausdinimo tvarką išspausdinti negalima. RAW 
vaizdus galima spausdinti naudojantis „PictBridge“ (411 p.).

 Net jei parametrams [Date / data] ir [File No. / failo Nr.] yra nustatyta nuostata [On / 
įjungti], data arba failo numeris gali neišsispausdinti. Tai priklauso nuo spausdinimo 
tipo nuostatos ir spausdintuvo modelio.

 Spausdinant spaudinius pasirinkus parinktį [Index / rodyklė], funkcijoms [Date / 
data] ir [File No. / failo Nr.] tuo pat metu nustatyti nuostatos [On / įjungti] negalima.

 Spausdindami su DPOF turite naudoti kortelę, kurios spausdinimo tvarkos 
specifikacijos yra nustatytos. Jei mėginsite tiesiog perkelti vaizdus iš kortelės ir 
spausdinti, metodas neveiks.

 Tam tikri su DPOF derantys spausdintuvai ir fotolaboratorijos gali negebėti 
išspausdinti nuotraukų pagal Jūsų nurodymus. Prieš spausdindami nuotraukas 
perskaitykite spausdintuvo naudotojo vadovą arba pasitarkite su fotolaboratorijos 
darbuotoju dėl suderinamumo.

 Nenustatykite naujos spausdinimo tvarkos kortelei, kurioje yra išsaugotų vaizdų, 
kuriems spausdinimo tvarka yra nustatyta su kitu fotoaparatu. Spausdinimo tvarka 
gali būti perrašyta. Be to, nuo vaizdo tipo priklausys, ar galima spausdinimo tvarką 
realizuoti. 
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W Skaitmeninis užsakytos spausdinti nuotraukos formatas (Digital Print Order Format (DPOF))

 Sel.Image (Parinkti vaizdą)
Po vieną parinkite ir užsakykite vaizdus.
Jei paspausite mygtuką <u> ir pasuksite 
ratuką <6> prieš laikrodžio rodyklę, galėsite 
pasirinkti vaizdą iš trijų vaizdų rodinio. 
Jei norite grąžinti vieno vaizdo rodinį, 
paspauskite mygtuką <6>.
Norėdami išsaugoti kortelėje spausdinimo 
tvarką, paspauskite mygtuką <M>.

Standard / Both (Standartinis / abu)
Paspaudus mygtuką <0> spausdinimo tvarka 
bus nustatyta vienam ekrane rodomos 
nuotraukos egzemplioriui. Sukdami ratuką 
<5> kopijų skaičių galite padidinti iki 99.

Index (Rodyklė)
Paspauskite mygtuką <0> ir pažymėkite 
langelį žymekliu [X]. Vaizdas bus įtrauktas į 
spausdinamą rodyklę.

 By (Pagal)n
Pasirinkite parinktį [Mark all in folder / pažymėti visus esančius aplanke] ir 
aplanką. Bus suformuotas spausdinimo užsakymas išspausdinti po vieną visų 
aplanke esančių vaizdų egzempliorių. Jei pasirinksite parinktį [Clear all in 
folder / išvalyti visus esančius aplanke] ir pasirinksite aplanką, bus 
atšaukta tame aplanke saugomų vaizdų spausdinimo tvarka.

 All image (Visus vaizdus)
Jei pasirinksite parinktį [Mark all on card / pažymėti visus esančius 
kortelėje], bus pažymėta po vieną spausdintiną visų kortelėje esančių vaizdų 
egzempliorių. Jei pasirinksite parinktį [Clear all on card / išvalyti viską 
kortelėje], visų kortelėje esančių vaizdų spausdinimo tvarka bus atšaukta.

Spausdinimo užsakymas

Kiekis

Bendras parinktų vaizdų skaičius

Žymeklis

Rodyklės piktograma

 Atminkite, kad RAW vaizdai ir vaizdo įrašai nebus įtraukti į spausdinimo tvarką, net 
jei pasirinksite parinktį [Byn / pagal n] arba [All image / visi vaizdai].

 Spausdinant „PictBridge“ spausdintuvu, vienos spausdinimo tvarkos pakete negali būti 
daugiau kaip 400 vaizdų. Jei nurodysite didesnį spausdintinų vaizdų skaičių, kai kurie 
vaizdai gali būti neišspausdinti.
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Turint „PictBridge“ spausdintuvą, galima 
lengvai išspausdinti vaizdus pagal nustatytą 
DPOF.

1 Pasiruoškite spausdinti.

 Žr. 412 p.
Atlikite procedūrą „Fotoaparato prijungimas prie spausdintuvo“ iki 5 
veiksmo.

2 Kortelėje [31] pasirinkite parinktį [Print order / spausdinimo
tvarka].

3 Pasirinkite parinktį [Print / spausdinti].

 Parinktis [Print / spausdinti] atsiranda tik tada, kai fotoaparatas yra 
prijungtas prie spausdintuvo ir galima spausdinti.

4 Nustatykite [Paper settings / popieriaus nuostatos] (414 p.).
 Jei reikia, nustatykite spausdinimo efektus (416 p.)

5 Parinkite parinktį [OK / gerai].

W Tiesioginis užsakytų nuotraukų spausdinimas

 Prieš spausdindami nustatykite lapo dydį.
 Kai kurie spausdintuvai negali išspausdinti failo numerio.
 Pasirinkus parinktį [Bordered / su paraštėmis], kai kurie spausdintuvai galės 

išspausdinti datą paraštėje.
 Priklausomai nuo spausdintuvo, šviesiame fone arba paraštėje išspausdinta data gali 

atrodyti neryški.
 Funkcijai [Adjust levels / derinti lygius] negalima parinkti nuostatos [Manual / 

rankinis].

 Jei sustabdėte spausdinimą ir norite išspausdinti likusius vaizdus, pasirinkite parinktį 
[Resume / tęsti]. Spausdinimas tęsiamas nebus, jei:
• Pakeisite spausdinimo tvarką arba prieš tęsdami spausdinimą ištrinsite užsakytus 

spausdinti vaizdus.
• Nustatę rodyklę, prieš tęsdami spausdinimą pakeisite popieriaus nuostata.
• Pristabdžius spausdinimą, kortelėje buvo likę mažai laisvos vietos.

 Jei spausdinant kilo problemų, žr. 420 p.
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Fotoaparatą galite prijungti prie asmeninio kompiuterio ir naudodamiesi jo 
valdikliais perkelti fotoaparate saugomus vaizdus į kompiuterio atmintį. Tai 
vadinama tiesioginiu vaizdų persiuntimu.
Visą tiesioginio persiuntimo procedūrą galima atlikti fotoaparate, žiūrint 
į LCD ekraną.
Į kompiuterį persiųsti vaizdai bus išsaugoti [Pictures / paveikslėliai] arba [My 
Pictures / mano paveikslėliai] aplanke ir surūšiuoti pagal datą.

Prieš jungdami fotoaparatą su kompiuteriu, kompiuteryje įdiekite „EOS 
Utility“ (534 p.).

1 Pastumkite fotoaparato maitinimo 
jungiklį į padėtį <2>.

2 Prijunkite fotoaparatą prie 
spausdintuvo.
 Naudokite su fotoaparatu gautą sąsajos 

kabelį.
 Prijungdami prie fotoaparato sąsajos kabelį 

naudokite kabelio apsaugą (34 p.). 
Prijunkite kabelį prie skaitmeninės jungties; 
kištuko < > piktograma turi būti 
pasukta į fotoaparato nugarėlę.

 Kabelio kištuką įkiškite į kompiuterio USB 
lizdą.

d Vaizdų perkėlimas persiuntimas į asmeninį kompiuterį

Pasiruošimas perkelti vaizdus

Naudokite tik komplekte pateiktą arba iš „Canon“ įsigyta sąsajos kabelį (478 p.). 
Prijungdami sąsajos kabelį naudokite komplekte esančią kabelio apsaugą (34 p.).
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426

3 Pastumkite fotoaparato maitinimo 
jungiklį į padėtį <1>.
 Kai kompiuterio ekrane atsivers programų 

pasirinkimo ekranas, pasirinkite parinktį 
[EOS Utility].

 Kompiuterio monitoriuje atsivers „EOS 
Utility“ ekranas.

Persiųsdami RAW+JPEG galite nurodyti, kurį 
vaizdą persiųsti:
Sekančiame puslapyje aprašytame 2 veiksme 
pasirinkite parinktį [RAW+JPEG transfer / 
RAW+JPEG vaizdų persiuntimas] ir 
pasirinkite vaizdą, kurį norite persiųsti: [JPEG 
only / tik JPEG], [RAW only / tik RAW] arba 
[RAW+JPEG].

3 RAW+JPEG vaizdų persiuntimas

Atsivertus „EOS Utility“ ekranui programa nebesinaudokite. Jei atsivers bet kuris 
kitas, o ne pirmasis „EOS Utility“ programos ekranas, [Direct transfer / tiesioginis 
persiuntimas] parinktis 428 puslapyje 5 veiksme nepasirodys. (Pasinaudoti tiesioginio 
persiuntimo funkcija negalėsite.)

 Jei „EOS Utility“ ekranas neatsivers, perskaitykite „EOS Utility“ naudotojo vadovas.
 Prieš atjungdami kabelį, išjunkite fotoaparatą. Atjungdami kabelį imkite už kištuko 

(ne už kabelio).
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d Vaizdų perkėlimas persiuntimas į asmeninį kompiuterį

 Parinkti vaizdą

1 Pasirinkite parinktį [Image transfer / 
vaizdo persiuntimas].
 Kortelėje [32] pasirinkite parinktį [Image 

transfer / vaizdo persiuntimas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Image sel. 
transfer / vaizdo pasirink. ir 
persiuntimas].

3 Pasirinkite parinktį [Sel.Image / 
pasirinkti vaizdą].

4 Pasirinkite vaizdus, kuriuos norėsite 
persiųsti.
 Pasukite ratuką <5>, pasirinkite vaizdą, 

kurį norite persiųsti, ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Pasukite ratuką <5>, ekrano viršutiniame 
kairiajame kampe pasirodys žymiklis [X], 
tada paspauskite mygtuką <0>.

 Jei paspausite mygtuką <u> ir pasuksite 
ratuką <6> prieš laikrodžio rodyklę, 
galėsite pasirinkti vaizdą iš trijų vaizdų 
rodinio. Jei norite grąžinti vieno vaizdo 
rodinį, paspauskite mygtuką <6>.

 Norėdami pasirinkti kitus persiunčiamus 
vaizdus, pakartokite 4 veiksmą.

3 Pasirinkite vaizdus, kuriuos norite perkelti

 Jei pasirinksite parinktį [Sel.Image / pasirinkti vaizdą], vaizdo būseną galėsite 
matyti viršutiniame kairiame ekrano kampe. Nepažymėtas: Nepasirinktas. X: 
Pasirinktas persiųsti. l: Persiųsti nepavyko. k: Persiųsti pavyko.

 [RAW+JPEG transfer / RAW+JPEG vaizdų persiuntimas] (426 p.) procedūros ir 1 
- 4 veiksmai gali būti atlikti neprijungus fotoaparato prie kompiuterio.
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5 Persiųskite vaizdą.
 Patikrinkite ar kompiuterio ekrane rodomas 

„EOS Utility“ programos pradinis puslapis.
 Pasirinkite parinktį [Direct transfer / 

tiesioginis persiuntimas] ir paspausite 
mygtuką <0>.

 Patvirtinimo ekrane pasirinkite parinktį 
[OK / gerai] ir pasirinkti vaizdai bus 
persiųsti į kompiuterio atmintį.

 Tokiu būdu galima persiųsti ir naudojantis 
funkcijomis [Sel.n / pasirinkti n] ir [All 
image / visus vaizdus] pasirinktus 
vaizdus.

 Sel. (Pasirinkti)n
Pasirinkite parinktį [Sel.n / pasirinkti n] arba [Folder images not 
transfer’d / iš aplanko nepersiųsti vaizdai]. Pasirinkus aplanką, į kompiuterį 
bus persiųsti tie failai, kurie persiųsti dar nebuvo.
Pasirinkus parinktį [Folder images failed transf. / vaizdai iš aplanko, kurių 
persiųsti nepavyko] į kompiuterį bus persiųsti tie failai, kurių persiųsti 
nepavyko.
Pasirinkus parinktį [Clear folder transf. history / ištrinti aplanko 
persiuntimo istoriją] bus ištrinta iš pasirinkto aplanko išsiųstų vaizdų 
persiuntimo istorija. Ištrynę persiuntimo istoriją galėsite pasirinkti parinktį 
[Folder images not transfer’d / iš aplanko nepersiųsti vaizdai] ir vėl 
persiųsti visus aplanke esančius vaizdus.

 All image (Visus vaizdus)
Jei pasirinkę parinktį [All image / visus vaizdus] Jūs dar pasirinksite parinktį 
[Card images not transferred / iš kortelės nepersiųsti vaizdai], į pasirinktą 
kompiuterį bus persiųsti visi iš kortelės dar nepersiųsti vaizdai.
Daugiau informacijos apie parinktis[Card images failed transfer / vaizdai iš 
kortelės, kurių persiųsti nepavyko] bei [Clear card’s transf. history / 
ištrinti kortelės persiuntimo istoriją], skaitykite ankstesniame skirsnyje 
„Sel. (Pasirinkti)n“.

 Jei atsivers bet kuris kitas, o ne pirmasis „EOS Utility“ programos ekranas, [Direct 
transfer / tiesioginis persiuntimas] parinktis rodoma nebus.

 Vaizdo persiuntimo metu kai kurių meniu parinkčių naudoti negalėsite.

 Persiųsti galite ir filmuotą medžiagą.

 Persiuntimo metu galima fotografuoti.
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Fotoalbumui galite parinkti iki 998 nuotraukų. Perkeliant vaizdus į kompiuterį  
„EOS Utility“ programa (EOS programinė įranga), nukopijuoti vaizdai bus 
išsaugomi skirtajame aplanke. Šis funkcija naudinga užsakant fotografijų albumus 
internetu.

1 Pasirinkite nuorodą [Photobook Set 
up / fotoalbumo sąranka].
 Kortelėje [x1] pasirinkite parinktį 

[Photobook Set-up / fotoalbumo 
sąranka] ir paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirikite parinktį [Select images / 
pasirinkti vaizdus].

3 Pasirinkite vaizdą, kurį ketinate 
pasirinkti.
 Pasukite ratuką <5>, pasirinkite norimą 

vaizdą ir paspauskite mygtuką <0>.
 Jei paspausite mygtuką <u> ir pasuksite 

ratuką <6> prieš laikrodžio rodyklę, 
galėsite pasirinkti vaizdą iš trijų vaizdų 
rodinio. Jei norite grąžinti vieno vaizdo 
rodinį, paspauskite mygtuką <6>.

 Norėdami perkelti kitus vaizdus, 
pakartokite 3 veiksmą. Ekrane pasirodys 
perkelti paruoštų vaizdų skaičius.

p Nuotraukų parinkimas fotoalbumui

Vaizdų pasirinkimas po vieną
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Galite vienu kartu pasirinkti visus aplanke arba kortelėje esančius vaizdus.
Pasirinkę funkcijos [x1: Photobook Set-up / 
x1: fotoalbumo sąranka] nuostatą [All 
images in folder / visus aplanke esančius 
vaizdus] arba [All images on card / visus 
kortelėje esančius vaizdus], bus pasirinkti 
visi aplanke arba kortelėje saugoti vaizdai.
Norėdami atšaukti vaizdų apsaugą, pasirinkite 
parinktį [Clear all in folder / išvalyti visus 
esančius aplanke] arba [Clear all on card / 
išvalyti visus esančius kortelėje].

Visų aplanke arba kortelėje esančių vaizdų pasirinkimas

 RAW vaizdų ir filmų nurodyti negalima.
 Nesirinkite kitu fotoaparatu kitam fotoalbumui pasirinktų vaizdų fotoalbumui su šiuo 

fotoaparatu. Fotoalbumo nuostatos gali būti perrašytos.
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14
Fotoaparato nuostatų

adaptavimas

Naudodamiesi pasirenkamomis adaptuotomis funkcijomis 
galite suderinti įvairias fotoaparato funkcijas pagal savo 
fotografavimo poreikius.
Taip pat, režimų pasirinkimo ratuko padėtims <w> <x> 
<y> gali būti priskirtos esamos fotoaparato nuostatos.
Šiame skyriuje aprašytas funkcijos galima pasirinkti ir naudoti 
šiuose režimuose: <d> <s> <f> <a> <F>.
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3 Adaptuotos funkcijosN

81: išlaikymas A LV 
fotografavimas

k 
Filmavimas

Exposure level increments (Išlaikymo lygio 
didinimas)

434 p.

k k

ISO speed setting increments (ISO greičio 
nustatymo intervalai)

k Į a

Bracketing auto cancel (Automatinis skirtingų 
parametrų serijos) atšaukimas

k

(Nuotraukos 
su skirtingo 

baltos spalvos 
balanso serija)

Bracketing sequence (Skirtingų parametrų serijos 
seka)

435 p.

k

Number of bracketed shots (Skirtingų parametrų 
serijos kadrų skaičius)

k

Safety shift (Apsauginis pakeitimas) 436 p. k

Same exposure for new aperture (Tas pats 
išlaikymas kitai diafragmos nuostatai)

437 p. k

82: išlaikymas / pavara

Set shutter speed range (Nustatyti užrakto greičio 
diapazoną)

438 p.

k k

Set aperture range (Diafragmos diapazono 
nustatymas)

k k

Continuous shooting speed (Nepertraukiamo 
fotografavimo greitis)

439 p. k (Nuotraukos)

Filmuojant ir fotografuojant „Live View“ režimu, adaptuotos funkcijos neveiks. (Nuostatos 
išjungtos.)
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3 Adaptuotos funkcijosN

Pasirinkite nuostatą [85: Clear all Custom Func. (C.Fn) / 85: išvalyti visas 
adaptuotas funkc. (C.Fn)] ir išvalykite visas adaptuotų funkcijų nuostatas.

83: rodinys / funkcija A LV 
fotografavimas

k 
Filmavimas

Focusing screen (Fokusavimo ekranas) 440 p.

Warnings z in viewfinder (Vaizdo ieškiklyje 
rodomi įspėjimai z)

441 p.
LV shooting area display (LV fotografavimo zonos 

rodinys) k

Dial direction during Tv/Av (Ratuko sukimo kryptis 
Tv/Av metu)

442 p.

k k

Multi function lock (Daugiafunkcis užraktas) k k

Custom Controls (Adaptuoti valdikliai) Priklauso nuo nuostatos

84: kitos

Add cropping information (Pridėti apkirpimo 
informaciją) 443 p. k

Default Erase option (Numatytoji trynimo nuostata) 444 p. (peržiūros metu)

Retract lens on power off (Įtraukti objektyvą
 išjungus maitinimą) k k

85: išvalyti

Net jei pasirinksite [85: Clear all Custom Func. (C.Fn) / 85: išvalyti visas 
adaptuotas funkc. (C.Fn)], funkcijos [83: Focusing screen / 83: fokusavimo 
ekranas] ir [83: Custom Controls / 83: adaptuoti valdikliai] nuostatos nepasikeis.
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[8] kortelėje galite keisti įvairių fotoaparato 
funkcijų nuostatas taip, kad jos atitiktų jūsų 
fotografavimo poreikius. Bet kurio parametro 
vertė, besiskirianti nuo numatytosios, bus 
žymima mėlyna spalva.

3 Adaptuotų funkcijų nustatymasN

C.Fn1: Exposure (Išlaikymas)

Išlaikymo lygio didinimas

1/3: 1/3 intervalo
1/2: 1/2 intervalo

Užrakto greičio, diafragmos, išlaikymo išlyginimo, AEB, blykstės išlaikymo 
išlyginimo ir kt. parametrai nustatomi 1/2 intervalais. Tai ypač paranku, kai 
norite valdyti išlaikymą didesniais nei 1/3 intervalo.

ISO greičio nustatymo intervalai

1/3: 1/3 intervalo
1/1: 1 intervalas

Automatinis skirtingų parametrų serijos atšaukimas

ON (įjungti): Įjungti
Maitinimo jungiklį pastūmus į padėtį <2>, AEB ir skirtingų baltos spalvos 
balanso parametrų serijos nuostatos bus atšauktos. AEB nuostata taip pat 
atšaukiama blykstei pasirengus veikti arba įjungus filmavimo režimą.

OFF (išjungti): Išjungti
AEB ir skirtingų baltos spalvos balanso parametrų serijos nuostatos nebus 
atšauktos, net jei maitinimo jungiklį pastumsite į padėtį <2>. (Blykstei 
pasirengus veikti arba įjungus filmavimo režimą, AEB nuostata laikinai bus 
atšaukta, tačiau AEB diapazonas išliks nepakeistas.) 

Pasirinkus [1/2-stop / 1/2 intervalo] nuostatą, išlaikymo lygis bus rodomas taip, kaip pavaizduota toliau.

Net pasirinkę nuostatą [1-stop / 1 intervalas] galite rinktis ISO 16000 greitį.
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Skirtingų parametrų serijos seka

AEB ir skirtingų baltos spalvos balanso parametrų serijos sekos gali būti 
pakeistos.
0-+: 0, -, +
-0+: -, 0, +
+0-: +, 0, -

Skirtingų parametrų serijos kadrų skaičius

Skirtingų parametrų serijos metu su AEB nufotografuotų kadrų skaičių galima 
keisti iš įprastų 3 į 2, 5 arba 7.
Pasirinkus nuostatą [Bracketing sequence: 0, -, + / skirtingų parametrų 
serijos seka: 0, -, +] skirtingų parametrų serijos kadrai bus nufotografuoti taip, 
kaip parodyta lentelėje.
3: 3 kadrai
2: 2 kadrai
5: 5 kadrai
7: 7 kadrai

(po 1 intervalą)

AEB
Skirtingo baltos spalvos balanso serija

B/A kryptis M/G kryptis

0 : standartinis išlaikymas
0 : standartinis baltos spalvos 
balansas

0 : standartinis baltos spalvos 
balansas

- : sumažintas išlaikymas - : poslinkis mėlynos link - : poslinkis purpurinės link

+ : padidintas išlaikymas + : poslinkis gintarinės link + : poslinkis žalios link

1 kadras 2 kadrai 3 kadrai 4 kadrai 5 kadrai 6 kadrai 7 kadrai

3: 3 kadrai Standartinis (0) -1 +1

2: 2 kadrai Standartinis (0) ±1

5: 5 kadrai Standartinis (0) -2 -1 +1 +2

7: 7 kadrai Standartinis (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

Pasirinkę nuostatą [2 shots / 2 kadrai], nustatydami AEB galite rinktis + arba - pusę. 
Nustačius skirtingo BSB seriją išlaikymas B/A ir M/G kryptimis sumažės.
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Apsauginis pakeitimas

OFF (išjungti): Išjungti
Tv/Av: Užrakto greitis / diafragma

Ši nuostata veikia pasirinkus režimus AE su užrakto pirmenybe (s) ir AE 
su diafragmos pirmenybe (f). Jei objekto skaistis kinta ir standartinio 
išlaikymo automatinio išlaikymo diapazone pasiekti nepavyksta, 
fotoaparatas automatiškai pakeis rankiniu būdu pasirinktas nuostatas taip, 
kad galėtų pasiekti standartinį išlaikymą.

ISO: ISO greitis
Ši funkcija veikia programuojamo AE (d), AE su užrakto pirmenybe(s) ir 
AE su diafragmos pirmenybe (f) režimais. Jei objekto skaistis kinta ir 
standartinio išlaikymo automatinio išlaikymo diapazone pasiekti nepavyksta, 
fotoaparatas automatiškai pakeis rankiniu būdu pasirinktą ISO greitį taip, 
kad galėtų pasiekti standartinį išlaikymą.

 Jei pasirinksite [z2: ISO speed settings / z2: ISO greičio nuostatos] ir pakeisite 
numatytąsias [ISO speed range / ISO greičio diapazonas] arba [Min. shutter spd. 
/ minimalus užrakto greitis] nuostatas, fotoaparatui nesugebėjus pasiekti 
standartinio išlaikymo, apsauginio pakeitimo funkcija šias nuostatas automatiškai 
pakeis.

 Apsauginio pakeitimo nustatomi minimalus ir maksimalus ISO greičiai bus parinkti 
pagal nuostatą [Auto ISO range / Auto ISO diapazonas] (158 p.). Tačiau, jei 
rankiniu būdu nustatytas ISO greitis viršija nuostatytą su [Auto ISO range / Auto 
ISO diapazonas], apsauginio pakeitimo funkcija ISO greitį keis iki rankiniu būdu 
nustatytos ribos.

 Jei reiks, apsauginis keitimas suveiks ir fotografuojant su blykste.
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Tas pats išlaikymas kitai diafragmos nuostatai

Fotografuojant <a> režimu (su rankiniu išlaikymu) ir rankiniu būdu pasirinkus 
ISO greitį (ne Auto ISO), atlikus toliau nurodytus veiksmus maksimalus 
diafragmos f/skaičius gali padidėti (diafragma sumažės): 1. pakeisite objektyvą, 
2. nuimsite arba uždėsite ilgintuvą, 3. naudosite objektyvą su kintamu židinio 
nuotoliu ir kintamu maksimaliu diafragmos f/skaičium. Jei po to fotografuosite su 
anksčiau parinkta išlaikymo nuostata, dėl padidėjusio maksimalaus diafragmos f/
skaičiaus, vaizdas bus nepakankamai išlaikytas. Fotoaparatui automatiškai 
pakeitus ISO greitį arba užrakto greitį (Tv), galite išgauti tokį išlaikymą, koks būtų 
išgautas prieš atliekant 1, 2 arba 3 veiksmą.
OFF (išjungti): Išjungti

Automatinis nuostatų pakeitimas nustatytam išlaikymui išgauti taikomas 
nebus. Fotografuojant bus naudojamos anksčiau nustatytos ISO greičio, 
užrakto greičio ir diafragmos nuostatos. Jei, atlikus 1, 2 arba 3 veiksmą, 
maksimalus diafragmos f/skaičius padidėjo, prieš fotografuodami pasirinkite 
tinkamas ISO greičio ir užrakto greičio nuostatas.

ISO: ISO greitis
Atlikus 1, 2 arba 3 veiksmą ISO greitis automatiškai padidės tam, kad 
kompensuotų padidėjusį maksimalų diafragmos f/skaičių. Taip bus išgautas 
toks išlaikymas, koks būtų išgautas prieš atliekant 1, 2 arba 3 veiksmą.

Tv: Užrakto greitis
Atlikus 1, 2 arba 3 veiksmą užrakto greitis automatiškai pasikeis tiek, kad 
kompensuotų padidėjusį maksimalų diafragmos f/skaičių. Taip bus išgautas 
toks išlaikymas, koks būtų išgautas prieš atliekant 1, 2 arba 3 veiksmą.

 Ši funkcija neveikia su makro objektyvais, kurių diafragmos f/skaičius kinta drauge su 
besikeičiančiu didinimu.

 Ši funkcija neveikia filmuojant.
 Jei pasirinkus [ISO speed / ISO greitis] nepavyksta pasiekti išlaikymo taikant 

nustatytą parinktyje [ISO speed range / ISO greičio diapazonas] diapazoną, ISO 
greitis automatiškai pasikeis nustatyto diapazono ribose. 

 Jei pasirinkus [Shutter speed / užrakto greitis] nuostatą nepavyksta pasiekti 
išlaikymo taikant parinktyje [82: Set shutter speed range / 82: nustatyti užrakto 
greičio diapazoną] nustatytą diapazoną, užrakto greitis automatiškai pasikeis 
nustatyto diapazono ribose.

 Jei atlikus 1, 2, arba 3 veiksmą fotoaparatas išsijungė (pastūmus maitinimo jungiklį į 
padėtį <2> ar pan.) dar nepasiekus išlaikymo, tikslinis išlaikymas bus atnaujintas 
tokia verte, kokia buvo fotoaparato išsijungimo mementu.
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C.Fn2: Exposure/Drive (išlaikymas / pavara)

Set shutter speed range (Užrakto greičio diapazono nustatymas)

Jūs galite nustatyti užrakto greičio diapazoną. Pasirinkę režimus <s> <a> 
galite rankiniu būdu pasirinkti nustatytame užrakto greičio diapazone esantį 
užrakto greitį. Pasirinkę režimus <d> <f> nustatytame užrakto greičio 
diapazone esantį užrakto greitis bus parinktas automatiškai.

Highest speed (Didžiausias greitis)
Galite pasirinkti greitį nuo 1/8000 s iki 15 s.

Lowest speed (Mažiausias greitis)
Galite pasirinkti greitį nuo 30 s iki 1/4000 s.

Set aperture range (Diafragmos diapazono nustatymas)

Jūs galite nustatyti diafragmos diapazoną. Pasirinkę režimus <f> <a> <F> 
galite rankiniu būdu pasirinkti nustatytame diafragmos diapazone esančią 
diafragmos vertę. Pasirinkus režimus <d> <s>, nustatytame diafragmos 
diapazone esanti diafragmos vertė bus parinkta automatiškai.

Min. aperture (Max. f/) (Min. diafragma (maks. f/))
Galite pasirinkti nuo f/91 iki f/1.4 vertę.

Max. aperture (Min. f/) (Maks. diafragma (min. f/))
Galite pasirinkti nuo f/1.0 iki f/64 vertę.

 Ši funkcija taip pat veiks ir su maksimalaus f/skaičiaus pakeitimais (minimalia 
diafragmos nuostata).

 Jei pasirinksite [ISO speed / ISO greitis] arba [Shutter speed / užrakto greitis] 
nuostatą, o po to atliksite 1, 2 arba 3 veiksmą, o po to sugrąžinsite viską taip, kaip 
buvo, bus sugrąžinta ir originali išlaikymo nuostata.

 Jei pasirinkus [ISO speed / ISO greitis] nuostatą ISO greitis padidės iki išplėsto ISO 
greičio, užrakto greitis gali pasikeisti tiek, kad palaikytų tinkamą išlaikymą.

Pasirenkamas diafragmos diapazonas priklauso nuo maksimalios ir minimalios 
objektyvo diafragmos vertės.
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Nepertraukiamo fotografavimo greitis

Galite pasirinkti <o> nepertraukiamo fotografavimo dideliu greičiu, <i> 
nepertraukiamo fotografavimo mažu greičiu ir <M> tylaus nepertraukiamo 
fotografavimo nuostatą.

High speed (Didelis greitis)
Galite nustatyti nuo 2 iki 10 kadrų per sekundę (k./s) greitį.

Low speed (Mažas greitis)
Galite nustatyti nuo 1 iki 9 kadrų per sekundę (k./s) greitį.

Silent continuous shooting (Tylusis nepertraukiamas fotografavimas)
Galite nustatyti nuo 1 iki 4 kadrų per sekundę (k./s) greitį.

Jei pasirinkote funkcijos [z4: Anti-flicker shoot. / z4: fotografavimas sumažinant 
mirgėjimą] (185 p.) nuostatą [Enable / įjungti]arba EOS iTR AF (128 p.) nuostatą 
[Enable / įjungti], fotoaparatas gali nepajėgti fotografuoti be pertraukos nustatytu 
greičiu.
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C.Fn3: Display/Operation (rodinys / funkcija)

 Focusing screen (Fokusavimo tinklelis)

Norėdami patenkinti savo fotografavimo poreikius galite pasinaudoti atskirai 
parduodamu fokusavimo ekranu.
Pakeitę fokusavimo ekraną būtinai pakeiskite šią nuostatą taip, kad ji tiktų 
pasirinktam fokusavimo ekrano tipui. Tai būti tinkamam išlaikymui pasiekti.

Std.: Eh-A
Standartinis fotoaparato komplekte esantis ekranas. „Precision Matte“ 
standartinis fokusavimo ekranas.

Eh-S: Eh-S
Su „Super Precision Matte“ fokusavimo ekranu lengviau nustatyti ypatingas 
fokusavimo taško žymes nei su „Precision Matte Eh-A“ fokusavimo ekranu. 
Jis puikai tinka greitiems objektyvams su f/2.8 arba didesne maksimalia 
diafragmos verte. Šis įrenginys yra skirtas rankiniam fokusavimui.
Tačiau, jei maksimali objektyvo diafragmos vertė yra mažesnė už f/2.8, 
vaizdo ieškiklis atrodys tamsesnis nei fokusuojant su Eh-A fokusavimo 
ekranu.

 Fokusavimo ekrano nuostatos nebus išvalytos net ir pasirinkus nuostatą 
[85: Clear all Custom Func. (C.Fn) / 85: išvalyti visas adaptuotas funkcijas 
(C.Fn)].

 Norėdami pakeisti fokusavimo ekraną, perskaitykite fokusavimo ekrano naudotojo 
vadovą. Jei fokusavimo ekranas neturi laikiklio, pakreipkite fotoaparatą į priekį.
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Warnings z in viewfinder (Vaizdo ieškiklyje rodomi įspėjimai z) 

Nustačius bet kurią toliau išvardintą funkciją, apatiniame dešiniame vaizdo 
ieškiklio kampe gali atsirasti piktograma <z> (26-27 p.).
Nurodykite funkciją, kurią pasirinkus pasirodys piktograma, paspauskite mygtuką 
<0> ir priskirkite žymiklį <X>. Tada pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir nuostatą 
užregistruokite.

When monochrome V is set (Pasirinkus nespalvoto vaizdo nuostatą V) 
Pasirinkus „Picture Style“ sąranką [Monochrome / nespalvotas] (162 p.), 
pasirodys įspėjamoji piktograma.

When WB is corrected (Pakoregavus baltos spalvos balansą)
Pasirinkus baltos spalvos balanso korekciją (172 p.), pasirodys įspėjamoji 
piktograma.

When one-touch image quality is set (Pasirinkus vaizdo kokybės 
nustatymą vienu palietimu)

Jei pakeisite vaizdo kokybės nuostatą naudodamiesi vaizdo kokybės 
nustatymo vienu palietimu funkcija (456 p.), pasirodys įspėjamoji 
piktograma.

When M is set (Pasirinkus nuostatą M)
Jei pasirinkote funkcijos [z3: High ISO speed NR / z3: didelis ISO 
greitis] nuostatą [Multi Shot Noise Reduction / daugybinių kadrų 
iškraipymo mažinimas] (176 p.), pasirodys įspėjamoji piktograma.

When spot metering is set (Pasirinkus taškinio matavimo metodą)
Pasirinkus matavimo režimą [Spot metering / taškinis matavimas] 
(225 p.), pasirodys įspėjamoji piktograma.

LV shooting area display (LV fotografavimo zonos rodinys)

Pasirinkę LV fotografavimo vaizdo proporcijos (295 p.) nuostatą [4:3], [16:9] arba 
[1:1], galite nustatyti fotografavimo zonos rodymo ekrane metodą.

 : Masked (Maskuojamas)
 : Outlined (Apibrėžtas kontūrais)

Pasirinkus bet kurią [X] pažemėtą funkciją, fotografavimo nuostatų ekrane pasirodys 
atitinkamos nuostatos piktograma <z> (išskyrus tuos atvejus, kai yra nustatytas 
daugybinių kadrų iškraipymo mažinimas) (60, 469 p.).
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Dial direction during Tv/Av (Ratuko sukimo kryptis Tv/Av metu)

 : Normal (Normali)
 : Reverse direction (Apibrėžtas kontūrais)
Užrakto greičio ir diafragmos nustatymui naudojamą ratuko sukimo kryptį 
galima pakeisti.
<a> fotografavimo režimu, <6> ir <5> ratukų sukimo kryptis bus 
pakeista. Kitai fotografavimo režimais bus pakeista tik <6> ratuko sukimo 
kryptis. <5> ratuko sukimo kryptis <a> režimu ir sukimo kryptis išlaikymo 
išlyginimui <d>, <s> bei <f> režimu išliks nepakeista.

Multi function lock (Daugiafunkcinis fiksatorius)

Pastūmus <R> jungiklį į dešinę apsisaugosite nuo nenumatyto nuostatų 
pakeitimo pajudinus valdiklius <6>, <5>, <9> ir <p>.
Pasirinkite fotoaparato valdiklį, kurį norite užrakinti, paspauskite mygtuką <0> ir 
priskirkite jam žymiklį X. Pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir nuostatą 
užregistruokite.

6 Main Dial (Pagrindinis valdymo ratukas)
5 Quick Control Dial (Sparčiojo valdymo ratukas)
9 Multi-controller (Daugiafunkcis valdiklis)
p AF area selection lever (AF zonos parinkimo svirtis)

Custom Controls (Adaptuoti valdikliai)

Fotoaparato mygtukams arba ratukams galite priskirti savo dažniausiai 
naudojamas funkcijas. Išsamesnės informacijos rasite 445 p.

 Jei pastūmę <R> jungiklį pabandysite pasinaudoti kuriuo nors užrakintu 
fotoaparato valdikliu, LCD skydelyje ir vaizdo ieškiklyje pasirodys rodmuo <L>. 
Fotografavimo nuostatų ekrane atsiras rodmuo [LOCK] (60 p.).

 Užrakinus, <5> ratukas bus užrakinamas standartiškai.
 Net jei <5> ratuką pažymėsite žymikliu [X], galėsite naudotis liečiamuoju skydeliu 

<h>.
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C.Fn4: Others (Kitos)

Add cropping information (Pridėti apkirpimo informaciją)

Nustačius apkirpimo informaciją, vertikalios pasirinktų vaizdo proporcijų linijos 
bus matomos „Live View“ režimu nufotografuotoje nuotraukoje. Tokiu atveju 
galėsite fotografuoti lyg su vidutinio arba didelio formato fotoaparatu (6 x 6 cm, 4 
x 5 colių ir pan.).
Nufotografavus vaizdą, nuotraukos apkirpimui skirta vaizdo proporcijos 
informacija su komplekte esančia EOS programine įranga bus pridėta prie 
nuotraukos. (Į kortelę įrašomas neapkirptas vaizdas.)
Perkėlę nuotrauką į kompiuterį galite pasinaudoti „Digital Photo Professional“ 
programa (EOS programinė įranga, 534 p.) ir lengvai apkirpti vaizdą pagal 
nustatytą vaizdo proporciją.

OFF (išjungti): Išjungti 6:7 : Vaizdo proporcijos 6:7
6:6 : Vaizdo proporcijos 6:6 5:6 : vaizdo proporcijos 10:12
3:4 : Vaizdo proporcijos 3:4 5:7 : Vaizdo proporcijos 5:7
4:5 : Vaizdo proporcijos 4:5

 Jei pasirinkote funkcijos [z5: Aspect ratio / z5: vaizdo proporcijos] nuostatą ne 
[3:2], apkirpimo informacija prie vaizdo pridedama nebus.

 Apkirpimo informacija bus pridedama prie su vaizdo ieškikliu nufotografuotų vaizdų. 
Tačiau, ekrane apkirpimo informacija rodoma nebus.

 Jei apkirpimo informacija buvo pridėta prie RAW vaizdo, apdorojant RAW vaizdą 
fotoaparatu jo apkirpti negalėsite.
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Default Erase option (Numatytoji trynimo nuostata)

Išsaugotų ir ką tik nufotografuotų nuotraukų peržiūros metu paspaudus mygtuką 
<L> ekrane pasirodys ištrynimo meniu (392 p.). Galite pasirinkti, kuri nuostata, 
[Cancel / atšaukti] ar [Erase / ištrinti], iš anksto bus parinkta šiame ekrane.
Jei pasirinksite nuostatą [Erase / ištrinti], paspaudę mygtuką <0> vaizdą 
galėsite greitai ištrinti.

 : pasirinkta nuostata [Cancel / atšaukti]
L   : pasirinkta nuostata [Erase / ištrinti]

Retract lens on power off (Įtraukti objektyvą išjungus maitinimą)

Funkcija skirta nustatyti objektyvo įtraukimo mechanizmą, kai prie fotoaparato 
prijungtas STM objektyvas su pavaromis (pvz., „EF40mm f/2.8 STM“). Galite 
nustatyti, kad perjungus fotoaparato maitinimo jungiklį į padėtį  <2>, 
automatiškai įsitrauktų objektyvas.

ON: Enable (Įjungti)

OFF: Disable (Išjungti)

Jei pasirinksite nuostatą [Erase / ištrinti] turėsite būti atsargūs, kad neištrintumėte 
vaizdo netikėtai.

 Kai fotoaparatą išjungia automatinio išsijungimo funkcija, objektyvas neįsitraukia net 
jei nuostata nustatyta.

 Prieš atjungdami objektyvą, įsitikinkite, kad jis įsitraukęs.

Pasirinkus nuostatą [Enable / Įjungti], ši funkcija suaktyvinama nepriklausomai nuo to į, 
kurią padėtį (AF ar MF) perjungtas objektyvo fokusavimo režimo jungiklis.
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Fotoaparato mygtukams arba ratukams galite priskirti savo dažniausiai 
naudojamas funkcijas.

1 Pasirinkite nuostatą [83: Custom 
Controls / 83: adaptuoti valdikliai].
 Kortelėje [83] pasirinkite parinktį 

[Custom Controls / adaptuoti valdikliai] 
ir paspauskite mygtuką <0>.

 Atsivers adaptuotų valdiklių ekranas, 
kuriame galėsite pasirinkti valdymo 
mygtukus ir ratukus.

2 Pasirinkite fotoaparato mygtuką arba 
ratuką.
 Pasirinkite fotoaparato mygtuką arba 

ratuką ir paspauskite mygtuką <0>.
 Ekrane pasirodys pasirinktas valdiklis ir 

pasirinktos funkcijos pavadinimas.

3 Priskirkite funkciją.
 Pasirinkite funkciją ir paspauskite mygtuką 

<0>.
 Jei apatiniame kairiame kampe pasirodys 

piktograma [z], galėsite paspausti 
mygtuką <B> ir nustatyti kitas 
susijusias parinktis.

4 Baikite nustatymus.
 Paspaudus mygtuką <0> nuostatos 

ekranas užsidarys ir atsivers 2 veiksme 
rodytas ekranas.

 Norėdami išeiti, paspauskite mygtuką 
<M>.

83: adaptuoti valdikliaiN

Norėdami sugrąžinti pradines adaptuotų valdiklių nuostatas, ekrane atsiverskite 2 
veiksmo ekraną ir paspauskite mygtuką <L>. Atkreipkite dėmesį į tai, kad funkcijos 
[83: Custom Controls / 83: adaptuoti valdikliai] nuostatos atšauktos nebus net jei 
pasirinksite parinktį [85: Clear all Custom Func. (C.Fn) / 85: išvalyti visas 
adaptuotas funkcijas (C.Fn)].
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Fotoaparato valdikliams priskiriamos funkcijos

Funkcijos Puslapis

Metering and AF start (Matavimo ir AF pradžia) 450 k k*1 k*1

AF stop (AF sustabdymas)

452

k k

Switch to registered AF function (Registruotos AF 
funkcijos perjungimas)

ONE SHOT z AI SERVO) k k

Switch to registered AF point (Registruoto AF taško perjungimas)

Selected AF point z Center/Registered AF point (Pasirinktas AF 
taškas z centrinis / registruotas AF taškas)

453
AF point direct selection (AF taško pasirinkimas)

Direct AF point selection: Vertical (Tiesioginis AF taško 
pasirinkimas Vertikalus)

Direct AF area selection (Tiesioginis AF taško 
pasirinkimas)

Metering start (Matavimo pradžia)

454

k

AE lock (AE fiksavimas) k k

AE lock (while button pressed) (AE fiksavimas (kol 
mygtukas yra nuspaustas))

k

AE lock (hold) (AE fiksavimas (laikyti)) k k

AE lock, AF stop (AE fiksavimas / AF sustabdymas) k k

FE lock (FE fiksavimas) k k

Set ISO speed (hold button, turn ) (Nustatyti ISO 

greitį (laikant nuspaustą mygtuką, sukant ))

455

ISO (hold down lever, turn ) (ISO (laikykite nusp. 

svirtelę, sukite ))

Set ISO speed (  during meter) (ISO greičio nustatymas 

(  matavimo metu))

Exposure compensation (hold button, turn ) (Išlaikymo 

išlyginimas (laikykite nuspaustą mygtuką, sukti ))

Exposure compensation (hold down lever, turn ) (Išlaikymo 

išlyginimas (laikykite nusp. svirtelę, sukite ))

Shutter speed setting in M mode (Užrakto greičio nuostata 
M režime)

Aperture setting in M mode (Diafragmos nuostata M režime) 456

A
F

Iš
la

ik
ym

as
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* AF sustabdymo mygtuką ( ) turi tik super teleobjektyvai su IS funkcija.

* p

k

k k

k*2 k*2

k k

k*3 k*3

k*4

k k*5

k

k

k k k k

k k k k

k k

k

k

k

k

k

k k

k k
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Funkcijos Puslapis

One-touch image quality setting (Vaizdo kokybės 
nustatymas vienu palietimu)

456One-touch image quality (hold) (Vaizdo kokybės 
nustatymas vienu palietimu (laikyti))

Image quality (Vaizdo kokybė)

Picture Style („Picture Style“ sąranka) 457

Depth-of-field preview (Lauko gylio peržiūra)

457
IS start (IS pradžia)

Menu display (Meniu rodinys)

Register/recall shooting function (Fotografavimo funkcijų 
registravimas / atkūrimas) k*7 k*7

Image Playback (Vaizdų peržiūra)

458

Magnify/Reduce (press SET, turn ) (Padidinti / 

sumažinti (paspauskite SET, pasukite ))

Cycle (Ciklas): y • g/ pavara • AF/BSB • q

Unlock while button pressed (Atrakinimas laikant 
nuspaustą mygtuką)

Flash function settings (Blykstės veikimo nuostatos)

No function (disabled) (Funkcijos nėra (išjungta)) k k
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* AF sustabdymo mygtuką ( ) turi tik super teleobjektyvai su IS funkcija.

* p

k*6 k*6

k*6 k*6

k

k

k

k k

k

k

k

k

k

k

k k k k k k
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Jei paspausite šiai funkcijai priskirtą mygtuką, fotoaparatas pradės matavimą ir 
automatinį fokusavimą.
*1: Jei priskirsite mygtukui <p> arba <A>, 

nuspaudę <B> mygtuką esant atverstam nuostatų 
ekranui galėsite pasirinkti ypač tikslias AF veikimo 
nuostatas. Fotografuojant nuspaudus mygtuką 
<p> arba <A> fotoaparatas automatiškai fiksuos 
taip, kaip nustatėte.

 AF start position (AF įjungimo padėtis)
Pasirinkę nuostatą [Registered AF point / registruotas AF taškas] galite 
paspausti mygtuką <p> arba <A> ir pakeisti AF tašką į registruotą.

AF taško registravimas
1. Pasirinkite vieną iš nurodytų AF zonos pasirinkimo režimų: taškinis vieno 

taško AF (rankinis pasirinkimas), vieno taško AF (rankinis pasirinkimas), AF 
taško išplėtimas (rankinis pasirinkimas ), AF taško išplėtimas (rankinis 
pasirinkimas, aplinkiniai taškai) arba AF su automatiniu 65-taškų 
pasirinkimu. Zoninio AF (rankinis zonos pasirinkimas) ir didelės zonos AF 
(rankinis zonos pasirinkimas) režimų pasirinkti negalima.

2. Pasirinkite AF tašką rankiniu būdu.
3. Laikydami nuspaustą mygtuką <S> nuspauskite mygtuką <U>. 

Fotoaparatas supypsės ir užregistruos AF tašką. Jei pasirinksite 
automatinio 65 taškų pasirinkimo AF režimą, registruotas AF taškas ims 
žybsėti.

: Metering and AF start (Matavimo ir AF pradžia)

 Užregistravus AF tašką ekrane pasirodys šie rodmenys:
• 65 taško automatinio parinkimo AF:  HP (HP: pradinė padėtis)
• Taškinis AF, 1 taško AF, išplėsta AF zona: SEL (centrinis)/SEL HP (ne centrinis)

 Užregistravus su SEL  arba SEL HP, registruotas AF taškas ims žybsėti.
 Norėdami atšaukti registruotą AF tašką, laikydami nuspaustą mygtuką <S> 

paspauskite mygtuką <m>. Registruotą AF tašką galima atšaukti ir pasirinkus 
nuostatą [54: Clear all camera settings / 54: išvalyti visus fotoaparato 
nustatymus].
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 AI Servo AF characteristics („AI Servo AF“ parametrai) (108 p.)
Paspauskite mygtuką <p> arba <A> ir sufokusuokite vaizdą pasitelkę 
nuo [Case1 / 1 konfigūracija] iki [Case6 / 6 konfigūracija] AF parametrus.

 AF operation (AF veikimas) (86 p.)
Paspauskite mygtuką <p> arba <A> ir atlikite AF su pasirinktu rinkiniu 
nuostatų.

 AF area selection mode (AF zonos pasirinkimo režimas) (90 p.)
Paspauskite mygtuką <p> arba <A> ir atlikite AF su pasirinktu AF 
zonos pasirinkimo režimu.

Jei norite ir toliau fotografuoti su tuo pačiu pasirinktu AF tašku spaudydami 
mygtuką <p> arba <A>, pasirinkite [AF start position / AF įjungimo 
padėtis] nuostatą [Manually selected AF point / rankiniu būdu pasirinktas AF 
taškas]. Jei norite ir toliau naudoti esamas „AI Servo AF“ charakteristikas ir AF 
veikimo bei AF zonos pasirinkimo režimus, pasirinkite nuostatą [Maintain current 
setting / palikti esamas nuostatas].

 Pasirinkę [24: Orientation linked AF point / 24: su orientacija susietas AF 
taškas] nuostatą [Separate AF pts: Area+pt / atskiri AF taškai: zona + taškas] 
arba [Separate AF pts: Pt only / atskiri AF taškai: tik taškas] galite užregistruoti 
AF taškus, kurie bus naudojami atskirai fotografuojant su vertikaliai (kai rankena yra 
viršuje arba apačioje) arba horizontaliai laikomu fotoaparatu.

 Jei yra pasirinktos abi [AF start position: Registered AF point / AF įjungimo 
padėtis: registruotas AF taškas] ir [AF area selection mode / AF zonos 
pasirinkimo režimas] nuostatos, pradės veikti nuostata [Registered AF point / 
registruotas AF taškas].
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Laikant nuspaustą funkcijai priskirtą mygtuką AF bus sustabdytas. Tai labai 
patogu, kai norite sustabdyti fokusavimą fotografuodami „AI Servo AF“ režimu.

Nustatę šią funkciją ir priskyrę ją mygtukui, laikydami nuspaustą priskirtą mygtuką 
galite AF priskirti šias nuostatas: AF zonos pasirinkimo režimą (90 p.), sekimo 
jautrumą (113 p.), lėtėjimo / greitėjimo sekimą (114 p.), automatinį AF taško 
perjungimą (115 p.), 1 „Servo“ vaizdo pirmenybę (117 p.) bei 2 „Servo“ vaizdo 
pirmenybę (118 p.). Tai labai patogu, kai norite pakeisti AF charakteristikas 
fotografuodami „AI Servo AF“ režimu.
*2: nustatymo ekrane paspauskite mygtuką <B> ir 

atsiverskite išsamų nuostatų ekraną. Norėdami 
pasirinkti registruojamą parametrą, pasukite ratuką 
<5> arba <6>, paspauskite mygtuką <0> ir 
priskirkite jam žymiklį X. Pasirinkę parametrą ir 
paspaudę mygtuką <0> jį nustatysite.
Paspaudę mygtuką <L> galite sugrąžinti nuostatoms 
numatytąsias vertes.

AF režimą galite perjungti. „One-Shot AF“ (Vieno kadro AF) režimu laikant 
nuspaustą mygtuką, kuriam ši funkcija yra priskirta, fotoaparatas persijungs į 
režimą „AI Servo AF“. „AI Servo AF“ režimu fotoaparatas į „One-Shot AF“ (Vieno 
kadro AF) režimą persijungs tik tol, kol laikysite mygtuką nuspaustą. Tai labai 
patogu, kai fotografuodami vis judantį ir sustojantį objektą norėsite perjunginėti 
režimus „One-Shot AF“ (Vieno kadro AF) ir „AI Servo AF“.

Matavimo metu paspaudus šiai funkcijai priskirtą mygtuką, fotoaparatas 
persijungs į užregistruotą AF tašką.
*3: Nustatymo puslapyje paspaudus mygtuką <B> galima pasirinkti parinktį [Switch only 

when btn is held / perjungti tik laikant nuspaustą mygtuką] arba [Switch each time btn 
is pressed / perjungti kaskart paspaudus mygtuką]. Norėdami užregistruoti AF tašką, žr. 
450 p.

: AF stop (AF sustabdymas)

: Switch to registered AF function (Registruotos AF funkcijos perjungimas)

: ONE SHOT z AI SERVO

: Switch to registered AF point (Registruoto AF taško perjungimas)
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Matavimo metu pakreipus <p> į dešinę esamas AF taškas bus pakeistas į 
centrinį AF tašką arba į registruotą AF tašką.
*4: Nustatymo puslapyje paspaudus mygtuką <B> galima pasirinkti parinktį [Switch to 

center AF point / persijungti į centrinį AF tašką] arba [Switch to registered AF point / 
persijungti į registruotą AF]. Norėdami užregistruoti AF tašką, žr. 450 p.

Matavimo metu galite tiesiogiai pasirinkti AF tašką sukdami ratuką <9> arba 
naudodamiesi valdikliu <5> ir nespausdami mygtuko <S>. Sukdami mygtuką 
<5> galite pasirinkti kairį arba dešinį AF tašką. (Zoninio AF ir didelio zoninio AF 
ciklo seka.)
*5: Daugiafunkcio valdiklio nustatymo puslapyje paspaudus mygtuką <B> ir paspaudus 

<9> centinę dalį galima pasirinkti parinktį [Switch to center AF point / persijungti į 
centrinį AF tašką] arba [Switch to registered AF point / persijungti į registruotą AF]. 
Norėdami užregistruoti AF tašką, žr. 450 p.

Matavimo metu galite pasukti ratuką <5> ir tiesiogiai pasirinkti viršutinį arba 
apatinį AF tašką nespausdami mygtuko  <S>. (Zoninio AF ir didelio zoninio AF 
ciklo seka.)

Matavimo metu naudodamiesi <p> AF zonos pasirinkimo režimą galite pasirinkti 
tiesiogiai, nespausdami mygtuko <S>.

: Selected AF point (Pasirinktas AF taškas)zCenter/Registered AF point 
(centrinis / registruotas AF taškas)

: Direct AF point selection (Tiesioginis AF taško pasirinkimas)

: Direct AF point selection: Vertical (Tiesioginis AF taško pasirinkimas: Vertikalus)

: Direct AF area selection (Tiesioginis AF zonos pasirinkimas)

Jei <a> režimu pakeisite diafragmą, kai parinktys [Direct AF point selection / 
tiesioginis AF taško pasirinkimas], [Direct AF pt select: Vertical / tiesioginis AF 
taško pasirinkimas: vertikalus] arba [Set ISO speed (  during metering) / nustatyti 
ISO greitį (  matavimo metu)] (455 p.) priskirtos <5>, ratuką <6> sukite laikydami 
paspaustą mygtuką <A>.
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Iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką bus atliekamas tik išlaikymo matavimas.

Paspaudę šiai funkcijai priskirtą mygtuką, matavimo metu išlaikymą galėsite 
užfiksuoti (AE fiksavimas). Tai patogu norint fokusuoti ir matuoti fotografuojamą 
vaizdą skirtingose zonose arba norint nufotografuoti daug kadrų su ta pačia 
išlaikymo nuostata.

Išlaikymas bus užfiksuotas (AE fiksavimas) tol, kol laikysite nuspaustą užrakto 
mygtuką.

Paspaudę šiai funkcijai priskirtą mygtuką, išlaikymą galėsite užfiksuoti (AE 
fiksavimas). AF fiksavimas bus laikomas tol, kol mygtuką nuspausite dar kartą. Tai 
patogu norint fokusuoti ir matuoti fotografuojamą vaizdą skirtingose zonose arba 
norint nufotografuoti daug kadrų su ta pačia išlaikymo nuostata.

Paspaudę šiai funkcijai priskirtą mygtuką, matavimo metu galėsite užfiksuoti 
išlaikymą (AE fiksavimas) ir sustabdyti AF. Ši nuostata naudinga fotografuojant su 
„AI Servo AF“, kai norima užfiksuoti AE tuo metu, kai sustoja AF.

Fotografuojant su blykste ir paspaudus šiai funkcijai priskirtą mygtuką, 
išspinduliuojamas pirminis spindulys ir nustatomas reikiamas blykstės galingumas 
(FE fiksavimas).

: Metering start (Matavimo pradžia)

: AE lock (AE fiksavimas)

: AE lock (while button pressed) (AE fiksavimas (kol mygtukas yra nuspaustas))

: AE lock (hold) (AE fiksavimas (laikyti))

: AE lock, AF stop (AE fiksavimas, AF sustabdymas)

: FE lock (FE fiksavimas)

Jei užrakto mygtukui priskirsite funkciją [AE lock (while button pressed) / AE 
fiksavimas (kol mygtukas yra nuspaustas)] ir kiti mygtukai, kuriem bus priskirtos 
funkcijos [AE lock / AE fiksavimas] arba [AE lock (hold) / AE fiksavimas (laikyti)] 
veiks taip pat, kaip funkcija [AE lock (while button pressed) / AE fiksavimas (kol 
mygtukas yra nuspaustas)].
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ISO greitį galite nustatyti laikydami nuspaustą mygtuką <0> ir sukdami ratuką 
<6>.
Jei šis valdiklis yra naudojamas pasirinkus „Auto ISO“ funkciją, suveiks rankiniu 
būdu nustatyta ISO greičio nuostata. Nepavyksta nustatyti „Auto ISO“. Jei šią 
funkciją naudosite <a> režimu, ISO greitį ir išlaikymą galėsite nustatyti 
nekeisdami užrakto greičio ir diafragmos nuostatų.

ISO greitį galite nustatyti pakreipę <p> į dešinę ir pasukę ratuką <6>. 
Nustatymo diapazonas yra toks pat kaip su .

Matavimo metu ISO greitį galite nustatyti sukdami ratuką <5>. Nustatymo 
diapazonas yra toks pat kaip su .

Išlaikymo išlyginimą galite nustatyti laikydami nuspaustą mygtuką <0> ir 
sukdami ratuką <6>. Ši funkcija naudinga tada, kai norite nustatyti išlaikymo 
išlyginimą nustatę <a> rankinį išlaikymą ir „Auto ISO“ greitį.

Išlaikymo išlyginimą galite nustatyti pakreipę <p> į dešinę ir pasukę ratuką 
<6>. Ši funkcija naudinga tada, kai norite nustatyti išlaikymo išlyginimą nustatę 
<a> rankinį išlaikymą ir „Auto ISO“ greitį.

Rankinio išlaikymo <a> režimu užrakto greitį galite pasirinkti sukdami ratuką 
<6> arba <5>.

: Set ISO speed (hold button, turn ) (Nustatyti ISO greitį (laikant 
nuspaustą mygtuką, sukant ))

: ISO (hold down lever, turn ) (ISO (laikykite nusp. svirtelę, sukite ))

: Set ISO speed (  during metering) (Nustatyti ISO greitį (  matavimo metu))

: Exposure compensation (hold button, turn ) (Išlaikymo išlyginimas (laikykite 
nuspaustą mygtuką, sukti ))

: Exposure compensation (hold down lever, turn ) (Išlaikymo išlyginimas 
(laikykite nusp. svirtelę, sukite ))

: Shutter speed setting in M mode (Užrakto greičio nuostata M režimu)
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Rankinio išlaikymo <a> režimu diafragmos nuostatą galite pasirinkti sukdami 
ratuką <5> arba <6>.

Paspaudus šiai funkcijai priskirtą mygtuką galima persijungti į čia nustatytą vaizdo 
įrašymo kokybės režimą. Veikiant šiam pakeitimui ekrane žybsės vaizdo įrašymo 
kokybės (JPEG/RAW) rodmuo (pažymėjus [Show/hide in viewfinder / rodyti / 
nerodyti vaizdo ieškiklyje] nuostatą [Image quality / vaizdo kokybė] ). Baigus 
fotografuoti, vienu palietimu nuostata vaizdo kokybės nuostata bus atšaukta ir 
fotoaparatas automatiškai įjungs anksčiau naudotą vaizdo įrašymo kokybės 
nuostatą.
*6: Nustatymo ekrane paspaudę mygtuką <B> galite parinkti šiai funkcijai vaizdo įrašymo 

kokybę.

Paspaudus šiai funkcijai priskirtą mygtuką galima persijungti į čia nustatytą vaizdo 
įrašymo kokybės režimą. Veikiant šiam pakeitimui ekrane žybsės vaizdo įrašymo 
kokybės (JPEG/RAW) rodmuo (pažymėjus [Show/hide in viewfinder / rodyti / 
nerodyti vaizdo ieškiklyje] nuostatą [Image quality / vaizdo kokybė] ). Net ir 
baigus fotografuoti, vienu palietimu nustatyta vaizdo kokybės nuostata atšaukta 
nebus. Norėdami grąžinti ankstesnę vaizdo įrašymo kokybės nuostatą, 
paspauskite šiai funkcijai priskirtą mygtuką dar kartą.
*6: Nustatymo ekrane paspaudę mygtuką <B> galite parinkti šiai funkcijai vaizdo įrašymo 

kokybę.

Norėdami LCD ekrane pamatyti vaizdo įrašymo kokybės nuostatą, paspauskite 
mygtuką <0> (149 p.).

: Aperture setting in M mode (Diafragmos nuostata M režimu)

: One-touch image quality setting (Vaizdo kokybės nustatymas vienu palietimu)

: One-touch image quality (hold) (Vaizdo kokybės nustatymas vienu palietimu 
(laikyti))

: Image quality (Vaizdo kokybė)

Jei yra pasirinkta RAW arba RAW+JPEG vaizdo įrašymo kokybės perjungimo iš [One-
touch image quality setting / vaizdo kokybės nustatymas vienu palietimu] į [One-
touch image quality (hold) / vaizdo kokybės nustatymas vienu palietimu (laikyti)] 
nuostata, [Multi Shot Noise Reduction / daugybinių kadrų iškraipymų mažinimas] 
funkcija (176 p.) po perjungimo neveiks. Pasirinkus funkciją [z3: High ISO speed 
noise reduct’n / z3: didelio ISO greičio iškraipymų mažinimas], fotografuojant bus 
taikoma nuostata [Standard / standartinis].

Perjungiant vienu palietimu nustatytą vaizdo kokybės nuostatą, vaizdo ieškiklyje ir LCD 
ekrane galite rodyti rodmenį <z> (441 p.).
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Norėdami LCD ekrane pamatyti „Picture Style“ nuostatą, paspauskite mygtuką 
<0> (160 p.).

Paspaudus lauko gylio peržiūros mygtuką diafragma sustos ir Jūs galėsite 
patikrinti lauko gylį (221 p.).

Pastūmus objektyvo IS jungiklį į padėtį <1>, objektyvo Image Stabilizer (vaizdo 
stabilizatorius) suveiks tada, kai paspausite šiai funkcijai priskirtą mygtuką (53 p.).

Paspaudus mygtuką <0> LCD ekrane atsivers meniu rodinys.

Pagrindines fotografavimo funkcijas (užrakto greitį, diafragmą, ISO greitį, 
matavimo režimą, AF zonos pasirinkimo režimą) galite nustatyti rankiniu būdu ir 
užregistruoti jas fotoaparato atmintyje. Fotografuoti su registruota funkcijos 
nuostata galite tik laikydami nuspaustą šiai funkcijai priskirtą mygtuką.
*7: nustatymo ekrane paspauskite mygtuką <B> ir 

atsiverskite išsamų nuostatų ekraną. Norėdami 
pasirinkti registruojamą funkciją, pasukite ratuką <5> 
arba <6>, pasuskite mygtuką <0> ir priskirkite jam 
žymiklį X. Pasirinkę parametrą ir paspaudę mygtuką 
<0> jį nustatysite. Paspaudę mygtuką <L> galite 
sugrąžinti nuostatoms numatytąsias vertes.
Pasirinkus nuostatą [Register current settings / 
užregistruoti esamas nuostatas] bus užregistruotos 
visos esamos fotoaparato nuostatos. Norėdami 
užregistruoti AF tašką, žr. 450 p.

: „Picture Style“

Depth-of-field preview (Lauko gylio peržiūra)

: IS start (IS pradžia)

: Menu display (Meniu rodinys)

 Register/recall shooting function (Fotografavimo funkcijų registravimas / 
atkūrimas)
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Paspaudus mygtuką <0> prasidės vaizdų peržiūra.

Norėdami padidinti kortelėje saugomus vaizdus, paspauskite mygtuką <0>. 
Procedūros aprašymą rasite 364 puslapyje. Filmuodami arba fotografuodami 
„Live View “ (išskyrus režimą u+sekimas), vaizdą taip pat galite padidinti (305, 
308 p.).

Paspaudus mygtuką <B> nustatomos funkcijos keisis tokia seka: 
y•g9R•f9B•q.

Net pastūmus <R> jungiklį į dešinę tik laikant nuspaustą lauko gylio 
peržiūros mygtuką  galite naudotis fotoaparato valdymo mygtukais ir ratukais, 
kurių veikimą apribojo [83: Multi function lock / 83: daugiafunkcis 
užraktas].

Paspaudus mygtuką <0> atsivers įmontuotos blykstės ir išorinių „Speedlite“ 
blykstės funkcijų nustatymo ekranas. 

Šią nuostatą naudokite, jei nenorite mygtukui priskirti jokių funkcijų.

: Image playback (Vaizdo peržiūra)

:Magnify/Reduce (press SET, turn ) (Padidinti / sumažinti (paspauskite SET, 
pasukite )

: Cycle (Ciklas): y • g/ Drive (pavara) • AF/ BSB • q

: Unlock while button pressed (Atrakinimas laikant nuspaustą mygtuką)

: Flash function settings (Blykstės veikimo nuostatos)

: No function (disabled) (Funkcijos nėra (išjungta))
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Kortelėje „My Menu“ (mano meniu) galima registruoti iki šešių meniu parinkčių ir 
adaptuotas funkcijas, kurių nuostatas dažnai keičiate. Registruotoms meniu 
kortelėms galite suteikti pavadinimus ir paspausti mygtuką <M>, kad 
pirmiausiai atsiverstų „My Menu“ kortelė.

1 Parinkite parinktį [Add My Menu tab / 
pridėti mano meniu kortelę].
 Kortelėje [9] pasirinkite parinktį [Add My 

Menu tab / pridėti mano meniu kortelę] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Bus sukurta [MY MENU1] kortelė.
 Kartodami 1 ir 2 veiksmus galite sukurti iki 

penkių meniu kortelių.

1 Pasirinkite parinktį [Configure: MY 
MENU* / Konfigūruoti: mano meniu*].
 Pasukite ratuką <6> ir pasirrinkite 

parinktį [Configure: MY MENU* / 
Konfigūruoti: mano meniu*] (kortelė 
meniu elementams registruoti), tada 
paspauskite mygtuką <0>.

3 Mano meniu registravimasN

„ My Menu“ kortelės pridėjimas

Meniu elementų registravimas „My Menu“ kortelėse
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2 Pasirinkite parinktį [Select items to 
register / pasirinkite registruojamus 
elementus].

3 Užregistruokite pageidaujamus 
elementus.
 Pasirinkite reikiamą elementą 

ir paspauskite mygtuką <0>.
 Patvirtinimo dialogo lange pasirinkite 

parinktį [OK / gerai].
 Galite užregistruoti iki šešių elementų.
 Norėdami grįžti į 2 veiksmo ekraną, 

paspauskite mygtuką <M>.

Meniu kortelėje esančius elementus galite 
rūšiuoti ir ištrinti, keisti kortelės pavadinimą 
arba ją ištrinti.

 Sort registered items (Registruotų elementų rūšiavimas)
Galite pakeisti „My Menu“ registruotų elementų pateikimo tvarką. Pasirinkite 
parinktį [Sort registered items / rūšiuoti registruotus elementus] pasirinkite 
elementą, kurio tvarką norite pakeisti. Paspauskite mygtuką <0>. 
Pasirodžius ekrane rodmeniui [z], sukdami ratuką <5> pakeiskite tvarką ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Delete selected items (Šalinti pasirinktą elementą) / Delete all items on 
tab (šalinti iš kortelės visus elementus)
Galite pašalinti bet kuriuos registruotus elementus. Pasirinkus parinktį [Delete 
item / items / šalinti elementą / elementus], elementai šalinami po vieną, o 
pasirinkus parinktį [Delete all items on tab / šalinti iš kortelės visus 
elementus] pašalinami visi registruoti elementai.

„My Menu“ kortelės nuostatos
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3 Mano meniu registravimasN

 Delete tab (Šalinti kortelę)
Jei norite, galite pašalinti ekrane rodomą „My Menu“ kortelę. Pasirinkite 
parinktį [Delete tab / pašalinti kortelę] ir pašalinkite [MY MENU*] kortelę.

 Rename tab (Kortelės pavadinimo keitimas)
Jei norite, galite pakeisti [MY MENU*] kortelės pavadinimą.

1 Pasirinkite parinktį [Rename tab / 
keisti kortelės pavadinimą].

2 Įveskite tekstą.
 Nereikalingą simbolį pašalinsite paspaudę 

mygtuką <L>.
 Paspauskite mygtuką <Q>. Teksto 

laukelis bus pažymėtas spalvotu rėmeliu ir 
jame galėsite įvesti norimą tekstą.

 Naudodamiesi ratuku <5> arba mygtuku 
<9> galite pastumti  ir pasirinkti norimą 
simbolį. Paspauskite mygtuką <0> ir 
įveskite simbolį.

 Galite įvesti iki 16 ženklų.

3 Baikite nustatymus.
 Įvedę tekstą paspauskite mygtuką <M> 

ir pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Pavadinimas bus išsaugotas.
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Jei norite, galite ištrinti visas „My Menu“ 
korteles ir visus „My Menu“ elementus

 Delete all My Menu tabs (Šalinti visas „My Menu“ korteles)
Jei norite, galite pašalinti visas „My Menu“ korteles. Pasirinkus nuostatą 
[Delete all My Menu tabs / šalinti visas „My Menu“ korteles], bus 
pašalintos visos kortelės nuo [MY MENU1] iki [MY MENU5], o [9] kortelei bus 
sugrąžinta numatytoji būsena.

 Delete all items (Šalinti visus elementus)
Jei norite, galite pašalinti visus nuo [MY MENU1] iki [MY MENU5] kortelėse 
registruotus elementus, o korteles išsaugoti. Meniu kortelės liks. Pasirinkus 
parinktį [Delete all items / šalinti visus elementus] bus pašalinti visose 
sukurtose kortelėse registruoti elementai.

Visų „ My Menu“ kortelių šalinimas / visų elementų šalinimas

Jei pasirinksite nuostatą [Delete tab / šalinti kortelę] arba [Delete all My Menu tabs / 
šalinti visas „My Menu“ korteles], naudojantis funkcija [Rename tab / pakeisti 
kortelių pavadinimus] sukurti kortelių pavadinimai taip pat bus pašalinti.
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3 Mano meniu registravimasN

Pasirinkę nuostatą [Menu display / meniu 
rodinys] galite nustatyti, koks meniu ekranas 
paspaudus mygtuką <M> atsivers 
pirmiausiai.

 Normal display (Normalus rodinys)
Ekrane bus rodomas paskiausiai rodytas meniu rodinys.

 Display from My Menu tab (Rodinys nuo „My Menu“ kortelės)
Rodoma su [9] pasirinkta kortelė.

 Display only My Menu tab (Tik „My Menu“ kortelės rodinys)
Ekrane bus rodomas tik [9] kortelės rodinys. (z, 2, 3, 5 ir 8 kortelės 
ekrane rodomos nebus.)

Meniu rodinio nuostatos
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Galite užregistruoti esamas fotoaparato nuostatas, pavyzdžiui, fotografavimo 
režimą, meniu funkcijas, adaptuotų funkcijų nuostatas, adaptuotus fotografavimo 
režimus ir priskirti juos pagrindinio valdymo ratuko padėtims <w>, <x> bei <y>.

1 Pasirinkite parinktį [Custom shooting 
mode (C1-C3) / adaptuotas 
fotografavimo režimas (C1 - C3)].
 Kortelėje [54] pasirinkite parinktį [Custom 

shooting mode (C1-C3) / adaptuotas 
fotografavimo režimas (C1 - C3)] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Register settings / 
registruoti nuostatas].

3 Užregistruokite adaptuotą 
fotografavimo režimą.
 Pasirinkite registruotiną adaptuotą 

fotografavimo režimą ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Patvirtinimo dialogo lange pasirinkite 
parinktį [OK / gerai].

 Esama fotoaparato nuostata (465-466 p.) 
bus užregistruota ir priskirta pagrindinio 
valdymo ratuko padėčiai C*.

Jei nuostatą pakeisite fotografuodami režimu <w>, <x> arba <y>, adaptuotas 
fotografavimo režimas gali būti automatiškai atnaujintas, kad atspindėtų pakeistas 
nuostatas. Jei norite įjungti automatinio atnaujinimo funkciją, 2 veiksme pasirinkite 
funkcijos [Auto update set. / automatinio atnaujinimo nust.] nuostatą [Enable / 
įjungti].

Jei 2 veiksme pasirinksite nuostatą [Clear settings / pašalinti nuostatas], bus 
sugrąžintos numatytosios fotoapartato nuostatos, užgeristruotų adaptuotų 
fotografavimo režimų neliks.

w: Adaptuotų fotografavimo režimų registravimasN

Automatinis atnaujinimas

Registruotų adaptuotų fotografavimo režimų atšaukimas
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w: Adaptuotų fotografavimo režimų registravimasN

 Fotografavimo funkcijos
Fotografavimo režimas, užrakto greitis, diafragma, ISO greitis, AF veikimas, 
AF zonos pasirinkimo režimas, AF taškas, pavaros režimas, matavimo 
režimas, išlaikymo išlyginimo apimtis, blykstės išlaikymo išlyginimo apimtis.

 Meniu funkcijos
[z1] vaizdo kokybė, vaizdo peržiūros trukmė, pypsėjimas, užrakto 

atleidimas be kortelės, objektyvo iškraipymų šalinimas, blykstės 
suveikimas, E-TTL II blykstės matavimas, blykstės sinchronizavimo 
greitis ir Av režimas

[z2] išlaikymo išlyginimas / AEB, ISO greičio nuostatos, „Auto Lighting 
Optimizer“ (automatinio apšvietimo optimizatorius), baltos spalvos 
balansas, adaptuotas baltos spalvos balansas, baltos spalvos balanso 
poslinkis / skirtingų parametrų serija, spalvų erdvė

[z3] „Picture Style“sąranka, ilgo išlaikymo iškraipymų mažinimas, didelio 
ISO greičio iškraipymų mažinimas, paryškinto atspalvio pirmenybė, 
daugybinė ekspozicija (nuostatos), HDR režimas (nuostatos)

[z4] raudonų akių efekto mažinimas, intervalo laikmatis, neriboto išlaikymo 
laikmatis, fotografavimas sumažinant mirgėjimą, veidrodžio fiksavimas

[z5 ( „Live View“ fotografavimas)]
„Live View“ fotografavimas, AF metodas, nepertraukiamas AF, tinklelio 
rodinys, vaizdo proporcijos, išlaikymo imitavimas

[z6] tylusis LV fotografavimas, matavimo laikmatis
[z4 (filmuotas vaizdas)]

„Movie Servo AF“, AF metodas, tinklelio rodymas, filmuoto vaizdo 
įrašymo kokybė, garso įrašymas, AF greitis su „Movie Servo AF“, 
„Movie Servo AF“ sekimo jautrumas

[z5 (filmuotas vaizdas)]
tylusis LV fotografavimas, matavimo laikmatis, filmuoto vaizdo įrašymo 
skaičiavimas, tylusis valdymas, V mygtuko funkcija, HDMI išvadas 
+LCD

[21] Case 1, Case 2, Case 3, Case 4, Case 5, Case 6
[22] „AI Servo“ 1 vaizdo pirmenybė, „AI Servo“ 2 vaizdo pirmenybė
[23] objektyvo elektroninis MF, pagalbinis AF spindulys, „One-Shot AF“ 

(Vieno kadro AF) atleidimo pirmenybė

Registruotos nuostatas
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[24] objektyvo pavara kai AF negalimas, pasirenkamas AF taškas, AF 
zonos pasirinkimo režimo pasirinkimas, AF zonos pasirinkimo 
režimas, su orientacijas susietas AF taškas, pradinio AF taško  „AI 
Servo AF“, automatinis AF taško parinkimas: EOS iTR AF

[25] rankinio AF taško pasirinkimo schema, AF taško rodymas ekrane 
fokusuojant, VI ekrano apšvietimas, AF būsenos rodmuo vaizdo 
ieškiklyje, AF mikroreguliavimas

[x2] skaidrių demonstravimas (nuostatos), vaizdo peršokimas su 6
[x3] paryškinimo perspėjimas, AF taško rodymas ekrane, peržiūros 

tinklelis, histogramos rodinys, filmuoto vaizdo peržiūros atskaita, 
padidinimas (apytikslis)

[51] failų numeravimas, automatinis pasukimas, „Eye-Fi“ nuostatos
[52] automatinis išsijungimas, LCD skaistis, vaizdo ieškiklio rodinys 
[53] automatinis jutiklio valymas, z mygtuko rodinio parinktys, m 

mygtuko funkcija, HDMI kadrų dažnis
[81] išlaikymo lygio nustatymo intervalai, ISO greičio nustatymo intervalai, 

automatinis skirtingų parametrų serijos atšaukimas, skirtingų 
parametrų serijos kadrų skaičius, apsauginis pakeitimas, tas pats 
išlaikymas naujai diafragmos vertei

[82] užrakto greičio diapazono nustatymas, diafragmos diapazono 
nustatymas, nepertraukiamo fotografavimo greitis

[83] LV fotografavimo zonos rodinys, ratuko sukimo kryptis Tv/Av metu, 
daugiafunkcinis užraktas, adaptuoti valdikliai

[84] apkirpimo informacijos pridėjimas, numatytoji trynimo parinktis, 
objektyvo įtraukimas išsijungus maitinimui

Adaptuotiems fotografavimo režimams „My Menu“ nuostatos neregistruojamos.

 Meniu bei fotografavimo funkcijos nuostatas galite keisti net ir pasukę režimo 
pasirinkimo ratuką į padėtį <w>, <x> arba <y>.

 Paspaudę mygtuką <B> galite pažymėti, kuris fotografavimo režimas yra 
užregistruotas ir priskirtas padėtims <w>, <x> bei <y> (468-469 p.).
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15
Nuorodos

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie fotoaparato 
funkcijas, sistemos priedus ir kt.

Sertifikato logotipas
Pasirinkus nuostatą [54: Certification Logo Display / 54: sertifikatų 
logotipų rodinys] ir paspaudus mygtuką <0>, ekrane pasirodys kai kurių 
fotoaparato sertifikatų logotipai. Kitų sertifikatų logotipus rasite šiame 
naudotojo vadove, ant fotoaparato korpuso bei pakuotės.
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Jei mygtuką <B> paspausite fotoaparatui 
pasirengus fotografuoti, ekrane galėsite paeiliui 
pamatyti [Displays camera settings / 
fotoaparato nuostatų rodinys], [Electronic 
level / elektroninis gulsčiukas] (75 p.) bei 
[Displays shooting functions / 
fotografavimo funkcijų rodinys] (469 p.) 
nuostatų rodinius.
[53] kortelėje esanti funkcija [z button 
display options / mygtukų rodymo 
parinktys] suteikia galimybę pasirinkti, kokios 
parinktys bus rodomos ekrane paspaudus 
mygtuką <B>.
 Pasirinkite norimo rodinio parinktį, 

paspauskite mygtuką <0> ir priskirkite jai 
žymiklį X.

 Baigę rinktis paspauskite parinktį [OK / 
gerai].

*1: Žr. „Wi-Fi“ adapterio W-E1 naudotojo vadovą.
*2: Ši piktograma rodoma, jei kai kurių nuotraukų perduoti nepavyko.

B Mygtukų funkcijos

Fotoaparato nuostatos

 Atkreipkite dėmesį į tai, kad nuo visų trijų rodinių parinkčių žymiklio [X] nuimti 
negalima.

 [Displays camera settings / fotoaparato nuostatų rodiniai] ekrano pavyzdys 
rodomas anglų kalba, nepriklausomai nuo Jūsų pasirinktos kalbos.

 Net jei nuimsite žymiklį nuo parinkties [Electronic level / elektroninis gulsčiukas], 
kad ekrane jo nebūtų, paspaudus mygtuką <B> „Live View“ fotografavimo ir 
filmavimo režime gulsčiukas ekrane bus rodomas.

(187 p.)

(172, 173 p.)

Režimų pasirinkimo 
ratuko padėčiai wxy  
priskirtas ir užregistruotas 
fotografavimo režimas 
(464 p.)

(42, 151 p.)

(178 p.)

(176 p.)

(133 p.)

(171 p.) Kai kurių nuotraukų 
perduoti nepavyko*2 
(427 p.)

Signalo stiprumas*1

„Wi-Fi“ funkcija*1
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B Mygtukų funkcijos

* Žr. „Wi-Fi“ adapterio W-E1 naudotojo vadovą.
 Paspaudus mygtuką <Q>, įsijungia spartusis fotografavimo nuostatų valdymas 

(61 p.).
 Paspaudus mygtuką <n>, <o>, <m> arba <S> atsivers 

nuostatų ekranas ir, naudodamiesi <6>, <5>, <B> bei <9> galėsite 
pasirinkti norimas nuostatas.

Filmavimo funkcijų nuostatos

AE fiksavimas

Paryškinto atspalvio pirmenybė

ISO greitis

Blykstės išlaikymo 
išlyginimas

Pasirenkami valdikliai

Kortelės pasirinkimo piktograma

Kortelės indikatorius

Vaizdo įrašymo kokybė

Likusių kadrų skaičius
Maksimali serija / likusių kadrų 
skaičius fotografuojant 
daugybinius išlaikymus

Daugybiniai išlaikymai / HDR /
Daugybinių kadrų iškraipymų 
mažinimas

„Auto Lighting Optimizer“ 
(automatinio apšvietimo 
optimizatorius)

Blykstės parengtis / FE fiksavimas / didelės 
spartos sinchronizavimas

Diafragma

Užrakto greitis

Fotografavimo režimas

Išlaikymo lygio
indikatorius

Baltos spalvos balanso
koregavimas

„Picture Style“ sąranka

AF veikimas

Sparčiojo valdymo piktograma

Baterijų patikrinimas

„Wi-Fi“ funkcija* /„Eye-Fi“ kortelės
siuntimo būsena

GPS signalo priėmimo būsena /
registravimo funkcija

Pavaros režimas

Matavimo režimas

Baltos spalvos balansas

Jei ekrane atsivertę „Fotografavimo nuostatų rodinys“ arba „Elektroninis gulsčiukas“ 
rodinį išjungsite maitinimą, vėl įjungus maitinimą ekrane pasirodys tas pats rodinys. 
Norėdami šią funkciją atšaukti, paspauskite mygtuką <B>, uždarykite 
„Fotografavimo funkcijos nustatymo rodinys“ ekraną ir tada išjunkite fotoaparato 
maitinimą.
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Baterijų būklę galite patikrinti LCD ekrane. Kiekvienas LP-E6N/LP-E6 baterijų paketas 
turi unikalų serijos numerį; fotoaparate galite užregistruoti keletą baterijų paketų. 
Naudodamiesi šia funkcija galite patikrinti likutinę registruoto baterijų paketo energiją ir 
eksploatavimo istoriją.

Pasirinkite parinktį [Battery info. / 
baterijų informacija].
 Kortelėje [53] pasirinkite parinktį [Battery 

info. / baterijų informacija] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Pasirodys baterijų informacijos ekranas.

   (žalia): baterijos įkrovimo procesas vyksta sklandžiai.
   (žalia): baterijos įkrovimo efektyvumas šiek tiek sumažėjo.
   (raudonas): rekomenduojame įsigyti naują bateriją.

3 Kaip patikrinti baterijų informaciją

Naudojamos baterijos modelis arba buitinis 
elektros šaltinis.

Baterijų lygio piktograma (46 p.) yra rodoma 
drauge su likutinės energijos verte, nurodoma 1% 
intervalais.

Su esama baterija nufotografuojamų kadrų 
skaičius. Pakartotinai įkrovus bateriją skaičiavimas 
prasideda nuo nulio.

Pakartotinio baterijos įkrovimo progresas rodomas 
trimis lygiais.

Baterijos padėtis

 Rekomenduojame naudoti tik originalų „Canon“ baterijų paketą LP-E6N/LP-E6. 
Naudojant ne originalų „Canon“ baterijų paketą fotoaparatas gali veikti netinkamai arba 
sugesti.

 Jei prie fotoaparato vienu metu yra prijungtas ir baterijų blokas BG-E16 
(parduodamas atskirai), ir failų perdavimo įrenginys WFT-E7 (Ver. 2, parduodas 
atskirai), ekrane bus rodoma tik baterijų paketo BG-E16 informacija. WFT-E7 (Ver. 2) 
baterijų informacija rodoma nebus.

 Užrakto skaitiklis skaičiuoja nufotografuotas nuotraukas. (Nufilmuoti vaizdai 
neskaičiuojami.)

 Ekrane bus rodoma ir baterijų bloke BG-E16 (parduodamas atskirai) esančių baterijų 
LP-E6N/LP-E6 informacija. Jei naudojate AA/LR6 tipo baterijas, ekrane bus rodomas 
tik baterijų įkrovos lygio indikatorius.



471

3 Kaip patikrinti baterijų informaciją

Fotoaparate galite užregistruoti iki LP-E6N/LP-E6 baterijų paketų. Norėdami 
užregistruoti keletą baterijų paketų, toliau aprašytą procedūrą atlikite kiekvienam 
baterijų paketui atskirai.

1 Paspauskite mygtuką <B>.
 Stebėdami baterijų informacijos ekraną 

paspauskite mygtuką <B>.
 Pasirodys baterijų informacijos ekranas.
 Jei baterija užregistruota nebuvo, jos 

pavadinimas bus pilkos spalvos.

2 Pasirinkite parinktį [Register / 
registruoti].
 Ekrane pasirodys patvirtinimo dialogo 

langas.

3 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Baterijų paketas bus užregistruotas, 

ekrane atsivers baterijų istorijos rodinys.
 Dabar pilkos spalvos baterijų numeris bus 

užrašytas baltai.
 Paspauskite mygtuką <M>. Vėl 

pasirodys baterijų informacijos ekranas.

Baterijos užregistravimas fotoaparate

Jei, dėl kokių nors priežasčių, gauti informacijos apie bateriją nepavyksta arba ji yra 
nereguliari, ekrane pasirodys rodmuo [Use this battery? / ar naudoti šią bateriją?] 
Pasirinkę parinktį [OK / gerai] galėsite fotografuoti toliau. Tačiau, dėl baterijos ypatumų, 
informacija ekrane gali būti nerodoma arba rodoma neteisingai.

 Baterijos užregistruoti negalima, jei prie fotoaparato yra prijungtas baterijų blokas 
BG-E16 (parduodamas atskirai) su AA/LR6 tipo baterijomis arba fotoaparatas yra 
maitinamas per NS jungiamąją movą DR-E6 (parduodama atskirai) ir KS adapteriu 
AC-E6N (parduodama atskirai) į elektros tinklo lizdą.

 Užregistravus šešis baterijų paketus parinkties [Register / registruoti] pasirinkti 
nebegalima. Informacijos apie nereikalingos baterijų informacijos pašalinimą rasite 
473 puslapyje.
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Rekomenduojame ant visų LP-E6N/LP-E6 baterijų suklijuoti lipdukus ir surašyti 
serijų numerius.

1 Užrašykite ant lipduko serijos numerį.
 Baterijos istorijos ekrane rodomą serijos 

numerį užrašykite ant 25 mm x 15 mm 
dydžio lipduko.

2 Išimkite bateriją ir priklijuokite prie 
jos lipduką.
 Pastumkite maitinimo jungiklį į padėtį 

<2>.
 Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį ir 

išimkite bateriją.
 Priklijuokite lipduką prie šono be kontaktų 

taip, kaip pavaizduota iliustracijoje.

 Tą patį padarykite su kitomis baterijomis, 
kad galėtumėte greitai pamatyti bet kurios 
iš jų serijos numerį.

Baterijų serijos numerių užrašymas

Serijos numeris

b29fda30

 Neklijuokite lipduko prie jokios kitos baterijos dalies nei pavaizduota 2 veiksme 
pateiktoje iliustracijoje. Netinkamai užklijuotas lipdukas gali trukdyti tinkamai įdėti 
bateriją, todėl fotoaparatas gali neįsijungti.

 Jei naudojate BG-E16 baterijų laikiklį, pakartotinai įkišant ir ištraukiant bateriją 
lipdukas gali nusilupti. Nusilupusį lipduką pakeiskite nauju.
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3 Kaip patikrinti baterijų informaciją

Galite patikrinti bet kurios baterijos likutinę talpą (net jei jis į fotoaparatą neįdėtas) 
ir laiką, kada jis buvo naudotas.

Suraskite serijos numerį.
 Ant baterijos lipduko užrašytą serijos 

numerį suraskite baterijų istorijos ekrane.
 Galite patikrinti ne tik pasirinktos baterijos 

likutinę talpą, bet ir laiką, kada ji buvo 
paskutinį kartą naudota.

1 Pasirinkite parinktį [Delete info. / šalinti informaciją].

 Atlikite 471 p. aprašytą 2 veiksmą, pasirinkite parinktį [Delete info. / šalinti 
informaciją] ir paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite baterijos informaciją, kurią norite pašalinti.

 Pasirinkite baterijos informaciją, kurią norite pašalinti ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Ekrane pasirodys rodmuo [X].
 Norėdami ištrinti kitos baterijos informaciją, pakartokite procedūrą dar 

kartą.

3 Paspauskite mygtuką <L>.

 Ekrane pasirodys patvirtinimo dialogo langas.

4 Parinkite parinktį [OK / gerai].

 Baterijos informacija bus pašalinta, o ekrane atsivers 1 veiksmo rodinys.

Registruotos baterijos likutinės talpos tikrinimas

Serijos numeris
Paskutinio

naudojimo data

Likutinė talpa

Registruoto baterijų paketo informacijos šalinimas
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Fotoaparatą galite maitinti įjungę jį NS jungiamąja mova DR-E6 ir KS adapteriu 
AC-E6N (abu parduodami atskirai) į elektros tinklo lizdą.

1 Prijunkite NS jungiamosios movos 
kištuką.
 Įkiškite NS jungiamosios movos kištuką į 

KS adapterio lizdą.

2 Prijunkite maitinimo kabelį.
 Prijunkite kabelį, kaip parodyta 

iliustracijoje.
 Pasinaudoję fotoaparatu, ištraukite 

maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo.

3 Įkiškite kabelį į griovelį
 Kišdami NS movos kabelį stenkitės jo 

nepažeisti.

4 Įkiškite NS jungiamąją movą.
 Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį ir 

atidarykite NS jungiamosios movos kabelio 
lizdo dangtelį.

 Atsargiai įkiškite NS jungiamosios movos 
kabelį į lizdą taip, kad jis užsifiksuotų ir 
prakiškite per skylutę.

 Uždarykite dangtelį.

Buitinio maitinimo lizdo naudojimas

NS jungiamosios movos 
kabelio lizdas

Neprijunkite ir neatjunkite maitinimo kabelio arba NS jungiamosios movos, kai 
fotoaparato maitinimo jungiklis pastumtas padėtį <1>.
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Naudojantis nustatyta atskirai įsigyjama „Eye-Fi“ kortele, bevieliu tinklu (LAN) 
galima automatiškai nusiųsti nufotografuotus vaizdus į kompiuterį arba į interneto 
svetainę.
Vaizdų persiuntimas – tai „Eye-Fi“ kortelės funkcija. Patarimų, kaip nustatyti ir 
naudoti „Eye-Fi“ kortelę arba pašalinti vaizdų persiuntimo triktis, rasite „Eye-Fi“ 
kortelės naudotojo vadove arba gausite susisiekę su kortelės gamintoju.

Garantijų, kad fotoaparatas derės su „Eye-Fi“ kortelės funkcijomis 
(įskaitant bevielį perdavimą), nėra. Jei naudojant „Eye-Fi“ kortelę kyla 
problemų, susisiekite su jos gamintoju. Taip pat nepamirškite, kad 
daugelyje šalių ar regionų naudoti „Eye-Fi“ korteles turi būti gautas 
leidimas. Be leidimo kortelės naudoti negalėsite. Jei nežinote, ar 
kortelę galima naudoti Jūsų šalyje, pasiteiraukite kortelės gamintojo.

1 Įdėkite „Eye-Fi“ kortelę (41 p.)

2 Pasirinkite parinktį [Eye-Fi settings / 
Eye-Fi nuostatos].
 Kortelėje [z1] pasirinkite parinktį [Eye-Fi 

settings / Eye-Fi nuostatos] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Šis meniu ekrane rodomas tik tada, kai į 
fotoaparatą yra įdėta „Eye-Fi“ kortelė.

3 Įjunkite „Eye-Fi“ perdavimo funkciją.
 Pasirinkite parinktį [Eye-Fi trans. / „Eye-

Fi“ perdavimas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Jei pasirinksite nuostatą [Disable / 
išjungti], automatinis perdavimas nevyks 
net ir įdėjus „Eye-Fi“ kortelę (perdavimo 
būsenos piktograma I).

H„Eye-Fi“ kortelių naudojimas
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4 Atsiverkite prisijungimo informaciją.
 Pasirinkite parinktį [Connection info. / 

prisijungimo inform.] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

5 Patikrinkite [Access point SSID: / 
prieigos taško SSID:].
 Patikrinkite, ar nuostatai [Access point 

SSID: /prieigos taško SSID:] yra rodomas 
prieigos taškas.

 Taip pat galite patikrinti „Eye-Fi“ kortelės 
MAC adresą ir mikroprogramos versiją.

 Paspauskite mygtuką <M> ir išeikite iš 
meniu.

6 Fotografuokite.
 Vaizdas bus perduotas, ir pilka 

(neprisijungta) piktograma <H> pasidarys 
tokia, kaip nurodyta toliau.

 Jei vaizdas buvo persiųstas, fotografavimo 
informacijos rodinyje pasirodys O (357 p.).

H(pilka) Not connected 

(neprijungta) : Nėra jungties su prieigos tašku.

H(mirksi) Connecting... 

(jungiamasi...) : Vyksta prisijungimas prie prieigos taško.

H(šviečia) Connected 

(prisijungta) : Prie prieigos taško sėkmingai prisijungta.

H(d) Transferring... 
(vyksta perdavimas...) : Vyksta vaizdo perdavimas į prieigos tašką.

Perdavimo būsenos 
piktograma
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H„Eye-Fi“ kortelių naudojimas

„Eye-Fi“ kortelių naudojimo atsargumo priemonės
 Jei ekrane rodoma piktograma „ “, vadinasi, išgaunant iš kortelės informaciją įvyko 

klaida. Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparato maitinimą.
 Net jei yra pasirinkta funkcijos [Eye-Fi trans./„Eye-Fi“ perd.] nuostata [Disable / 

išjungti], kortelė vis tiek gali perduoti signalą. Ligoninėse, oro uostuose ir kitose 
vietose, kur draudžiama perduoti duomenis bevieliu būdu, išimkite „Eye-Fi“ kortelę iš 
fotoaparato.

 Jei vaizdų perdavimo funkcija neveikia, patikrinkite „Eye-Fi“ kortelės ir kompiuterio 
nuostatas. Daugiau informacijos rasite kortelės naudotojo vadove.

 Priklausomai nuo bevielio LAN tinklo prijungimo sąlygų, vaizdų perdavimas gali 
užtrukti ilgiau arba gali būti nutrauktas.

 Duomenų perdavimo metu „Eye-Fi“ kortelė gali įkaisti. 
 Baterija išsikraus greičiau.
 Vaizdų perdavimo metu automatinio išjungimo funkcija neveikia.
 Jei į fotoaparatą įkiškite ne „Eye-Fi“ bevielio ryšio (LAN) kortelę, [Eye-Fi settings / 

„Eye-Fi“ nuostatos] parinktis nepasirodys. Taip papt nepasirodys duomenų 
perdavimo būsenos rodmuo <H>.
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Sistemos atvaizdis

ST-E2 270EX II 600EX II-RT430EX III-RT/
430EX III

ST-E3-RT Macro Ring Lite 
MR-14EX II

Macro Twin Lite 
MT-24EX

Kampinis 
ieškiklis „C“

Plaštakos dirželis 
E2

Odinis dėklas EH20-L

Baterijų dėtuvė
BGM-E16A skirta

AA dydžio / LR6 baterijoms
(jungiama prie to BG-E16)

Baterijų dėtuvė
BGM-E16L skirta
LP-E6N/LP-E6

(jungiama prie BG-E16)

Automobilinis baterijų 
įkroviklis
CBC-E6

Automobilinis baterijų 
kabelis CB-570Baterijų blokas

BG-E16

KS adapteris
AC-E6N*4

NS jungiamoji 
mova 

DR-E6*4

Baterijų paketas
LP-E6N*1

Baterijų įkroviklis
LC-E6 arba LC-E6E

Platus 
dirželis

Okuliaro 
gaubtas

Eg

„Wi-Fi“ adapteris 
W-E1

Pridedami 
priedai

Kabelio apsauga

Dioptrijų nustatymo 
lęšiai „Eg“

Nerasojantis 
okuliaras „Eg“

Fokusavimo 
tinklelis „Eh“
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Sistemos atvaizdis

*1: Galima nauodoti ir baterijų paketą LP-E6.
*2: Norint naudoti senesnio modelio WFT-E7 (ne ver. 2), būtina atnaujinti mikroprogramą ir 
     naudoti sąsajos kabelį IFC-40AB II arba IFC-150AB II.
*3: Naudojant IFC-500U II, ryšio greitis atitiks „Hi-Speed USB“ (USB 2.0).
*4: Galima naudoti ir KS adapterių komplektą ACK-E6.
* Visi nurodyti kabelių ilgiai yra apytiksliai.

Kompaktinis diskas 
„EOS Solution Disk“

Sąsajos kabelis IFC-150U II
(1,5 m)

Sąsajos kabelis IFC-500U II*3

(4,7 m)

Kortelių skaitytuvas
CF kortelė

SD/SDHC/SDXC atminties kortelė

HDMI kabelis
HTC-100 (2,9 m)

Televizorius / 
vaizdo leistuvasBelaidžio ryšio LAN

prieigos taškas

EF objektyvai

EF-S objektyvai

Connect Station
CS100

Nuotolinis 
valdiklis

RC-6

Ausinės

KompiuterisUSB prievadas

Su „PictBridge“ 
derantis spausdintuvas

Nuotolinis 
laikmatis-valdiklis

TC-80N3

Kryptinis 
stereofoninis
mikrofonas 
DM-E1

Belaidis 
valdiklis

LC-5

Nuotolinis 
jungiklis
RS-80N3

Belaidžio ryšio failų 
siųstuvas

WFT-E7 (Ver. 2)/
WFT-E7*2

USB prievadas

Belaidžio ryšio LAN adapteris
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o: Nustatoma automatiškai k: Naudotojo pasirenkama : Nepasirenkama / išjungta

Funkcijų pasiekiamumo priklausomybė nuo 
fotografavimo režimų

Fotografavimas

Funkcijos A d s f a F
All image quality settings selectable (Visos vaizdo kokybės parinktys gali 
būti pasirenkamos) k k k k k k

ISO speed (ISO greitis)

Automatically set/Auto ISO (Automatiškai 
nustatytas / Auto ISO) o k k k k k

Manually set (Nustatytas rankiniu būdu) k k k k k

Picture Style („Picture Style“ 
sąranka)

Automatically set/Auto (Automatiškai 
nustatytas / Auto) o k k k k k

Manual selection (Rankinis parinkimas) k k k k k

White balance (Baltos 
spalvos balansas)

Auto (Automatinis) o k k k k k

Preset (Išankstinė nuostata) k k k k k

Custom (Adaptuotas) k k k k k
Color temperature setting (Spalvos 
temperatūros nuostata) k k k k k

Correction/Bracketing (Korekcija / skirtingų 
parametrų serija) k k k k k

„Auto Lighting Optimizer“ 
(automatinio apšvietimo optimizatorius) o k k k k k

Long exposure noise reduction (Ilgo išlaikymo iškraipymų mažinimas) k k k k k
High ISO speed noise reduction (Didelio ISO greičio iškraipymų 
mažinimas) o k k k k k

Highlight tone priority (Paryškinto atspalvio pirmenybė) k k k k k

Lens aberration correction 
(Objektyvo iškraipymų 
korekcija)

Peripheral illumination correction (Periferinio 
apšvietimo korekcija) k k k k k k

Chromatic aberration correction (Spalvų 
iškraipymo korekcija) k k k k k k

Distortion correction (Deformacijų korekcija) k k k k k k

Anti-flicker shooting (Fotografavimas sumažinant mirgėjimą) o k k k k k

Color space (Spalvų erdvė)
sRGB o k k k k k

Adobe RGB k k k k k

AF

One-Shot AF (Vieno kadro AF) k k k k k

AI Servo AF k k k k k

AI Focus AF o k k k k k
AF area selection mode (AF zonos parinkimo 
režimas) k k k k k

AF point (AF taškas) o k k k k k
Manual focusing (MF) (Rankinis fokusavimas 
(MF)) k k k k k k

AF-assist beam (AF pagalbinis spindulys) O + 1 k k k k k

AF Microadjustment (AF mikroreguliavimas) k k k k k

u (face)+Tracking*2 (u(veidas) + sekimas*2) k k k k k k
FlexZone - Multi*2 (Automatinis daugelio taškų 
fokusavimas*2) k k k k k k

FlexZone - Single*2 (Automatinis vieno taško 
fokusavimas*2) k k k k k k

Continuous AF*2 (Nepertraukiamas AF*2) k k k k k k
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Funkcijų pasiekiamumo priklausomybė nuo fotografavimo režimų

*1: Pasirinkus įmontuotos blykstės nuostatą <b>, pagalbinis AF spindulys išspinduliuotas nebus.
*2: Nustatoma tik fotografuojant „Live View“ režimu.
*3: Naudodamiesi „Auto ISO“ funkcija galite nustatyti fiksuotą ISO greitį.
*4: Nustatomas tik naudojantis „Auto ISO“ nuostata.
*5: Nustatoma tik fotografuojant su vaizdo ieškikliu.

Funkcijos A d s f a F

Metering (Matavimas)

Evaluative metering (Vertinamasis matavimas) o k k k k k

Partial metering (Dalinis matavimas) k k k k k

Spot metering (Taškinis matavimas) k k k k k
Center-weighted average metering (Centrinis 
svertinis matavimas) k k k k k

Exposure (Išlaikymas)

Program shift (Programuojamas poslinkis) k

AE lock (AE fiksavimas) k k k *3

Exposure compensation (Išlaikymo išlyginimas) k k k k*4

AEB k k k k

Depth-of-field preview (Lauko gylio peržiūra) k k k k k

HDR shooting (Fotografavimas su HDR) k k k k

Multiple exposures (Daugybiniai išlaikymai) k k k k k

Interval timer*5 (Intervalų laikmatis*5) k k k k k

Bulb timer (Neriboto išlaikymo laikmatis) k

Drive (Pavara)

Single shooting (Fotografavimas po vieną kadrą) k k k k k k
High-speed continuous shooting (Nepertraukiamas 
fotografavimas dideliu greičiu) k k k k k k

Low-speed continuous shooting (Nepertraukiamas 
fotografavimas nedideliu greičiu) k k k k k k

Silent single shooting (Tylusis fotografavimas po 
vieną kadrą) k k k k k k

Silent continuous shooting (Tylusis nepertraukiamas 
fotografavimas) k k k k k k

10-sec. self-timer/Remote control (10 s laikmatis / 
nuotolinis valdymas) k k k k k k

2-sec. self-timer/Remote control (2 s laikmatis / 
nuotolinis valdymas) k k k k k k

Built-in flash 
(Įmontuota blykstė)

Automatic firing (Automatinis suveikimas) k
Flash on (Fires at all times) (Blykstė įjungta (veikia 
nuolatos)) k k k k k k

Flash off (Blykstė išjungta) k k k k k k

Red-eye reduction (Raudonų akių efekto mažinimas) k k k k k k

FE lock (FE fiksavimas) k k k k k
Flash exposure compensation (Blykstės išlaikymo 
išlyginimas) k k k k k

Wireless control (Belaidis valdymas) k k k k k

External Speedlite 
(Išorinė „Speedlite“ 
blykstė)

Function settings (Funkcijos nuostatos) k k k k k
Custom Function settings (Pasirenkamų funkcijų 
nuostatos) k k k k k

Live View shooting („Live View“ fotografavimas) k k k k k k

Quick Control (Spartusis valdymas) k k k k k k
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o: Nustatoma automatiškai k: Naudotojo pasirenkama : Nepasirenkama / išjungta

*1 : Piktograma z reiškia, kad filmavimo metu yra fotografuojama nuotrauka.
*2 : Daugybinių kadrų sukeliamų iškraipymų mažinimo funkcijos pasirinkti negalima.

Filmavimas

Funkcijos

Filmai Nuotraukos z*1

A d/F s f a A d/F/s/f a

y k M y k  M

All image quality settings selectable (movie) (Visos 
vaizdo kokybės parinktys gali būti pasirenkamos 
(filmai))

k k k k k

All image quality settings selectable (still photos) 
(Visos vaizdo kokybės parinktys gali būti pasirenkamos 
(nuotraukos))

k k k

ISO speed (ISO 
greitis)

Automatically set/Auto ISO 
(Automatiškai nustatytas / Auto ISO) o o o o k o o k

Manually set (Nustatytas rankiniu būdu) k k

Picture Style 
(„Picture Style“ 
sąranka)

Automatically set/Auto (Automatiškai 
nustatytas / Auto) o k k k k o k k

Manual selection (Rankinis parinkimas) k k k k k k

White balance 
(Baltos spalvos 
balansas)

Auto (Automatinis) o k k k k o k k

Preset (Išankstinė nuostata) k k k k k k

Custom (Adaptuotas) k k k k k k
Color temperature setting (Spalvos 
temperatūros nuostata) k k k k k k

Correction (Korekcija) k k k k k k

Bracketing (Skirtingų parametrų serija) k k
„Auto Lighting Optimizer“ (automatinio apšvietimo 
optimizatorius) o k k k k o k k

Long exposure noise reduction (Ilgo išlaikymo 
iškraipymų mažinimas)

High ISO speed noise reduction*2 (Didelio ISO greičio 
iškraipymų mažinimas*2) o k k k k o k k

Highlight tone priority (Paryškinto atspalvio pirmenybė) k k k k k k

Lens aberration 
correction 
(Objektyvo 
iškraipymų 
korekcija)

Peripheral illumination correction 
(Periferinio apšvietimo korekcija) k k k k k k k k

Chromatic aberration correction (Spalvų 
iškraipymo korekcija) k k k k k k k k

Distortion correction (Deformacijų 
korekcija)

Color space 
(Spalvų erdvė)

sRGB o o o o o o k k

Adobe RGB k k

AF

u+Tracking (u+ sekimas) k k k k k k k k
FlexiZone - Multi (Automatinis daugelio 
taškų fokusavimas) k k k k k k k k

FlexiZone - Single (Automatinis vieno 
taško fokusavimas) k k k k k k k k

Manual focusing (MF) (Rankinis 
fokusavimas (MF)) k k k k k k k k

Movie Servo AF k k k k k k k k
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Funkcijų pasiekiamumo priklausomybė nuo fotografavimo režimų

*3 : Naudodamiesi „Auto ISO“ funkcija galite nustatyti fiksuotą ISO greitį.
*4 : Naudodamiesi „Auto ISO“ funkcija galite nustatyti išlaikymo išlyginimą.
*5 : Veiks tol, kol nepradėsite filmuoti.

Funkcijos

Filmai Nuotraukos z*1

A d/F s f a A d/F/s/f a

y k M y k  M

Metering (Matavimas) o o o o o o o o

Exposure 
(Išlaikymas)

Program shift (Programuojamas 
poslinkis)

AE lock (AE fiksavimas) k k k *3 k *3

Exposure compensation (Išlaikymo 
išlyginimas) k k k k*4 k k*4

AEB

Depth-of-field preview (Lauko gylio 
peržiūra)

Drive (Pavara)

Single shooting (Fotografavimas po 
vieną kadrą) k k k

High-speed continuous shooting 
(Nepertraukiamas fotografavimas 
dideliu greičiu)

k k k

Low-speed continuous shooting 
(Nepertraukiamas fotografavimas 
nedideliu greičiu)

k k k

Silent single shooting (Tylusis 
fotografavimas po vieną kadrą) k k k

Silent continuous shooting (Tylusis 
nepertraukiamas fotografavimas) k k k

10-sec. self-timer/Remote control*5 
(10 s laikmatis / nuotolinis 
valdymas*5)

k k k

2-sec. self-timer/Remote control*5 (2 
s laikmatis / nuotolinis valdymas*5) k k k

Built-in flash/External Speedlite (Įmontuota / išorinė 
„Speedlite“ blykstė)

Sound recording (Garso įrašymas) k k k k k

Time code (Laiko kodas) k k k k k

Quick Control (Spartusis valdymas) k k k k k k k k



484

z: Shooting 1 (Fotografavimas 1) (raudona) puslapis

Meniu nuostatos

Fotografavimas su vaizdo ieškikliu ir „Live View“

Image quality (Vaizdo kokybė)
1 / 41 / 61

149
73 / 83 / 74 / 84 / 7a / 8a / b / c

Image review time 
(Vaizdo peržiūros trukmė)

Off (išjungti) / 2 sec. (2 s) / 4 sec. (4 s) / 8 sec. (8 s) / Hold 
(užlaikyti)

70

Beep (Pypsėjimas) Enable (Įjungti) / Disable (išjungti) 69

Release shutter without card 
(Užrakto suveikimas be kortelės)

Enable (Įjungti) / Disable (išjungti) 42

Lens aberration correction 
(Objektyvo iškraipymų korekcija)

Peripheral illumination  (Periferinis apšvietimas): Enable (Įjungti) /  
Disable (išjungti)

181Chromatic aberration (Spalvų iškraipymas): Enable (Įjungti) /  
Disable (išjungti)

Distortion (Deformacija): Disable (išjungti) / Enable (Įjungti)

Flash control 
(Blykstės valdymas)

Flash firing (Blykstė suveikia) / E-TTL II metering 
(E-TTL II matavimas) / Flash sync. speed in Av mode (Blykstės 
sinchronizavimo greitis Av režime) / Built-in flash settings 
(Įmontuotos blykstės nuostatos) / External flash function settings 
(Išorinės blykstės funkcijų nuostatos) / External flash C.Fn setting 
(Pasirenkamų išorinės blykstės funkcijų nuostatos) / Clear 
settings (Išvalyti nuostatas)

262

 <A> režimu bendrintos meniu nuostatos nerodomos.
 Kortelėje [z1: Image quality / z1: vaizdo kokybė] rodomos parinktys priklauso 

nuo [Record func. / įrašymo funkcija] (146 p.) nuostatos kortelėje [51: Record 
func+card/folder sel. / 51: įrašymo funkcija + kortelės / aplanko pasirinkimas]. 
Jei pasirinkta nuostata [Rec. separately / įrašyti į atskirai], vaizdo kokybę parinkite 
kiekvienai kortelei atskirai.

 Filmuojant kai kurie meniu elementai ekrane nerodomi. Taip pat neatsiverčia ir [z6] 
kortelė.
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Meniu nuostatos

z: Shooting 2 (Fotografavimas 2) (raudona) puslapis

* Filmuojant, [Expo.comp./AEB / išlaikymo išlyginimas / AEB] bus pakeistas [Exposure 
comp. / išlaikymo išlyginimas].

z: Shooting 3 (Fotografavimas 3)  (raudona)

Exposure compensation/ AEB 
setting* (Išlaikymo išlyginimas / 
AEB nuostata*)

1/3 intervalais arba 1/2 intervalais, iki ±5 (AEB ±3 intervalai)
226
227

ISO speed settings
(ISO greičio nuostatos)

ISO speed (ISO greitis) / ISO speed range (ISO greičio 
diapazonas) /  Auto ISO range („Auto ISO“ diapazonas) / 
Minimum shutter speed (minimalus užrakto greitis)

154

„Auto Lighting Optimizer“ 
(automatinio apšvietimo 
optimizatorius)

Disable (išjungti) / Low (žemas) / Standard (standartinis) / High 
(aukštas) 175

Disabled in M or B modes (M ir B režimais išjungtas)

White balance 
(Baltos spalvos balansas)

Q/W/E/R/Y/U/D/O/P apie 2500 - 10000) 168

Custom White Balance 
(Adaptuotas baltos spalvos 
balansas)

Rankinis baltos spalvos balanso nustatymas 169

White balance shift/bracketing 
(Baltos spalvos balanso 
poslinkis / skirtingų parametrų 
serija)

Baltos spalvos balanso korekcija: Poslinkis B/A/M/G link, po 9 
lygius kiekvienas
Skirtingo baltos spalvos balanso serija: Poslinkis B/A ir M/G link, 
sveikais intervalais, ±3 lygiai

172

Color space (Spalvų erdvė) sRGB / Adobe RGB 187

Picture Style 
(„Picture Style“ sąranka)

DAuto (D automatinis) / PStandard (Pstandartinis) / 
QPortrait (Qportretas) / RLandscape (Rkraštovaizdis) / 
SNeutral (Sneutralus) / UFaithful (Utikslus) / 
VMonochrome (Vvienspalvis) / WUser Def. 1-3 
(Wnaudotojo pasirinktas 1 - 3)

160

Long exposure noise reduction 
(Ilgo išlaikymo iškraipymų 
mažinimas)

Disable (Išjungti) / Auto (Auto) / Enable (įjungti) 178

High ISO speed noise reduction 
(Didelio ISO greičio iškraipymų 
mažinimas)

Disable (Išjungti) / Low (žemas) / Standard (standartinis) / High 
(aukštas) / Multi Shot Noise Reduction (Daugybinių kadrų 
iškraipymų mažinimas)

176

Highlight tone priority 
(Paryškinto atspalvio pirmenybė)

Disable (Išjungti) / Enable (Įjungti) 180

Dust Delete Data 
(Dulkių šalinimo duomenys)

Surinkite duomenis, kuriuos EOS programa panaudos dulkių 
taškeliams pašalinti

407

Multiple exposure 
(Daugybinis išlaikymas)

Multiple exposure (Daugybinis išlaikymas) / Multiple exposure 
control (daugybinio išlaikymo valdymas) / Number of exposures 
(išlaikymų skaičius) / Save source images (išsaugoti pradinius 
vaizdus) / Continue multiple exposure (tęsti daugybinius 
išlaikymus)

238

HDR Mode (HDR režimas)

Adjust dynamic range (Sureguliuoti dinaminį diapazoną) / Effect 
(efektas) / Continuous HDR (nepertraukiamas HDR) / Auto Image 
Align (automatinis vaizdo sulygiavimas) / Save source images 
(išsaugoti pradinius vaizdus)

233
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z: Shooting 4* (Fotografavimas 4*) (raudona) puslapis

* <A> režime šias meniu parinktis rasite kortelėje [z2].

z: Shooting 5* (Fotografavimas 5*) (raudona)

* <A> režime šias meniu parinktis rasite kortelėje [z3].

z: Shooting 6 (Fotografavimas 6) (raudona)

Red-eye reduction 
(Raudonų akių efekto 
mažinimas)

Disable (Išjungti) / Enable (Įjungti) 256

Interval timer 
(Intervalų laikmatis)

Disable (Išjungti) / Enable (Interval / Number of shots) 
(įjungti (intervalas / kadrų skaičius))

250

Bulb timer (Neriboto 
išlaikymo laikmatis)

Disable (Išjungti) / Enable (Exposure time) (įjungti 
(išlaikymo trukmė))

231

Anti-flicker shooting 
(Fotografavimas 
sumažinant mirgėjimą)

Disable (Išjungti) / Enable (Įjungti) 185

Mirror lockup (Veidrodžio 
fiksavimas)

Disable (Išjungti) / Enable (Įjungti) 246

Live View shooting („Live 
View“ fotografavimas)

Enable (Įjungti) / Disable (Išjungti) 287

AF method (AF metodas)
u+Tracking (u+ sekimas) / FlexiZone - Multi / 
FlexiZone - Single (automatinis daugelio taškų 
fokusavimas)

299

Continuous AF 
(Nepertraukiamas AF)

Disable (Išjungti) / Enable (Įjungti) 294

Grid display (Tinklelio 
rodinys)

Off (Išjungti) / 3 x 3 l / 6 x 4 m / 3x3 + diag (įstriž.) 
n

295

Aspect ratio (Vaizdo 
proporcijos)

3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 295

Exposure simulation 
(Išlaikymo imitavimas)

Enable (Įjungti) / During e (e režime) / Disable 
(išjungti)

296

Silent LV shooting 
(Tylusis LV filmavimas)

Mode 1 (1 režimas) / Mode 2 (2 režimas) / Disable 
(išjungti)

297

Metering timer (Matavimo 
laikmatis)

4 sec. (4 s) / 8 sec. (8 s) / 16 sec. (16 s) / 30 sec. (30 s) 
/ 1 min.
(1 min) / 10 min. (10 min) / 30 min. (30 min)

298
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Meniu nuostatos

2: AF1 (purpurinė) puslapis

2: AF2 (purpurinė)

2: AF3 (purpurinė)

Case 1 (1 konfigūracija) Universali daug kam tinkama nuostata 109

Case 2 (2 konfigūracija) Objektas sekamas be pertraukos, nepaisant kliūčių 109

Case 3 (3 konfigūracija)
Akimirksniu sufokusuoja netikėtai į AF tašką 
patekusius objektus.

110

Case 4 (4 konfigūracija) Staigiai greitėjantiems arba lėtėjantiems objektams. 110

Case 5 (5 konfigūracija) Chaotiškai visomis kryptimis judantiems objektams. 111

Case 6 (6 konfigūracija) Chaotiškai kintamu greičiu judantiems objektams. 112

AI Servo 1st image priority 
(„AI Servo“ 1-ojo vaizdo 
pirmenybė)

Release priority (Suveikimo pirmenybė) / Equal priority 
(lygiavertė pirmenybė) / Focus priority (fokuso 
pirmenybė).

117

AI Servo 2nd image priority 
(„AI Servo“ 2-ojo vaizdo 
pirmenybė)

Shooting speed priority (Fotografavimo greičio 
pirmenybė) / Equal priority (lygiavertė pirmenybė) / 
Focus priority (fokuso pirmenybė).

118

Lens electronic MF 
(Elektroninio objektyvo MF)

Enable after One-Shot AF (Įjungti po vieno kadro AF) / 
Disable after One-Shot AF (išjungti po vieno kadro AF) / 
Disable in AF mode (išjungti AF režimu).

119

AF-assist beam firing 
(AF pagalbinio spindulio 
naudojimas)

Enable (Įjungti) / Disable (išjungti) / Enable external 
flash only (įjungti tik išorinę blykstę) / IR AF assist 
beam only (tik pagalbinis IR AF spindulys).

120

One-Shot AF release 
priority (Vieno kadro AF 
suveikimo pirmenybė)

Release priority (Suveikimo pirmenybė) / Focus priority 
(fokuso pirmenybė).

121
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2: AF4 (purpurinė) puslapis

2: AF5 (purpurinė)

Lens drive when AF impossible 
(Objektyvo pavara kai AF 
neįmanomas)

Continue focus search (Nepertraukiama fokuso paieška) / Stop 
focus search (sustabdyti fokuso paiešką)

122

Selectable AF point 
(Pasirenkamas AF taškas)

65 points (65 taškai) / 21 points (21 taškas) / 9 points (9 taškai) 123

Select AF area selection mode 
(Pasirinkti AF zonos pasirinkimo 
režimą)

Manual selection (rankinis parinkimas): Spot AF / (Taškinis AF) / 
Manual selection (rankinis pasirinkimas): 1 point AF (1 taško AF) /

Expand AF area  (AF zonos išplėtimas ): / Expand AF
area (AF zonos išplėtimas): Surround (aplinkiniai taškai) / Manual 
selection (rankinis pasirinkimas): Zone AF (zoninis AF) / Manual 
selectio (rankinis pasirinkimas): Large Zone AF (didelės zonos 
AF) /  Auto selection (Automatinis pasirinkimas): 65 point AF 
(65 taškų AF)

124

AF area selection method (AF 
zonos pasirinkimo metodas)

S 9 M-Fn button (S 9 M-Fn mygtukas) / 
S 9 Main Dial (S 9 pagrindinis valdymo ratukas)

125

Orientation linked AF point (Su 
orientacija susietas 
AF taškas)

Same for both vertical/horizontal (Tas pats vertikaliai/horizontaliai) 
/ Separate AF points (Atskiri AF taškai): Area+point (Zona + 
taškas) /  Separate AF points (Atskiri AF taškai): Point only (Tik 
taškas)

125

Initial AF point,  AI Servo 

AF (Pradinis AF taškas  

„AI Servo AF“)

Initial  AF point selected  (Pasirinktas pradinis  AF 

taškas) /  Manual  AF point (Rankinis 

 AF taškas) / Auto (automatinis)

127

Auto AF point selection: EOS 
iTR AF (Automatinis AF taško 
pasirinkimas EOS iTR AF)

Enable (Įjungti) / Disable (išjungti) 128

Manual AF point selection 
pattern (Rankinio AF taško 
pasirinkimo modelis)

Stops at AF area edges (AF zonos pakraštyje sustos) / 
Continuous (nepertraukiamas)

129

AF point display during focus 
(AF taškas rodomas fokusavimo 
metu)

Selected (constant) (Pasirinktas (nuolatinis)) / All (constant) (visi 
(nuolatinis)) / Selected (pre-AF, focused) (pasirinktas (iš anksto 
nustatytas AF, sufokusuotas)) / Selected (focused) (pasirinktas 
(sufokusuotas)) / Disable display (išjungti rodinį)

130

VF display illumination 
(VI ekrano apšvietimas)

Auto (Automatinis) / Enable (įjungti) / Disable (išjungti)

131AF point during AI Servo AF (AF taškas fotografuojant su „AI 
Servo AF“): Non illuminated (Neapšviestas) / Illuminated 
(apšviestas)

AF status in viewfinder (AF 
būsenos rodmuo vaizdo 
ieškiklyje)

Show in field of view (Rodyti regos lauke) / Show outside view 
(rodyti už regos lauko ribų)

132

AF Microadjustment (AF 
mikroreguliavimas)

Disable (Išjungti) / All by same amount (pakeisti visus vienoda 
verte) / Adjust by lens (nustatyti pagal objektyvą)

133
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Meniu nuostatos

 3: Playback 1 (peržiūra 1) (mėlyna) Puslapis

3: Playback 2 (peržiūra 2) (mėlyna)

3: Playback 3 (peržiūra 3) (mėlyna)

* Nuostata yra susieta su [Time code / laiko kodas] funkcijos nuostata [Movie play count / 
filmuoto vaizdo peržiūros atskaita], iš [z5 (filmuotas vaizdas)] kortelės.

Protect images 
(Apsaugoti vaizdus)

Apsaugoti vaizdus 368

Rotate image (Pasukti vaizdą) Rotate images (Pasukti vaizdus) 367

Erase images 
(Ištrinti vaizdus)

Erase images (Ištrinti vaizdus) 392

Print order 
(Spausdinimo tvarka)

Spausdintinų vaizdų nurodymas (DPOF) 424

Photobook Set-up 
(Fotoalbumo sąranka)

Parinktie nuotraukų fotoalbumui 429

Image copy (Vaizdo 
kopijavimas)

Kopijuoti vaizdus iš vienos kortelės į kitą 388

RAW image processing (RAW 
vaizdo apdorojimas)

1 vaizdų apdorojimas 398

Resize (Dydžio keitimas) JPEG vaizdo pikselių skaičiaus sumažinimas 403

Rating (Vertinimas) [IŠJUNGTI] / l / m / n / o / p 371

Slide show 
(Skaidrių demonstravimas)

Set Playback description (Peržiūros aprašymas) / Display 
time (rodymo trukmė) / Repeat, and start auto playback 
(pakartojimas ir automatinės peržiūros įjungimas)

382

Image transfer 
(Vaizdo perkėlimas)

Image selection (Vaizdo pasirinkimas) / transfer (perkėlimas) / 
RAW+JPEG transfer (RAW+JPEG perkėlimas)

427

Image jump w/6 
(Peršokimas per vaizdus 
naudojant6)

1 vaizdas / 10 vaizdų / 100 vaizdų / data / aplankas / filmuoti 
vaizdai / nuotraukos / apsauga / vertinimas

362

Highlight alert 
(Paryškinimo įspėjimas)

Disable (Išjungti) / Enable (įjungti) 359

AF point display 
(AF taško rodinys)

Disable (Išjungti) / Enable (įjungti) 359

Playback grid 
(Peržiūros tinklelis)

Off (Išjungti) / 3 x 3 l / 6 x 4 m / 3x3 + diag (įstriž.) n 355

Histogram display 
(Histogramos rodinys)

Brightness (Skaistis) / RGB 360

Movie playback count* 
(Filmuotos medžiagos 
peržiūros atskaita*)

Rec time (Įrašo trukmė) / Time code (laiko kodas) 340

Magnification (approx.) 
(Padidinimas (apytikslis))

1 x (be padidinimo) / 2 x (padidinimas nuo centro) / 
4 x (padidinimas nuo centro) / 8 x (padidinimas nuo centro) / 
10 x (padidinimas nuo centro) / faktinis dydis (nuo pasirinkto 
taško) / toks pat kaip pastarais padidinimas (nuo centro)

365

Control over HDMI 
(Valdymas per HDMI)

Disable (Išjungti) / Enable (įjungti) 386
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5: Set-up 1 (Sąranka 1) (geltona) Puslapis

5: Set-up 2 (Sąranka 2) (geltona)

Record function+card/folder 
selection (Įrašymo funkcija + 
kortelės / aplanko 
pasirinkimas.)

Record function (Įrašymo funkcija): Standard (standartinė) / 
Auto switch card (automatinis kortelės keitimas) / Record 
separately (įrašyti į atskiras korteles) / Record to multiple 
(įrašyti į abi korteles)

146

Record (Įrašyti) / playback (peržiūrėti) / Playback 
(peržiūrėti): f / g 148

Folder (aplankas): Creating and selecting a folder (aplankų 
kūrimas ir parinkimas)

188

File numbering (Failų 
numeravimas)

Continuous (nepertraukiamas) / Auto reset (automatinė 
atstata) / Manual reset (rankinė atstata)

193

File name (Failo pavadinimas)
Preset code (Iš anksto nustatytas kodas) / User setting 1 
(naudotojo nuostata 1) / User setting 2 (naudotojo nuostata 2)

190

Auto rotate (Automatiškai 
pasukti)

OnzD (SuzD) / OnD (SuD) / Off (išjungti) 395

Format card (Suformatuokite 
kortelę)

Duomenų ištrynimas iš kortelės formatuojant 67

Eye-Fi settings („Eye-Fi“ 
nuostatos)

Rodomas ekrane, kai į fotoaparatą yra įdėta komercinė 
„Eye-Fi“ kortelė.

475

Auto power off 
(Automatinis išjungimas)

1 min. (1 min) / 2 min. (2 min) / 4 min. (4 min) / 8 min. (8 
min) / 15 min. (15 min) / 30 min. (30 min) / Disable (įjungti)

69

LCD brightness 
(LCD skaisčio)

Auto (automatinis): Adjustable to one of three brightness levels 
(nustatomas vienas iš trijų skaisčio lygių)

394
Manual (rankinis):A djustable to one of seven brightness level 
(nustatomas vienas iš septynių skaisčio lygių)

Date/Time/Zone 
(Data / laikas / laiko juosta)

Date (year, month, day) (data (metai, mėnuo, diena)) / Time 
(hr., min., sec.) (laikas (valandos, minutės, sekundės)) / 
Daylight saving time (vasaros laikas) / Time zone (laiko 
juosta)

47

LanguageK (KalbaK) Pasirinkite sąsajos kalbą 49

Viewfinder display 
(Vaizdo ieškiklio rodinys)

Viewfinder level (vaizdo ieškiklio lygis): Hide (slėpti) / Show 
(rodyti)

75

VF grid display (VI tinklelio rodinys): Disable (Išjungti) / 
Enable (įjungti)

74

Show/hide in viewfinder (Rodyti / nerodyti vaizdo ieškiklyje): 
Shooting mode (filmavimo režimas) / White balance (baltos 
spalvos balansas) / Drive mode (pavaros režimas) / AF 
operation (AF veikimas) / Metering mode (vaizdo kokybė) / 
Image quality (mirgėjimo aptikimas)

77

GPS/digital compass settings 
(GPS / skaitmeninio kompaso 
nuostatos)

Nustatykite GPS ir skaitmeninio kompaso funkcijas 197
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Meniu nuostatos

5: Set-up 3 (Sąranka 3) (geltona) Puslapis

* Ekrane rodomos opcijos priklauso nuo [Video system / vaizdo sistemos] nuostatos.

5: Set-up 4 (Sąranka 4) (geltona)

Video system 
(Vaizdo sistema)

For NTSC (Skirta NTSC) / For PAL (skirta PAL)
330
385

Battery information 
(Baterijos informacija)

Power source (maitinimas) / Remaining capacity (likutinė 
talpa) / Shutter count (užrakto skaičiavimas) / Recharge 
performance (pakartotinio įkrovimo efektyvumas) / Battery 
registration (baterijos registravimas) / Serial number (serijos 
numeris) / Battery history (baterijos istorija)

470

Sensor cleaning (Jutiklio 
valymas)

Auto cleaning f (automatinis valymas f): 
Enable (Įjungti) / Disable (išjungti) 406
Clean now f (valyti dabar f)

Clean manually (valyti rankiniu būdu) 409

z button display 
options (z mygtuko 
rodinio parinktys)

Displays camera settings (fotoaparato nuostatų rodinys) / 
Electronic level (elektroninis gulsčiukas) / Displays 
shooting functions (fotografavimo funkcijų rodinys)

468

m button function 
(m mygtuko funkcija)

Rating (vertinimas) / Protect (apsauga)
371
370

HDMI frame rate* 
(HDMI kadrų dažnis*)

Auto (automatinis) / 59,94i / 50,00i / 59,94p / 50,00p / 
23,98p

350

Communication settings 
(Ryšio nuostatos)

Rodomas prijungus WFT-E7 (Ver. 2, parduodamas 
atskirai).

-

„Wi-Fi“ funkcija Rodomas, naudojant W-E1 -

Custom shooting mode (C1-C3) 
(Adaptuotas fotografavimo 
režimas (C1 - C3))

Užregistruotos ir režimų pasirinkimo ratuko padėtims 
w, x ir y priskirtos fotoaparato nuostatos

464

Clear all camera settings 
(Išvalyti visus fotoaparato 
nustatymus)

Numatytųjų fotoaparato nuostatų atkūrimas 70

Copyright information 
(Autorių teisių informacija)

Display copyright information (informacijos apie autorių 
teises rodinys) / Enter author’s name (įvesti autoriaus 
vardą) / Enter copyright details (įvesti autorių teisių 
duomenis) / Delete copyright information (pašalinti 
autorių teisių informaciją)

195

Certification Logo Display 
(Sertifikatų logotipų rodinys)

Ekrane rodomi kai kurių fotoaparato sertifikatų logotipai 467

z firmware ver. 
(z mikroprogramos 
versija)

Pasirinkite norėdami atnaujinti fotoaparato, objektyvo, 
„Speedlite“ blykstės arba belaidžio ryšio failų siųstuvo 
mikroprogramą

-

Naudodamiesi GPS funkcija arba belaidžio ryšio failų siųstuvu įsitikinkite, kad esamoje 
šalyje, regione šią funkciją naudoti galima ir naudodamiesi laikykitės toje šalyje, regione 
galiojančių įstatymų bei norminių aktų.
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8: Custom Functions (adaptuotos funkcijos) (oranžinė) Puslapis

9: My Menu (Mano meniu)  (žalia)

C.Fn1: Exposure 
(išlaikymas)

Fotoaparato funkcijoms pagal poreikį tinkinti

434

C.Fn2: Exposure/Drive 
(išlaikymas / pavara)

438

C.Fn3: Display/Operation 
(rodinys / funkcija)

440

C.Fn4: Others (kitos) 443

C.Fn5: Clear (Išvalyti) Išvalyti visas adaptuotų funkcijų nuostatas 433

Add My Menu tab (Pridėti 
„My Menu“ kortelę)

Pridėti 1-5 „ My Menu“ kortelę 459

Delete all My Menu tabs 
(Šalinti visas „My Menu“ 
korteles)

Šalinti visas „My Menu“ korteles 462

Delete all items (Šalinti 
visus elementus)

Šalinti visus 1-5 „My Menu“ kortelėse saugomus 
elementus

462

Menu display (Meniu 
rodinys)

Normal display (Normalus rodinys) / Display from My 
Menu tab (rodinys iš „My Menu“ kortelės) / Display only 
My Menu tab (ekrane rodoma tik „My Menu“ kortelė)

463
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Meniu nuostatos

z: Shooting 4*1 (Filmavimas 4*1) (filmuotas vaizdas) (raudona) Puslapis

* <A> režimu šias meniu parinktis rasite kortelėje [z2].
* Pasirinkus <A> režimą, [Sound recording / garso įrašymas] funkcijai bus parinktos 
nuostatos [On / įjungti] [Off / išjungti].

Filmavimas

Movie Servo AF 
(„Movie Servo AF“)

Enable (Įjungti) / Disable (Išjungti) 342

AF method (AF metodas)
u+Tracking (u+ sekimas) / FlexiZone - Multi / 
FlexiZone - Single (automatinis daugelio taškų 
fokusavimas)

343

Grid display (Tinklelio 
rodinys)

Off (Išjungti) / 3 x 3 l / 6 x 4 m / 3x3 + diag (įstriž.) 
n

344

Movie recording quality 
(Filmuoto vaizdo įrašymo 
kokybė)

MOV/MP4 330

Movie recording size (įrašomos filmuotos medžiagos 
dydis):
• 1920x1080 / 1280x720 / 640x480
• NTSC: 59,94p / 29,97p / 23,98p

PAL: 50,00p / 25,00p
• ALL-I (For editing (redagavimui)) / IPB (Standard 

(standartinis)) /  IPB (Light (lengvas))

331

24,00p: Disable (Išjungti) / Enable (įjungti) 333

Sound recording*2 
(Garso įrašymas*2)

Sound recording (Garso įrašymas): Auto (Automatinis) / 
Manual (rankinis) / Disable (išjungti)

336

Recording level (Įrašymo lygis)

Wind filter (Vėjo filtras): Disable (Išjungti) / Enable 
(įjungti)

Attenuator (Ateniuatorius): Disable (Išjungti) / Enable 
(įjungti)

Movie Servo AF speed 
(„Movie Servo AF“ sparta)

When active (Suaktyvinus): Always on (visada 
įjungtas) / During shooting (tik fotografuojant)

345
AF speed (AF greitis): Slow (Mažas) (4, 3, 2, 1) / 
Standard (standartinis)

Movie Servo AF tracking 
sensitivity („Movie Servo 
AF“ sekimo jautrumas)

Locked on (Užfiksuotas) (-1, -2) / 0 / Responsive 
(reaguojantis) (+1, +2)

346
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z: Shooting 5*1 (Filmavimas 5*1) (filmuotas vaizdas) (raudona) Puslapis

*1: <A> režimu šias meniu parinktis rasite kortelėje [z3].
*2: Nuostata yra susieta su [Movie play count / filmuoto peržiūros atskaita trukmė] nuostata 
iš kortelės [x3].
*3: Rodomas pasirinkus nuostatą 8 (59,94 k./s) arba 6 (29,97 k./s).

Silent LV shooting 
(Tylusis LV filmavimas)

Mode 1 (1 režimas) / Mode 2 (2 režimas)  / Disable 
(išjungti)

347

Metering timer 
(Matavimo laikmatis)

4 sec. (4 s) / 8 sec. (8 s) / 16 sec. (16 s) / 30 sec. (30 s) / 
1 min. (1 min) / 10 min. (10 min) / 30 min. (30 min)

347

Time code (Laiko kodas)

Count up (Atskaita) / Start time setting (paleidimo laiko 
nuostata) / Movie recording count  (vaizdo įrašo 
trukmė) / Movie play count*2 (filmuoto vaizdo leidimo 
trukmė*2) / HDMI /  Drop frame*3 (praleidžiamas 
kadras*3)

339

Silent Control 
(Tylusis valdymas)

Enable h (Įjungti h) / Disable h (išjungti h) 338

V button function 
(V mygtuko funkcija)

/z / q/z / /k / q/k 348

HDMI output + LCD (HDMI 
išvadas + LCD)

No mirroring (Be veidrodinio atspindžio) / Mirroring 
(veidrodinis atspindys)

348
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Susidūrę su fotoaparato naudojimo problema, pirmiausia skaitykite šį trikčių 
šalinimo vadovą. Jei šis trikčių šalinimo vadovas nepadeda išspręsti problemos, 
susisiekite su savo atstovu arba artimiausiu „Canon“ techninės priežiūros centru.

 Jei likutinė baterijos įkrova yra didesnė nei 94%, baterija įkraunama nebus 
(470 p.).

 Naudokite tik originalias LP-E6N/LP-E6 baterijas.

 Jei sugedo (1) baterijų įkroviklis, baterija arba (2) nepavyksta užmegzti 
kontakto su baterija (ne su „Canon“ gamybos baterija), apsauginė grandinė 
sustabdo įkrovimo procesą, o oranžinis indikatorius ima žybsėti labai 
greitai. (1) atveju atjunkite įkroviklį nuo elektros tiekimo tinklo. Išimkite iš 
įkroviklio bateriją ir vėl įdėkite. Palaukite kelias minutes ir vėl prijunkite 
įkroviklį prie elektros tiekimo tinklo. Jei problema pasikartojo, susiekite su 
artimiausiu „Canon“ paslaugų centru.

 Jei įkaito prie įkroviklio prijungtos baterijos vidiniai komponentai, saugumo 
sumetimais įkrovimas bus sustabdytas (indikatorius išsijungs). Jei 
įkraunama baterija įkaito, įkrovimas automatiškai bus sustabdytas 
(indikatorius mirksės). Baterijos temperatūrai nukritus, įkrovimas bus 
automatiškai pratęstas.

 Pasirūpinkite, kad būtų uždarytas baterijų skyrelio dangtelis (40 p.).
 Patikrinkite, ar baterija tinkamai įstatyta į fotoaparatą (40 p.).
 Įkraukite bateriją (38 p.).
 Pasirūpinkite, kad būtų uždarytas kortelės skyriaus dangtelis (41 p.).

Trikčių šalinimo vadovas

Su maitinimu susijusios problemos

Baterijų paketas neįsikrauna.

Įkroviklio indikatorius žybsi labai greitai.

Įkroviklio indikatorius nežybsi.

Fotoaparatas neveikia, net jei maitinimo jungiklis pastumtas į 
padėtį <1>.
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 Jei į kortelę įrašant vaizdą išjungiamas maitinimas, piekļuves indikators dar 
kelias sekundes žybsi. Įrašius vaizdus, maitinimas automatiškai 
išjungiamas.

 Naudokite tik originalias LP-E6N/LP-E6 baterijas.
 Ištraukite ir dar kartą įdėkite bateriją (40 p.).
 Jei užsiteršė baterijos kontaktai, nuvalykite juos minkšta šluoste.

 Naudokite visiškai įkrautą bateriją (38 p.).
 Baterijos įkrovimo efektyvumas gali sumažėti. Atsivertę parinktį 

[53: Battery info. / 53: baterijų informacija] galite peržiūrėti informaciją 
apie pakartotinio baterijos įkrovimo lygį (470 p.). Jai baterija veikia prastai, 
pakeiskite ją nauja.

 Esant bet kuriai iš toliau pateikiamų sąlygų, mažėja nufotografuojamų kadrų 
skaičius:
• ilgas iki pusės nuspausto užrakto mygtuko laikymas,
• dažnas AF funkcijos įjungimas nefotografuojant,
• naudojantis objektyvo funkcija Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorius),
• dažnas naudojimasis LCD ekranu,
• ilgas fotografavimas „Live View“ bei filmavimas,
• GPS naudojimas,
• [GPS] nuostata [Enable / įjungti] veikai net ir išjungus fotoaparatą,
• veikia „Eye-Fi“ kortelės duomenų perdavimo funkcija.

 Aktyvi automatinio išjungimo funkcija. Jei nenorite, kad fotoaparatas 
automatiškai išsijungtų, pasirinkite funkcijos [52: Auto power off / 
52: automatinis išsijungimas] nuostatą [Disable / išjungti] (69 p.).

 Net jei pasirinksite [52: Auto power off / 52: automatinis išsijungimas] 
nuostatą [Disable / išjungti], 30 min. nenaudojant fotoaparato LCD 
ekranas vis tiek išsijungs. (Fotoaparato maitinimas neišsijungs.)

Prieigos indikatorius žybsi, net jei maitinimo jungiklis pastumtas į 
padėtį <2>.

[Cannot communicate with battery / nepavyksta užmegzti ryšio 
su baterija] rodomas ekrane.

Baterija greitai išsikrauna.

Fotoaparatas pats išsijungia.
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Trikčių šalinimo vadovas

 Fotografuojant su intervalo laikmačiu automatinio išjungimo funkcija 
neveikia (250 p.).

 EF-M objektyvas šiam fotoaparatui netinka (50 p.).

 Įdėkite į fotoaparatą įkrautą bateriją (38 p.).

 Įsitikinkite, kad kortelė tinkamai įdėta (41 p.).
 Jei naudojate SD kortelę, pastumkite apsauginį jungiklį į įrašymo / ištrynimo 

padėtį (41 p.).
 Jei kortelė pilna, pakeiskite ją kita arba pašalinkite nereikalingus vaizdus ir 

atlaisvinkite vietos (41, 392 p.).
 Jei bandysite fokusuoti „One-Shot AF“ (Vieno kadro AF) režimu vaizdo 

ieškiklyje žybsint fokusavimo patvirtinimo indikatoriui <o>, nufotografuoti 
vaizdo nepavyks. Dar kartą iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką ir 
sufokusuokite vaizdą automatiškai arba sufokusuokite rankiniu būdu (55, 
140 p.).

 Jei pateikiamas kortelės klaidos pranešimas, žr. 44 arba 510  p.

 Pasirinkite „One-Shot AF“ (Vieno kadro AF) funkciją (87 p.). Užfiksuoti 
fokusuotės negalima tada, kai yra pasirinkta funkcija „AI Servo AF“, arba kai 
„AI focus AF“ režimu suveikia servo funkcija (83 p.).

Neveikia automatinio išsijungimo funkcija.

Su fotografavimu susijusios problemos

Nepavyksta uždėti objektyvo.

Vaizdo ieškiklis tamsus.

Nepavyksta nufotografuoti arba įrašyti vaizdų.

Kortelė nepanaudojama.

Nepavyksta užfiksuoti fokusuotės ir perkomponuoti vaizdo.
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 Jei pasirinkote funkcijos [z4: Mirror lockup / z4: veidrodžio 
fiksavimas] nuostatą [Enable / įjungti], pakeiskite ją nuostata [Disable / 
išjungti].

 Pastumkite objektyvo fokusavimo režimo jungiklį į padėtį <AF> (50 p.).
 Kad nesudrebėtų fotoaparatas, užrakto mygtuką spauskite atsargiai (54, 55 p.).
 Jei objektyvas turi Image Stabilizer (vaizdo stabilizatorių), pastumkite IS 

jungiklį į padėtį <1>.
 Esant prastam apšvietimui, užrakto greitis gali būti lėtas. Parinkite didesnį 

užrakto greitį (218 p.), nustatykite didesnį ISO greitį (154 p.), panaudokite 
blykstę (254, 259 p.) arba trikojį.

 Naudojamų AF taškų skaičius ir schema priklauso nuo prijungto objektyvo. 
Objektyvai yra skirstomi į aštuonias grupes nuo A iki H. Patikrinkite, kuriai 
grupei yra priskiriamas Jūsų naudojamas objektyvas. Fotografuojant su 
F - H grupių objektyvais, fokusavimui bus naudojama mažiau AF taškų 
(102-103 p.).

 Registruotoje zonoje esantis AF taškas žybsi (94, 450 p.).
 Ekrane rodomas rankiniu būdu pasirinktas AF taškas (arba zona) ir 

registruotas AF taškas (93, 450 p.).

 Fotografuojant prastai apšviestoje aplinkoje AF taškai paraudonuoja.
 Pasirinkus režimą <d>, <s>, <f>, <a> arba <F> galima nustatyti, 

kada AF taškas įsižiebs raudona spalva (131 p.).

Norėdamas nufotografuoti vaizdą užrakto mygtuką iki galo turiu 
nuspausti du kartus.

Vaizdas nesufokusuotas.

AF taškų yra mažiau.

AF taškas žybsi arba ekrane yra du AF taškai.

AF taškai neparaudonuoja visai.
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Trikčių šalinimo vadovas

 Fotografuojant „Live View“ režimu ir filmuojant naudojamas AF valdymo 
metodas (fazių skirtumo aptikimas naudojant vaizdo jutiklį arba kontrasto 
aptikimas) automatiškai prisitaiko prie objektyvo ir naudojamos funkcijos, 
pvz. vaizdo priartinimo. Dėl to gali smarkiai pasikeisti AF sparta ir 
fokusavimas užtruks ilgiau.

 Tam tikromis sąlygomis, pasirinkus automatinio daugelio taškų fokusavimo 
režimą objektą gali būti sunkiau sufokusuoti. Pasinaudokite automatinio 
vieno taško fokusavimo arba rankinio fokusavimo funkcija.

 Pasirinkus filmuoto vaizdo įrašymo nuostatą L 8(59,94 k./s) arba 
7(50,00 k./s), AF valdymui bus pasitelkta kontrasto aptikimo funkcija.

 Nepertraukiamo fotografavimo greitis gali sulėtėti dėl užrakto greičio, 
diafragmos, fotografavimo sąlygų, skaisčio ir kt. parametrų (142 p.).

 Fotografuojant su EOS iTR AF (128 p.), maksimalus nepertraukiamo 
fotografavimo greitis su <o> bus apie 9,5 kadro per sekundę. 
Fotografuojant prastai apšviestus vaizdus nepertraukiamo fotografavimo 
greitis gali sumažėti.

 Pasirinkus [Anti-flicker shoot. / fotografavimas sumažinant mirgėjimą] 
nuostatą [Enable / įjungti] ir fotografuojant po mirgančiu šviesos šaltiniu 
gali šiek tiek sulėtėti nepertraukiamo fotografavimo greitis arba pailgėti 
intervalai tarp kadrų. Taip pat gali pailgėti užrakto atleidimo delsa (185 p.).

 Jei fotografuosite smulkiu detalumu pasižyminčius objektus (pievą, žolę ar 
pan.), failas bus didesnis, o faktinė maksimali serija gali būti mažesnė už 
skaičių, nurodytą 151 p.

AF greitis keičiasi priklausomai nuo prijungto objektyvo.

Fokusavimas trunka labai ilgai.

Mažas nepertraukiamo fotografavimo greitis.

Nepertraukiamo fotografavimo metu gaunama mažesnė 
maksimali serija.
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 Jei pasirinkote funkcijos [z3: Highlight tone priority / z3: paryškinto 
atspalvio pirmenybė] nuostatą [Enable / įjungti], ISO greitį galėsite rinktis iš  
ISO 200 - ISO  diapazono. Net jei pasitelksite funkciją [ISO speed range / 
ISO greičio diapazonas] ir išplėsite pasirenkamo ISO greičio diapazoną, 
nuostatų H1 (atitinka ISO 25600) ir H2 (atitinka ISO 51200) pasirinkti 
negalėsite. Pasirinkus funkcijos [z3: Highlight tone priority / 
z3: paryškinto atspalvio pirmenybė] nuostatą [Disable / išjungti], 
galėsite rinktis ISO 100/125/160, H1 ir H2 greitį (180 p.).

 Pasirinkite funkcijos [z2: Auto Lighting Optimizer / z2: automatinis 
apšvietimo optimizatorius] nuostatą [Disable / išjungti]. Pasirinkus 
parinktį [Standard / standartinis], [Low / žemas] arba [High / aukštas], 
net nustačius sumažintą išlaikymo išlyginimą arba blykstės išlaikymo 
išlyginimą, nuotraukoje užfiksuotas vaizdas gali būti pernelyg šviesus 
(175 p.).

 Apie išlaikymo išlyginimo nustatymą skaitykite 223 p.
 Net ir nustačius išlaikymo išlyginimą, fotografuojant su blykste jis taikomas 

nebus.

 Pasirinkę RAW arba RAW+JPEG vaizdo įrašymo kokybę, [Multi Shot 
Noise Reduction / daugybinių kadrų iškraipymų mažinimas] funkcijos 
pasirinkti negalėsite.

 Pasirinkus nuostatą [On:ContShtng / įjungti: nepertr. fotografavimas], 
„Live View“ rodinys, nufotografuoto vaizdo peržiūra ir vaizdų atkūrimas bei 
peržiūra fotografavimo metu negalima (238 p.).

Nepavyksta nustatyti ISO 100. Išplėsto ISO greičio pasirinkti negalėsite.

Net ir sumažinus išlaikymo išlyginimą, vaizdas išeina labai šviesus.

Nustatęs rankinį išlaikymą ir pasirinkęs „Auto ISO“ negaliu 
nustatyti išlaikymo išlyginimo.

Daugybinių kadrų sukeliamų iškraipymų mažinimo funkcijos 
pasirinkti negalima.

„Live View“ režimu nufotografuotas arba nufilmuotas vaizdas 
fotografuojant su daugybiniu išlaikymu nerodomas.
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Trikčių šalinimo vadovas

 Nustačius vaizdo įrašymo kokybės nuostatą 41 arba 61, daugybinio 
išlaikymo vaizdas bus įrašytas 1 kokybės (245 p.).

 Jei fotografuojate naktį, kai fonas tamsus, užrakto greitis pailginamas 
automatiškai (fotografavimas esant lėtam sinchronizavimui), kad būtų 
tinkamai eksponuojamas ir objektas, ir fonas. Kad užrakto greitis 
nesumažėtų, pasirinkite parinkties [z1: Flash control / z1: blykstės 
valdymas] nuostatą [Flash sync. speed in Av mode / blykstės sinchr. 
greitis Av režimu] arba nuostatą [1/250-1/60 sec. auto / 1/250 - 1/60 s 
auto] arba [1/250 sec. (fixed) / 1/250 s (fiksuotas)] (263 p.).

 Fotografuojant <A> režimu įmontuota blykstės automatiškai iššoks tada, 
kada reikia.

 Fotografuojant prastai apšviestoje aplinkoje, įmontuota blykstė veikia kaip 
pagalbinis AF spindulys ir be perstojo spinduliuoja šviesos impulsus (89 p.) 
kad būtų lengviau sufokusuoti fotografuojamą vaizdą. Išspinduliuodama 
šviesos impulsus ji sukelia specifinį garsą. Tai normalu ir nereiškia trikties.

 Jei įmontuotą blykstę naudosite pernelyg ilgai arba pernelyg dažnai, ji gali 
kuriam laikui nustoti veikti. Taip apsaugomas blykstės elementas.

 Jei fotografuojate „Live View“ režimu su ne „Canon“ gamybos blykste, 
pasirinkite funkcijos [z6: Silent LV shoot. / z6: tylusis LV 
fotografavimas] nuostatą [Disable / išjungti] (297 p.).

Daugybinio išlaikymo vaizdas užfiksuojamas 1 kokybės.

Naudojant režimą <f> su blykste sumažėja užrakto greitis.

Įmontuota blykstė iššoka pati.

Įmontuota blykstė be perstojo spinduliuoja šviesos impulsus ir 
sukelia specifinį garsą.

Nesuveikia įmontuota blykstė.

Išorinė blykstė nesuveiks.
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 Jei fotografuojate ne su EX serijos „Speedlite“ blykste, blykstė visada 
išspinduliuos maksimalų šviesos spindulį (260 p.).

 Pasirinkus [Flash metering mode / blykstės matavimo režimas] 
adaptuotos blykstės funkcijos nuostatą [TTL] (automatinė blykstė), blykstė 
visada suveiks maksimaliu galingumu (271 p.).

 Jei išorinei „Speedlite“ blykstei išlaikymo išlyginimo parametrai jau yra 
nustatyti, su fotoaparatu blykstės išlaikymo išlyginimo nustatyti 
nebegalėsite. Atšaukus „Speedlite“ blykstės išlaikymo išlyginimą 
(nustatytas 0), šią funkciją galima nustatyti fotoaparate.

 Jei pasirinksite [z1: Flash control / z1: blykstės valdymas] funkcijos 
[Flash sync. speed in Av mode / blykstės sinchronizavimo greitis AV 
režimu] nuostatą [Auto / automatinis] (263 p.).

 Fotoaparato viduje esančios detalės šiek tiek juda, todėl judinant gali būti 
girdimas tylus garsas.

 Kas kartą, fotografuojant su blykste, užraktas suveikia dukart (287 p.).

 Tai rodo aukštą vidinę fotoaparato temperatūrą. Ekrane įsižiebus 
baltai < > piktogramai, gali suprastėti fotografuojamų nuotraukų kokybė. 
Pasirodžius raudonai piktogramai <E>, „Live View“ fotografavimo arba 
filmavimo režimas bus netrukus automatiškai išjungtas (310, 351 p.).

Išorinė blykstė visada išspinduliuos maksimalų šviesos spindulį.

Blykstės išlaikymo išlyginimo išorinei blykstei užprogramuoti 
negalima.

Pasirinkus režimą <f>, nepavyksta nustatyti didelės spartos 
sinchronizavimo.

Purtant fotoaparatą girdimas triukšmas.

Fotografuojant „Live View“, užraktas suveikia du kartus.

Filmuojant ir fotografuojant „Live View“, ekrane rodoma balta  
arba raudona E piktograma.
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Trikčių šalinimo vadovas

 Jei kortelės įrašymo sparta maža, filmavimas gali automatiškai nutrūkti. 
Daugiau informacijos apie atminties korteles, į kurias galima įrašyti 
filmuotus vaizdus, rasite 5 puslapyje. Informacijos apie kortelės skaitymo / 
rašymo spartą rasite jos gamintojo interneto svetainėje.

 Filmavimo trukmei pasiekus 29 min. 59 s ribą, filmavimas bus automatiškai 
sustabdytas.

 Nustatytas L 8(59,94 k./s) arba 7(50,00 k./s) įrašomo filmuoto 
vaizdo dydis.

 Pasirinkus fotografavimo režimą <A>/<d>/<s>/<f>/<F>, ISO 
greitis bus parinktas automatiškai. Filmuojant <a> režimu, ISO greitį galite 
pasirinkti pats (321 p.).

 Jei filmuosite vaizdą rankiniu būdu pasirinkę ISO greitį H2 (atitinka ISO 
51200), ISO greitis bus automatiškai pakeistas į H1 (atitinka ISO 25600). 
Pakeitus filmavimo režimą atgal į fotografavimą, originali ISO greičio 
nuostata į H2 pakeista nebus.

 Filmavimo metu pakeitus užrakto greitį arba diafragmą, vaizde gali būti 
užfiksuoti išlaikymo pasikeitimai.

 Objektyvu keičiant vaizdo mastelį, nepriklausomai nuo to, ar maksimali 
objektyvo diafragmos vertė pasikeis ar ne, gali pasikeisti išlaikymo 
parametrai. Išlaikymo pokyčiai gali būti užfiksuotas nufilmuotame vaizde.

Filmavimas automatiškai nutrūks.

„Movie Servo AF“ funkcijos naudoti negalėsite.

Filmuojant vaizdą ISO greičio pasirinkti negalima.

Rankiniu būdu pasirinktas ISO greitis pradėjus filmuoti pasikeičia.

Filmavimo metu pasikeičia išlaikymas.
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 Filmuojant mirgėjimą, horizontalias juostas (iškraipymus) arba netaisyklingą 
išlaikymą filmuojant gali sukelti fluorescencinės lempos, LED lempos arba 
kiti dirbtiniai šviesos šaltiniai. Be to, gali būti įrašyti ir išlaikymo (šviesumo) 
arba atspalvių pokyčiai. Fotografuojant <a> režimu, problemą gali 
išspręsti mažas užrakto greitis.

 Jei filmuodami greitai suksite fotoaparatą į kairę ar dešinę (slinkimas dideliu 
greičiu) arba filmuosite judantį objektą, vaizdas gali atrodyti iškraipytas.

 Nustatytas L 8(59,94 k./s) arba 7(50,00 k./s) įrašomo filmuoto 
vaizdo dydis.

 Norint filmavimo metu fotografuoti nuotraukas rekomenduojame naudoti CF 
kortelę su UDMA arba UHS-I SD kortelę.

 Problemą taip pat gali padėti išspręsti ir pasirinkta žemesnė nuotraukų 
kokybė bei mažesnė be pertraukos užfiksuojamų kadrų seka.

 Filmavimo metu fotografuojant nuotraukas tarp faktinio laiko ir laiko kodo 
gali atsirasti nesutapimas. Jei ketinate redaguoti filmuotą medžiagą 
pasitelkę laiko kodą, rekomenduojame filmavimo metu nuotraukų 
nefotografuoti.

 Naudojant „Wi-Fi“ adapterį W-E1, vaizdų įrašyti negalima, jei į CF kortelės 
lizdą neįdėta CF kortelė.

Filmuojant vaizdas ima mirgėti arba pasirodo horizontalios juostos.

Filmuojant objektas atrodo iškraipytas.

Filmavimo metu nuotraukų fotografuoti negalima.

Filmavimo metu fotografuojant nuotraukas filmavimas laikinai 
sustoja.

Laiko kodas išjungtas.

Nufotografuotų vaizdų įrašyti negalima.
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Trikčių šalinimo vadovas

 Pastumkite jungiklį <R> į kairę (atleiskite fiksatorių, 59 p.).
 Patikrinkite funkcijos [83: Multi function lock / 83: daugiafunkcinis 

fiksatorius] nuostatą (442 p.).

 Patikrinkite funkcijos [83: Custom Controls / 83: adaptuoti valdikliai] 
nuostatą (445 p.).

 <A> režime ekrane rodomos tik kai kurios meniu kortelės ir parinktys. 
Pakeiskite režimą į <d> <s> <f> <a> <F> (64 p.).

  [9] kortelėje [Menu display / meniu rodinys] funkcijai yra parikta 
nuostata [Display only My Menu tab / rodyti tik „My Menu“ kortelę] 
(p.463).

 Nustatykite spalvų erdvę „sRGB“. Jei nustatysite „Adobe RGB“, 
failas prasidės apatinio brūkšnio ženklu (187 p.).

 Naudodamiesi [51: File name / 51: failo pavadinimas], pasirinkite 
unikalų fotoaparato failo pavadinimą arba naudotojo nuostatoje 1 
užregistruotą failo pavadinimą (190 p.).

 Jei atminties kortelėje jau yra įrašytų vaizdų, vaizdo numeris gali prasidėti 
ne nuo 0001 (193 p.).

Veikimo problemos

Negaliu pakeisti nuostatų naudodamasis <6> ir <5> ratukais 
bei valdikliais <9> ir <p>.

Fotoaparato mygtukai ir ratukai neveikia taip, kaip turėtų.

Rodymo parinktys

Meniu ekrane rodoma mažiau kortelių ir parinkčių.

Pirmasis failo pavadinimo ženklas yra apatinis brūkšnys („_“).

Keičiasi ketvirtas failo pavadinimo simbolis.

Failų numeracija neprasideda nuo 0001.
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 Patikrinkite ar teisingai nustatyta data ir laikas (47 p.).
 Patikrinkite laiko juostos ir vasaros laiko nuostatas (47, 48 p.).

 Nuotraukoje nerodoma fotografavimo data ir laikas. Data ir laikas įrašomi į 
vaizdo duomenis fotografavimo informacijos pavidalu. 
Naudojant fotografavimo informacijos duomenis galima nurodyti, kad data 
ir laikas būtų išspausdinti nuotraukoje (417, 421 p.).

 Jei kortelėje įrašyta daugiau vaizdų nei fotoaparatas gali rodyti, ekrane 
rodomas ženklas [###] (373 p.).

 Žemoje temperatūroje AF taško rodinys gali sulėtėti dėl AF tašką rodančio 
įrenginio savybių (skystųjų kristalų). Kambario temperatūroje greitis vėl 
atsistatys.

 Jei LCD ekranas nešvarus, nuvalykite jį minkšta šluoste.
 Žemoje arba aukštoje temperatūroje LCD ekranas gali pradėti veikti lėtai 

arba atrodyti juodas. Kambario temperatūroje jo veikimas vėl atsistato.

 Rodinys [Eye-Fi settings/„Eye-Fi“ nuostatos] pasirodo tik į fotoaparatą 
įdėjus „Eye-Fi“ kortelę. Jei „Eye-Fi“ kortelės apsaugos nuo rašymo jungiklis 
nustumtas į padėtį LOCK (užrakinta), negalėsite patikrinti kortelės 
prisijungimo būsenos ar išjungti „Eye-Fi“ kortelės perdavimo funkcijos (475 p.).

Netinkamai rodoma fotografavimo data ir laikas.

Nuotraukoje nėra datos ir laiko.

Rodomas rodmuo [###].

AF taško rodinys vaizdo ieškiklyje yra lėtas.

Neaiškus LCD ekrane rodomas vaizdas.

Nepasirodo rodinys [Eye-Fi settings/„Eye-Fi“ nuostatos].
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Trikčių šalinimo vadovas

 [33: Highlight alert / 33: paryškinimo įspėjimas] funkcijai parinkta 
nuostata [Enable / įjungti] (359 p.).

 [33: AF point disp. / 33: AF taško rod.] funkcijai parinkta nuostata 
[Enable / įjungti] (359 p.).

 Jei vaizdas yra apsaugotas, jo ištrinti nepavyks (368 p.).

 Fotoaparatu negalima peržiūrėti kompiuteriu suredaguotų filmų.

 Jei filmuodami naudojotės fotoaparato ratukais arba judinote objektyvą, bus 
įrašyti ir fotoaparato veikimo garsai. Rekomenduojame naudoti kryptinį 
stereofoninį mikrofoną DM-E1 (parduodamas atskirai). (337 p.).

 Jei filmuojama su automatiniu išlaikymu smarkiai pakinta išlaikymo lygis, 
įrašymas laikinai sustabdomas, kol stabilizuojasi šviesumas. Tokiu atveju, 
rekomenduojame pasirinkti režimą <a> (320 p.).

Peržiūros problemos

Kai kurios vaizdo dalys mirksi juoda spalva.

Vaizde yra rodomas raudonas rėmelis.

Nepavyksta ištrinti vaizdo.

Nepavyksta peržiūrėti filmuotos medžiagos.

Peržiūrint filmuotą medžiagą gali girdėtis fotoaparato veikimo garsai.

Vaizdo įraše yra nejudančių kadrų.
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 Pasirinkite [53: Video system / 53: vaizdo sistema] nuostatą [For NTSC / 
skirta NTSC] ar [For PAL / skirta PAL].

 Patikrinkite, ar iki galo įkištas HDMI kabelio kištukas (385 p.).
 Jei pasirinkote funkcijos [z5: HDMI output+LCD / z5:  HDMI išvadas + 

LCD] nuostatą [Mirroring / veidrodinis atspindys], filmuotas vaizdas per 
HDMI prijungto TV ekrane atkuriamas nebus.

 Vaizdo medžiagos failui pasiekus 4 GB ribą, automatiškai sukuriamas 
naujas vaizdo failas (335 p.).

 Ar didelės talpos CF arba SDXC kortelės tinkamai atpažįstamos, priklauso 
nuo naudojamo kortelių skaitytuvo ir kompiuterio OS. Tokiu atveju, 
pridedamu sąsajos kabeliu prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio ir 
naudodamiesi programa „EOS Utility“ (EOS programinė įranga, 534 p.) 
nusiųskite vaizdus į kompiuterį.

 41 ir 61 vaizdų fotoaparatu apdoroti negalima. Šiems vaizdams 
apdoroti naudokite „Digital Photo Professional“ programą (534 p.).

 c JPEG vaizdų ir 1/41/61 vaizdų dydžio su fotoaparatu pakeisti 
negalima (403 p.).

TV ekrane nerodomas joks vaizdas.

Vienam filmuotam vaizdui yra sukurti keli vaizdo failai.

Mano kortelių skaitytuvas nepažįsta kortelės.

Negaliu apdoroti RAW vaizdo.

Negaliu pakeisti vaizdo dydžio.
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Trikčių šalinimo vadovas

 Pasirinkus parinktį [Clean now f/ valyti dabarf], užraktas skleis 
garsus, tačiau vaizdas užfiksuotas nebus (406 p.).

 Jei maitinimo jungiklį kelis kartus iš eilės pastumsite į padėtį <1>/
<2>, piktograma <f> ekrane gali ir neatsirasti (45 p.).

 Ekrano turinys priklauso nuo konkretaus spausdintuvo parametrų. Šiame 
naudojimo vadove pateikiami visi galimi spausdinimo efektai (416 p.).

 Kompiuteryje įdiekite „EOS Utility“ (534 p.).
 Patikrinkite, ar ekrane rodomas pradinis „EOS Utility“ programos puslapis.

Jutiklio valymo problemos

Jutiklio valymo metu užraktas skleidžia garsus.

Neveikia automatinio jutiklio valymo funkcija.

Su spausdinimu susijusios problemos

Pateikiama mažiau spausdinimo efektų nei išdėstyta naudojimo 
vadove.

Kompiuterio prijungimo problemos

Negaliu įkelti vaizdų į kompiuterį.



510

Kilus problemų su fotoaparatu, rodomas klaidos 
pranešimas. Vykdykite ekrane pateikiamas 
instrukcijas.

* Jei klaida nedingsta, nusirašykite klaidos numerį ir susisiekite su artimiausiu „Canon“ 
paslaugų centru.

Klaidų kodai

Skaičius Klaidos pranešimas ir sprendimas

01

Communications between the camera and lens is faulty. Clean the lens contacts. 
(Sutriko ryšys tarp fotoaparato ir objektyvo. Nuvalykite objektyvo elektrinius 
kontaktus.)

 Nuvalykite fotoaparato ir objektyvo elektrinius kontaktus, naudokite „Canon“ objektyvą 
arba išimkite ir vėl įdėkite bateriją (21, 22, 40 p.).

02

Card* cannot be accessed. Reinsert/change card* or format card* with camera. 
(Nepavyksta pasiekti kortelės*. Įdėkite iš naujo / pakeiskite kortelę* arba 
suformatuokite kortelę* su fotoaparatu.)

 Ištraukite kortelę, vėl ją įdėkite, pakeiskite kita arba suformatuokite (41, 67 p.).

04

Cannot save images because card* is full. Replace card*. (Nepavyksta išsaugoti 
vaizdo, nes kortelė* yra pilna. Pakeiskite kortelę*.)

 Pakeiskite kortelę, ištrinkite nereikalingus vaizdus arba suformatuokite kortelę (41, 67, 
392 p.).

05

The built-in flash could not be raised. Turn the camera off and on again. (Nepavyksta 
pakelti fotoaparate įmontuotos blykstės. Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą.)

 Išjunkite ir įjunkite maitinimo jungiklį (45 p.).

06

Sensor cleaning could not be performed. Turn the camera off and on again. 
(Nepavyksta nuvalyti jutiklio. Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą.)

 Išjunkite ir įjunkite maitinimo jungiklį (45 p.).

10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99

An error prevented shooting. Turn the camera off and on again or re-install the 
battery. (Klaida neleidžia fotografuoti. Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą arba 
pakeiskite baterijas.)

 Išjunkite ir įjunkite fotoaparatą maitinimo jungikliu, ištraukite ir vėl įdėkite baterijų 
paketą arba naudokite „Canon“ objektyvą (40, 45 p.).

Klaidos numeris

Priežastis ir sprendimo būdas
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• Tipas
Tipas: Skaitmeninis, veidrodinis, AF/AE fotoaparatas su įtaisyta blykste
Įrašymo laikmenos: CF kortelės (I tipas, palaiko UDMA 7)

SD/SDHC*/SDXC* atminties kortelė
* suderinama su UHS-I kortelėmis.

Vaizdo jutiklio dydis: apie 22,4 x 15,0 mm
Derantys objektyvai: „Canon“ EF objektyvai (tame tarpe ir EF-S objektyvai)

* Išskyrus EF-M objektyvus
(35 mm ekvivalento židinio nuotolis atitinka apie 1,6 karto 
objektyvo židinio nuotolio)

Objektyvo apsodas: „Canon EF“ apsodas

• Vaizdo jutiklis
Tipas: CMOS jutiklis
Efektyviųjų pikselių skaičius: apie 20,20 megapikselio.

* Suapvalintas iki arčiausiai esančios 10,000 nuostatos.
Vaizdo proporcijos: 3:2
Dulkių šalinimo funkcija: Automatinė / rankinė, dulkių šalinimo duomenų įtraukimas

• Įrašymo sistema
Įrašymo formatas: Dizaino taisyklės fotoaparato failų sistemai (DFC) 2.0
Vaizdų tipai: JPEG, RAW (14-bitų „Canon“ originalūs),

RAW+JPEG vaizdus galima įrašyti vienu metu
Įrašytų pikselių skaičius: L (didelis) : apie 20,0 megapikselio (5472 x 3648)

M (vidutinis) : apie 8,90 megapikselio (3648 x 2432)
S1 (1 mažas) : apie 5,0 megapikselio (2736 x 1824)
S2 (2 mažas) : apie 2,50 megapikselio (1920 x 1280)
S3 (3 mažas) : apie 350 000 pikselių (720 x 480)
RAW : apie 20,0 megapikselio (5472 x 3648)
M-RAW : apie 11,2 megapikselio (4104 x 2736)
S-RAW : apie 5,0 megapikselio (2736 x 1824)

Įrašymo funkcija: Standartinė, automatinis kortelės keitimas, įrašyti į atskiras 
korteles, įrašyti į abi korteles

Aplanko sukūrimas / 
pasirinkimas:

Galimas

Failo pavadinimas: Iš anksto nustatytas kodas / naudotojo nuostata 1 / naudotojo 
nuostata 2

Failų numeravimas: Nepertraukiamas, automatinė atstata, rankinė atstata

• Vaizdų apdorojimas fotografuojant
„Picture Style“ nuostata: Automatinis, standartinis, portretas, kraštovaizdis, neutralus, 

tikslus, vienspalvis, naudotojo apibr. 1 - 3

Specifikacijos
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Baltos spalvos balansas: Automatinis, nustatytas iš anksto (dienos šviesa, šešėlis, 
debesuota, kaitrinės lemputės šviesa, balta fluorescencinės 
lemputės šviesa, blykstė), adaptuota, spalvos temperatūros 
nuostata (apytiksliai nuo 2500 iki 10000K), baltos spalvos balanso 
korekcija, skirtingo baltos spalvos balanso serija parinktys galimos
* Blykstės spalvos temperatūros informacijos perdavimas įjungtas

Iškraipymų mažinimas: Taikomas esant ilgam išlaikymui ir dideliam ISO greičiui
Automatinė vaizdo skaisčio 
korekcija:

yra „Auto Lighting Optimizer“ (automatinio apšvietimo 
optimizatorius)

Paryškinto atspalvio 
pirmenybė:

Yra

Objektyvo iškraipymų 
korekcija:

Periferinio apšvietimo korekcija, spalvos iškraipymų korekcija, 
deformacijų korekcija

Fotografavimas sumažinant 
mirgėjimą:

Galimas

• Vaizdo ieškiklis
Tipas: Akių lygyje esantis pentaveidrodis
Aprėptis: vertikaliai / horizontaliai: apie 100 proc. (kai akies taškas siekia 

apie 22 mm)
Padidinimas: apie 1,00 karto (-1 m-1 su 50 mm objektyvu, nustatytu į begalybę)
Akies taškas: apie 22mm (nuo okuliaro lęšio centro, ties -1 m-1)
Integruota dioptrijų 
nustatymo funkcija:

apie -3,0 - +1,0 m-1 (dioptr.)

Fokusavimo ekranas: Eh-A standartinis ekranas, keičiamas
Tinklelio rodymas: Yra
Elektroninis gulsčiukas: Yra
Funkcijos nuostatos rodinys: Fotografavimo režimas, baltos spalvos balansas, pavaros režimas, 

AF veikimas, matavimo režimas, vaizdo kokybė:  JPEG/RAW, 
mirgėjimo aptikimas, įspėjamasis simbolis !, AF būsena

Veidrodis: Spartaus grįžimo tipo
Lauko gylio peržiūra: Yra

• Automatinis fokusavimas
Tipas: TTL antrinio vaizdo registravimas, fazių skirtumo aptikimas su tam 

skirtu AF jutikliu
AF taškai: 65 (Kryžminis AF taškas: ne daugiau kaip 65 taškai)

* Galimų AF taškų, kryžminio tipo taškų ir dvigubo kryžminio tipo 
taškų skaičius priklauso nuo objektyvo tipo.

* Dvigubo kryžminio tipo fokusavimas su f/2.8 diafragma ir 
centriniu AF tašku.
(išskyrus kai kuriuos objektyvus su f/2.8 arba didesne 
maksimalia diafragma)

Fokusavimo skaisčio 
diapazonas:

EV -3 - 18 (sąlygos: f/2.8-s jautrus centrinis AF taškas, „One-Shot 
AF“ (Vieno kadro AF), kambario temperatūroje, ISO 100)

Fokusavimo režimai: „One-Shot AF“, „AI Servo AF“ (Vieno kadro AF), „AI Focus AF“, 
Manual focusing (rankinis fokusavimas) (MF)
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AF zonos pasirinkimo 
režimas:

Vieno taško AF (rankinis pasirinkimas), taškinis vieno taško AF 
(rankinis pasirinkimas) bei AF taško išplėtimas (rankinis 
pasirinkimas): aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn) AF taško 
išplėtimas (rankinis pasirinkimas: aplink), zoninis AF (rankinis 
zonos pasirinkimas), didelės zonos AF (rankinis zonos 
pasirinkimas), automatiškai pasirenkamų 65 taškų AF

Automatinio AF taško 
pasirinkimo sąlygos:

Paremta EOS iTR AF nuostatomis
(leidžia prie nuotraukos AF pridėti informacija apie veidą / spalva)
* iTR: Išmanusis sekimas ir atpažinimas

AF konfigūravimo įrankis: 1 - 6 konfigūracija
„AI Servo AF“ parametrai: sekimo jautrumas, greitėjimo / lėtėjimo sekimas ir AF taško 

automatinį įjungimas.
Adatuotos AF funkcijos: 17 funkcijų
Ypač tikslus AF 
reguliavimas:

AF mikroreguliavimas (visi objektyvai sureguliuojami vienoda 
verte arba sureguliuoti pagal objektyvą)

AF pagalbinis spindulys: Trumpa įmontuotos blykstės blyksnių serija

• Išlaikymo valdymas
Matavimo režimai: apytiksliai 150,000 pikselių RGB+IR matavimo jutiklis ir 252-zonų 

TTL matavimas su maksimalia diafragma
EOS iSA (išmaniosios objekto analizės) sistema
• Vertinamasis matavimas (susietas su visais AF taškais)
• Dalinis matavimas (apie 6% vaizdo ieškiklio centre)
• Taškinis matavimas (apie 1,8% vaizdo ieškiklio centre)
• Centrine svertine verte pagrįsto vidurkio matavimas

Skaisčio matavimo 
diapazonas:

EV nuo 0 iki 20 (kambario temperatūroje, ISO 100)

Išlaikymo valdymas: Programuojamas AE (išmanusis automatinis fotografavimas , 
programa), AE su užrakto pirmenybe, AE su diafragmos 
pirmenybe, rankinis išlaikymas, neribotas išlaikymas

ISO greitis: 
(rekomenduojamas 
išlaikymo indeksas)

Išmanus automatinis vaizdo režimas: ISO 100 – 6400, 
nustatomas automatiškai
P, Tv, Av, M, B: Auto ISO, ISO 100 - ISO 16000 ( 1/3 arba pilnais 
intervalais) arba ISO išplėtimas iki H1 (atitinka ISO 25600) arba H2 
(atitinka ISO 51200)

ISO greičio nuostatos: ISO greičio diapazono, „Auto ISO“ diapazono ir „Auto ISO“ 
minimalaus užrakto greičio nuostatos yra nustatomos

Išlaikymo išlyginimas: Rankinis: iki ±5 po 1/3 arba 1/2 intervalo
AEB: iki ±3 po 1/3 arba 1/2 intervalo (galima derinti su 

rankiniu išlaikymo išlyginimui)
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AE fiksavimas: Autom: taikomas fotografuojant „One-Shot AF“  (Vieno kadro AF) 
režimu, vykdant vertinamąjį matavimą, sufokusavus vaizdą

Rankinis: AE fiksavimo mygtuku
Intervalų laikmatis: Galima nustatyti fotografavimo intervalą ir nufotografuojamų kadrų skaičių
Neriboto išlaikymo laikmatis: Neriboto išlaikymo trukmę nustatyti galima

• Fotografavimas su HDR
Dinaminio diapazono 
nustatymas:

Automatinis, ±1, ±2, ±3

Efektai: natūralus, meniškas standartinis, meniškas ryškus, meniškas 
reljefiškas

Automatinis vaizdo 
išlyginimas:

Yra

• Daugybiniai išlaikymai
Fotografavimo metodas: funkcijos / valdymo pirmenybė, nepertraukiamo fotografavimo pirmenybė
Likusių daugybinių 
išlaikymų skaičius:

nuo 2 iki 9 išlaikymų

Daugybinių išlaikymų 
valdymas:

adaptyvus, vidutinis, skaistus, tamsus

• Užraktas
Tipas: Elektroniniu būdu valdomas židinio plokštumos užraktas
Užrakto greitis: nuo 1/8000 s iki 30 s (bendras užrakto greitis; greičio diapazonas 

priklauso nuo fotografavimo režimo), neribotas, X - sinchronizuotas 
prie 1/250 s

• Nepertraukiamo fotografavimo sistema
Pavaros režimai: Pavienis fotografavimas, nepertraukiamas fotografavimas dideliu 

greičiu, nepertraukiamas fotografavimas nedideliu greičiu, tylusis 
pavienis fotografavimas, tylusis nepertraukiamas fotografavimas, 
10 s laikmatis / nuotolinis valdymas, 2 s laikmatis / nuotolinis valdymas

Nepertraukiamo 
fotografavimo greitis:

Nepertraukiamas fotografavimas dideliu greičiu:
maksimalus greitis 10,0 kadrų per sekundę (galima pasirinkti nuo 
10 iki 2 k./s)
* Su EOS iTR AF maksimalus greitis 9,5 k./s
Nepertraukiamas fotografavimas nedideliu greičiu:
maksimalus greitis 3,0 kadrai per sekundę (galima pasirinkti nuo 9 
iki 1 k./s)
Tylusis nepertraukiamas fotografavimas:
maksimalus greitis 4,0 kadrai per sekundę (galima pasirinkti nuo 4 
iki 1 k./s)

Didž. nepertraukiamai 
fotografuojamų vaizdų 
skaičius:

Didelis JPEG/puiki kokybė: apie 130 kadrai (apie 1090 kadrų)
RAW: apie 24 kadrai (apie 31 kadrų)
RAW+JPEG didelė / puiki: apie 18 kadrai (apie 19 kadrų)
* Pavyzdžiai yra pagrįsti „Canon“ testavimo standartais (vaizdo 

proporcijos: 3 x 2, ISO 100, standartinė „ Picture Style“ sąranka) 
bei 8 GB CF kortelė.

* Lenktiniuose skliaustuose nurodyti skaičiai, apskaičiuoti pagal 
„Canon“ testavimo standartus, taikomi su UDMA 7 režimu 
suderinamoms CF atminties kortelėms.
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• Blykstė
Įmontuota blykstė: Įtraukiama automatiškai iššokanti blykstė

Orientacinis skaičius: apie 11/36,1 (ISO 100, metrais)
Blykstės aprėpties zona: Apie 15mm objektyvo apžvalgos kampas
Blykstės įsikrovimo trukmė: apie 3 s

Išorinė „Speedlite“ blykstė: suderinamas su EX serijos išorinėmis „Speedlite“ blykstėmis
Blykstės matavimas: E-TTL II automatinė blykstė
Blykstės išlaikymo 
išlyginimas:

iki ±3 žingsneliais po 1/3 arba 1/2

FE fiksavimas: Yra
Kompiuterio jungtis: Yra
Blykstės valdymas: įmontuotos blykstės funkcijų nuostatos, išorinės „Speedlite“ 

blykstės nuostatos, adaptuotos išorinės „Speedlite“ blykstės 
nuostatos
Belaidis blykstės valdymas naudojant optinį duomenų perdavimą

• „Live View“ fotografavimas
Fokusavimo metodas: „Dual Pixel CMOS AF“ sistema / kontrasto aptikimo AF sistema 

(veidas +sekimas, automatinis daugelio taškų fokusavimas, 
automatinis vieno taško fokusavimas), rankinis fokusavimas 
(fokusuotą galima patikrinti padidinus vaizdą 5x arba 10x)

Nepertraukiamas AF: Yra
Fokusavimo skaisčio 
diapazonas:

EV nuo 0 iki 18 (kambario temperatūroje, ISO 100)

Matavimo režimai: Vertinamasis matavimas (315 zonų), dalinis matavimas (apie 10 % 
„Live View“ ekrano), taškinis matavimas (apie 2,6 % „Live View“ 
ekrano), Centrine svertine verte pagrįsto vidurkio matavimas

Skaisčio matavimo diapazonas: EV nuo 0 iki 20 (kambario temperatūroje, ISO 100)
Vaizdo proporcijos: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Tylusis fotografavimas: yra (1 režimas ir 2 režimas)
Tinklelio rodymas: 3 tipų

• Filmavimas
Įrašymo formatas: MOV/MP4

Filmas: MPEG-4 AVC/H.264
Kintama (vidutinė) bitų sparta

Garsas: MOV: Linijinis PCM, MP4: AAC
Įrašomo vaizdo dydis ir 
kadrų dažnis: „Full HD“ (1920x1080) : 5,94p/50,00p/29,97p/25,00p/24,00p/

23,98p
HD (1280x720) : 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p
SD (640x480) : 29,97p/25,00p
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Glaudinimo metodas: ALL-I (redagavimui / tik I), IPB (standartinis), IPB (lengvas)
* IPB (lengvas), skirtas tik MP4.

Failo dydis: [MOV]
• „Full HD“ (59,94p/50,00p)/IPB (Standartinis) 

: apie 440 MB/min.
• „Full HD“ (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/ALL-I

: apie 654 MB/min.
• „Full HD“ (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (Standartinis)

: apie 225 MB/min.
• HD (59,94p/50,00p)/ALL-I : apie 583 MB/min.
• HD (59,94p/50,00p)/IPB (Standartinis)  

: apie 196 MB/min.
• SD (29,97p/25,00p)/IPB (Standartinis)

: apie 75 MB/min.
[MP4]
• „Full HD“ (59,94p/50,00p)/IPB (Standartinis)

: apie 431 MB/min.
• „Full HD“ (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/ALL-I

: apie 645 MB/min.
• „Full HD“ (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (Standartinis)

: apie 216 MB/min.
• „Full HD“ (29,94p/25,00p)/IPB (lengvas)

: apie 87 MB/min.
• HD (59,94p/50,00p)/ALL-I : apie 574 MB/min.
• HD (59,94p/50,00p)/IPB (Standartinis) 

: apie 187 MB/min.
• HD (29,94p/25,00p)/IPB (lengvas)

: apie 30 MB/min.
• SD (29,97p/25,00p)/IPB (Standartinis)

: apie 66 MB/min.
• SD (29,94p/25,00p)/IPB (lengvas)

: apie 23 MB/min.
Kortelės reikalavimai:
(rašymo / skaitymo greitis)

[CF card / CF kortelė]
ALL-I: 30 MB/s arba spartesnė
IPB (Standartinis) „Full HD“ 59,94p/50,00p: 30 MB/s arba 
spartesnė
IPB (standartinis (nepaminėtas anksčiau)) 10 MB/s arba 
spartesnė
IPB (lengvas): 10 MB/s arba spartesnė (tik MP4)
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[SD card / SD kortelė]
ALL-I: 20 MB/s arba spartesnė
IPB (Standartinis),„Full HD“ 59,94p/50,00p: 20 MB/s arba 
spartesnė
IPB (standartinis (nepaminėtas anksčiau)) 6 MB/s arba 
spartesnė
IPB (lengvas): 4 MB/s arba spartesnė (tik MP4)

Fokusavimo metodas: toks pat kaip fokusuojant vaizdą fotografuojant „Live View“
Adaptuojamas „Movie Servo AF“

Matavimo režimai: Centrinis svertinis vidurkio ir vertinamasis matavimas su vaizdo 
jutikliu
* Automatiškai nustatomas pagal fokusavimo režimą.

Skaisčio matavimo diapazonas: EV nuo 0 iki 20 (kambario temperatūroje, ISO 100)
Išlaikymo valdymas: fotografavimas su automatiniu išlaikymu (programuojamas AE 

filmavimui), AE su pirmenybe užraktui, AE su pirmenybe 
diafragmai, rankinis išlaikymas

Išlaikymo išlyginimas: ±3 intervalais po 1/2 arba 1/3 intervalo. 
ISO greitis: 
(rekomenduojamas 
išlaikymo indeksas)

Išmanus automatinis vaizdo režimas, TV: Automatiškai 
nustatomas ISO greitis nuo 100 iki 16000
P, Av, B: Automatiškai nustatomas nuo ISO 100 iki ISO 16000, 
išplečiamas iki H1 (atitinka ISO 25600)
M: „Auto ISO“ (ISO 100 - ISO 16000 parenkamas automatiškai), 
ISO 100 - ISO 16000 parenkamas rankiniu būdu (1/3 ir pilnais 
intervalais), išplečiamas iki H1 (atitinka ISO 25600)

Laiko kodas: palaikomas
Praleidžiamas kadras: suderinamas su 59,94p/29,97p
Garso įrašymas: įmontuotas monofoninis mikrofonas, yra terminalas išoriniam 

stereofoniniam mikrofonui prijungti
Garso įrašymo lygis reguliuojamas, yra vėjo filtras ir ateniuatorius

Ausinės: ya lizdas ausinėms prijungti, galima reguliuoti garso intensyvumą
Tinklelio rodymas: 3 tipų
Nejudančių vaizdų 
fotografavimas:

Galimas
* išskyrus tuos atvejus kai yra nustatytas „Full HD“ 59,94p/50,00p

2 rodinių rodymas ekrane 
vienu metu 

LCD ekranas HDMI išvadas filmuotą vaizdą gali rodyti vienu metu

HDMI išvadas: galima atkurti ir filmuotą medžiagą be papildomos informacijos 
rodymo ekrane.
* Pasirenkamas automatinis/ 59,94i / 50,00i / 59,94p / 50,00p / 

23,98p 
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• LCD ekranas
Tipas: TFT spalvinis skystųjų kristalų ekranas
Ekrano dydis ir taškų 
skaičius:

Platus, 7,7 cm (3,0 colio) (3:2), apie 1,04 milijono taškų

Skaisčio reguliavimas: Automatinis (tamsus, standartinis, skaistus), rankinis (7 lygiai)
Elektroninis gulsčiukas: Yra
Sąsajos kalbos: 25
Pagalbos rodymas ekrane Galimas

• Peržiūra
Vaizdų rodymo formatai: po vieną vaizdą (be fotografavimo informacijos), po vieną vaizdą 

(su elementaria informacija), po vieną vaizdą (su fotografavimo 
informacija: išsami informacija, objektyvas / histograma, baltos 
spalvos balansas, „Picture Style“ sąranka, spalvų erdvė / 
iškraipymų mažinimas, objektyvo iškraipymų korekcija, GPS) 
nuotraukų rodyklė (4/9/36/100 nuotraukų), du vaizdai ekrane 
vienu metu

Paryškinimo perspėjimas: Peršviestos sritys mirksi
AF taško rodinys: Yra
Tinklelio rodymas: 3 tipų
Padidintas vaizdas: nuo 1,5x iki 10x, padidinimo pradžią ir padėtį galima nustatyti
Vaizdų naršymo metodai: Vienas vaizdas, peršokimas po 10 arba per 100 vaizdų, pagal 

fotografavimo datą, pagal aplinką, pagal filmuotą medžiagą, pagal 
nuotraukas, pagal įvertinimą

Vaizdo pasukimas: Yra
Vertinimas: Yra
Vaizdo įrašų peržiūra: galima (LCD ekranas, HDMI OUT išvadas)

Įmontuotas garsiakalbis
Skaidrių demonstracija: Visi vaizdai, pagal datą, pagal aplanką, pagal filmuotą medžiagą, 

pagal nuotraukas, pagal apsaugotus vaizdus, pagal įvertinimą
Vaizdo apsauga: Galima
Vaizdų kopijavimas: Galimas

• Tolesnis vaizdų apdorojimas
RAW vaizdų apdorojimas 
fotoaparatu

skaisčio koregavimas, baltos spalvos balansas, „Picture Style“ 
sąranka, „Auto Lighting Optimizer“ (automatinis apšvietimo 
optimizatorius), didelio ISO greičio sukeltų iškraipymų mažinimas, 
JPEG vaizdo įrašymo kokybė, spalvos erdvė, periferinio 
apšvietimo korekcija, deformacijų korekcija, spalvų iškraipymo 
korekcija

Dydžio keitimas: Yra
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• Tiesioginis spausdinimas
Derantys spausdintuvai: Su „PictBridge“ derantys spausdintuvai
Spausdinami vaizdai: JPEG ir RAW vaizdai
Spausdinimo užsakymas: Dera su DPOF 1.1 versija

• Vaizdo perkėlimas
Perkeliami failai: nuotraukos (JPEG, RAW, RAW+JPEG vaizdai), filmuoti vaizdai

• PS funkcija
Suderinami palydovai: GPS palydovas (USA), GLONASS palydovas (Rusija), „Quasi-

Zenith“ palydovų sistema (QZSS) “MICHIBIKI” (Japonija)
Prie nuotraukos pridedama 
geografinio ženklinimo 
informacija:

ilguma, platuma,aukštis virš jūros lygio, kryptis, koordinuotasis 
pasaulio laikas (UTC), palydovo signalo būklė

Geografinio žymėjimo 
atnaujinimo intervalai:

1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min.

Laiko nustatymas: fotoaparate nustatyti GPS laiko duomenys
Skaitmeninis kompasas: orientavimuisi naudojamas trijų ašių geomagnetinis jutiklis ir trijų 

ašių akcelerometro jutiklis
Registravimo žurnalo 
duomenys:

vienas failas per dieną, NMEA formatas
* Pasikeitus laiko juostai sukuriamas naujas failas.
* Išorinėje atmintyje išsaugoti registravimo duomenys gali būti 

perkelti į kortelę arba į kompiuterio atmintį.
Registravimo duomenų 
šalinimas:

Galimas

• Pasirenkamos funkcijos
Adaptuotos funkcijos: 19
Mano meniu: galima užregistruoti iki 5 ekranų
Adaptuoti fotografavimo 
režimai:

Galima užregistruoti režimų pasirinkimo ratuko segmentams C1, 
C2 arba C3

Autorių teisių informacija: Tekstą galima įvesti ir įtraukti

• Sąsaja
SKAITMENINIS terminalas: „SuperSpeed USB“ (USB 3.0)

ryšiui tarp kompiuterių palaikyti, tiesiogiai spausdinti, failams 
perduoti belaidžiu būdu per WFT-E7 (Ver. 2) ryšys

HDMI miniatiūrinis 
terminalas:

C tipas (automatinis raiškos perjungimas), suderinamumas su 
CEC

Išorinis mikrofonas įvadas IN 3,5 mm miniatiūrinis stereo kištukas
Kištukas ausinėms: 3,5 mm miniatiūrinis stereo kištukas
Nuotolinio valdymo lizdas: Tik N3 tipo nuotolinio valdymo įrenginiams
Bevielis nuotolinis valdymas: Dera su nuotoliniu valdikliu RC-6
„Eye-Fi“ kortelė: palaikoma
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• Maitinimas
Baterija: Baterija  LP-E6N/LP-E6, 1 vnt.

* KS maitinimą galima naudoti su priedais, skirtais maitinti iš 
elektros tinklo lizdo.

* Prijungus baterijų bloką BG-E16 galima naudoti AA/LR6 
baterijas.

Baterijos informacija: likutinė talpa, užrakto skaičius, pakartotinio įkrovimo efektyvumas, 
galimybė bateriją užregistruoti

Likusių kadrų skaičius (pagal 
CIPA testavimo standartus):

Fotografuojant su vaizdo ieškikliu:
Apie 670 kadrų 23 ° temperatūroje, apie 640 kadrų 0 °C 
temperatūroje
„Live View“ fotografavimas:
Apie 250 kadrų 23 ° temperatūroje, apie 240 kadrų 0 °C 
temperatūroje

Filmavimo trukmė: apie 1 val. 40 min. 23 °C temperatūroje
apie 1 val. 30 min. 0 °C temperatūroje
* * su pilnai įkrauta baterija LP-E6N.

• Matmenys ir svoris
Matmenys (plotis x aukštis x ilgis): apytiksliai 148,6 x 112,4 x 78,2 mm
Svoris: apie 910 g (Įskaitant bateriją, CF kortelę, SD atminties kortelę), 

apie 820 g (tik korpusas)

• Veikimo aplinka
Darbinės temperatūros 
diapazonas:

0 – 40 °C

Darbinis drėgnis: iki 85 %

 „Wi-Fi“ adapterio W-E1 specifikacijos pateiktos dokumente „Wi-Fi“ adapteriui W-E1 skirtos 
išankstinės pastabos ir teisinė informacija“ (4 p.).

 Visi prieš tai pateikti duomenys grindžiami „Canon“ testavimo standartais ir CIPA („Camera & 
Imaging Products Association“) testavimo standartais bei rekomendacijomis.

 Pirmiau pateikti matmenys, maksimalus skersmuo, ilgis ir svoris grindžiami CIPA 
rekomendacijomis (išskyrus tik fotoaparato korpuso svorį).

 Gaminių specifikacijos ir išorė gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
 Jei kiltų problemų dėl ne „Canon“ gamybos objektyvo, prijungto prie fotoaparato, 

pasikonsultuokite su objektyvo gamintoju.
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Prekių ženklai
 „Adobe“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklas.
 „Microsoft“ ir „Windows“ yra „Microsoft Corporation“ paprastieji ir/arba JAV bei kitose šalyse 

registruoti prekių ženklai.
 „Macintosh“ and „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ priklausantys JAV bei kitose šalyse registruoti 

prekių ženklai.
 „CompactFlash“ yra „SanDisk“ korporacijos prekės ženklas.
 SDXC logotipas yra SD-3C, LLC prekės ženklas.
 HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra paprastieji arba 

registruotieji „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai.
 „Google™“, „Google Maps™“ ir „Google Earth™“ prekių ženklai priklauso „Google Inc.“.
 „Map Utility“ žemėlapių naudojimo programa naudoja „Google Maps™“ vaizdams ir 

nukeliautam maršrutui pavaizduoti žemėlapyje.
 Visi kiti prekių ženklai priklauso išimtinai tik jų savininkams.

Apie MPEG-4 licencijavimą
„Šis gaminys licencijuotas pagal AT&T patentus, jame galima naudoti MPEG-4 standartą ir 
juo galima koduoti su MPEG-4 derančią vaizdo medžiagą ir (arba) iškoduoti su MPEG-4 
derančią vaizdo medžiagą, kuri buvo užkoduota tik 1) asmeniniais ir nekomerciniais tikslais 
arba 2) pagal vaizdo medžiagos tiekėjo licenciją ir AT&T patentus tiekti su MPEG-4 
suderinamą vaizdo medžiagą. MPEG-4 standarto naudojimo licencija nėra aiškiai išreikštai ar 
numanomai suteikiama jokiais kitais tikslais“.

About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for 
encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was 
encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider 
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Laikantis reikalavimų, pastaba pateikta anglų kalba
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Rekomenduojama naudoti originalius „Canon“ priedus
Šis gaminys suprojektuotas taip, kad naudojamas su originaliais „Canon“ priedais 
garantuotų puikų veikimą.
„Canon“ neatsako už jokią žalą šiam gaminiui ir (arba) nelaimingus atsitikimus, pvz., gaisrą ir 
pan., kuriuos gali sukelti neoriginalių (ne „Canon“ gamybos) priedų gedimas (pvz., nuotėkis 
iš baterijos paketo ar jos sprogimas). Atminkite, kad ši garantija netaikoma remontui, kuris 
gali būti atliekamas dėl ne „Canon“ gamybos neoriginalių priedų gedimo, tačiau galite atlikti 
tokį remontą už atskirą mokestį.

Baterijų paketas LP-E6N/LP-E6 yra skirtas tik „Canon“ gaminiams. Naudodami jį su 
nederančiu baterijų įkrovikliu arba gaminiu, galite sugadinti įrenginį arba suketi 
nelaimingą atsitikimą, už kurį „Canon“ neatsako.
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Šios atsargumo priemonės numatytos apsaugoti nuo žalos ir sužeidimų 
jus ir kitus asmenis. Prieš naudodamiesi gaminiu, būtinai įdėmiai 
perskaitykite ir suvokite šias atsargumo priemones. 
Jei atsiranda gedimų ir problemų ar gaminiui padaroma žala, 
susisiekite su „Canon“ paslaugų centru arba gaminį pardavusiu 
pardavėju.

Saugumo priemonės

  Įspėjimas: Laikykitės toliau nurodytų įspėjimų. Jeigu įspėjimų 
nepaisysite, galite žūti arba patirti sunkius sužeidimus.

 Siekiant išvengti gaisro, pernelyg didelės kaitros, cheminio nuotėkio, sprogimų ir  
elektros iškrovos, laikykitės toliau nurodytų įspėjimų:
• Nenaudokite jokių baterijų, maitinimo šaltinių ir priedų, kurie nenurodyti naudotojo 

vadove. Nenaudokite jokių savadarbių ar perdirbtų baterijų paketų.
• Neatlikite trumpojo jungimo, neardykite ir nemodifikuokite baterijos. Baterijos 

nekaitinkite ir nelituokite. Laikykite bateriją atokiai nuo liepsnos šaltinio ar vandens. 
Pasirūpinkite, kad baterija nebūtų veikiama stiprių fizinių jėgų.

• Nedėkite neteisingai nukreipę baterijos polius (+ -).
• Neįkraukite baterijos pernelyg aukštoje ar žemoje temperatūroje. Taip pat 

neviršykite naudotoje vadove nurodytos įkrovimo trukmės.
• Į fotoaparato, priedų, jungiamųjų kabelių elektrinius kontaktus ir pan. nekiškite jokių 

metalinių objektų.
 Prieš išmesdami bateriją izoliuokite elektrinius kontaktus juostele, kad jie nesusiliestų 

su kitais metaliniais objektais ar baterijomis. Taip išvengsite gaisro ar sprogimo.
 Jei įkraunama baterija pernelyg kaista ar ima rūkti, nedelsdami nuo maitinimo lizdo 

atjunkite baterijų įkrovikli ir nutraukite įkrovimo procesą. Jei nesilaikysite šio 
nurodymo, gali kilti gaisras, gali būti padaryta žala dėl karščio ar elektros iškrovos. 

 Pastebėję baterijos nuotėkį, spalvos pakitimus, deformaciją ar išskiriamus dūmus, 
nedelsdami ją išimkite. Būkite atsargūs ir nenusideginkite. Jei ir toliau naudosite, gali 
kilti gaisras, galite patirti elektros iškrovą arba odos nudegimus.

 Pasirūpinkite, kad iš baterijos ištekėjęs skystis nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. 
Jis gali apakinti arba pažeisti odą. Baterijos skysčiui patekus į akis, ant odos ar 
drabužių, gausiai nuplaukite pažeistą vietą švariu vandeniu (tik netrinkite). 
Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

 Nepalikite kabelių šalia šilumos šaltinio. Gali deformuotis kabelis arba susilydyti 
izoliacija, todėl gali kilti gaisras arba elektros iškrova.

 Nelaikykite fotoaparato ilgai vienoje padėtyje. Net jei fotoaparatas neatrodo labai 
karštas, ilgai kontaktuodamas su ta pačia kūno dalimi jis gali sukelti odos paraudimą, 
pūslių atsiradimą ir kontaktinį žemos temperatūros nudegimą. Jei turite jautrią odą arba 
kraujo apytakos sutrikimų ar fotografuojate aukštoje temperatūroje, naudokitės trikoju.

 Nenukreipkite blykstės spindulio į automobilį ar kitą transporto priemonę vairuojantį 
asmenį. Gali įvykti avarija.
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 Kai fotoaparatas arba priedai nenaudojami, prieš padėdami juos sandėliuoti, būtinai 
išimkite bateriją ir atjunkite maitinimo kištuką nuo įrangos. Taip išvengsite elektros 
iškrovos, pernelyg didelės kaitros, gaisro ir korozijos.

 Nenaudokite įrangos, jei aplinkoje yra degių dujų. Taip išvengsite sprogimo ar gaisro.
 Jei nukrito įranga, trūko jos korpusas ar atsivėrė vidinės dalys, nelieskite jų. Galite 

patirti elektros iškrovą.
 Neardykite ir nemodifikuokite įrangos. Aukštos įtampos vidinės dalys gali sukelti 

elektros iškrovą.
 Nežiūrėkite į saulę arba itin ryškų šviesos šaltinį pro fotoaparatą ar objektyvą. 

Rizikuojate pakenkti regėjimui.
 Laikykite ir naudokite įrangą taip, kad vaikai ir kūdikiai negalėtų jos pasiekti. Dirželiai ir 

kabeliai gali netyčia pasmaugti, sužeisti arba nukrėsti elektros iškrova. Netyčia fotoapa-
rato detalę ar priedą prarijęs vaikas ar kūdikis taip pat gali uždusti arba susižaloti. Jei 
vaikas arba kūdikis prarijo detalę ar priedą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

 Nelaikykite įrangos dulkėtoje arba drėgnoje aplinkoje. Kad neįvyktų trumpasis 
jungimas, bateriją sandėliuokite su uždėtu apsauginiu dangteliu.   Taip išvengsite 
gaisro, pernelyg didelės kaitros, elektros iškrovos ar nudegimų.

 Prieš pradėdami naudoti fotoaparatą lėktuve ar ligoninėje, pasiteiraukite, ar tai 
leidžiama. Fotoaparato skleidžiamos elektromagnetinės bangos gali sutrikdyti lėktuvo 
prietaisų arba ligoninės medicininės įrangos veikimą.

 Siekdami išvengti gaisro ir elektros iškrovos, laikykitės toliau išdėstytų atsargumo 
priemonių. 
• Būtinai įkiškite maitinimo kištuką iki galo.
• Neimkite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis.
• Kai reikia atjungti maitinimo kabelį, traukite jį už kištuko, o ne už kabelio.
• Nekrapštykite, nepjaustykite ir pernelyg nelankstykite kabelio. Nedėkite ant jo sunkių 

daiktų. Taip pat nesukiokite kabelio ir neriškite mazgų.
• Prie vieno elektros lizdo nejunkite pernelyg daug elektros prietaisų. 
• Nenaudokite kabelio, kurio laidas ar izoliacija pažeista.

 Kartkartėmis ištraukite maitinimo kištuką ir švaria šluoste nuvalykite sritį aplink elektros 
tinklo lizdą. Jei aplinka dulkėta, drėgna arba alyvuota, ant maitinimo tinklo lizdo 
susikaupusios dulkės gali sudrėkti, ir gali įvykti trumpasis jungimas arba kilti gaisras.

 Baterijos tiesiogiai nejunkite į elektros tinklo lizdą arba automobilinį cigarečių uždegimo 
lizdą. Gali įvykti baterijos nuotėkis, susidaryti pernelyg didelė kaitra arba baterija gali 
sprogti ir dėl to galite patirti nudegimus arba sužeidimus.

 Jei gaminį naudoja vaikai, suaugęs asmuo turi išsamiai paaiškinti, kaip juo naudotis. 
Kai vaikai naudojasi gaminiu, prižiūrėkite juos. Neteisingai naudojantis gali nukrėsti 
elektros iškrova arba galima patirti sužeidimus.

 Nepalikite objektyvo arba fotoaparato su prijungtu objektyvu tiesioginiuose saulės 
spinduliuose neuždengę objektyvo dangteliu. Objektyvas gali sukoncentruoti saulės 
spindulius ir sukelti gaisrą.

 Neuždenkite gaminio audiniais ir į juos nevyniokite. Audinys trukdo išsisklaidyti šilumai, 
todėl korpusas gali deformuotis arba netgi sukelti gaisrą.

 Būkite atsargūs ir nesušlapinkite fotoaparato. Jei gaminys įkrito į vandenį arba į gaminį 
pateko vandens ar metalinių objektų, nedelsdami išimkite bateriją. Taip išvengsite 
gaisro ir elektros iškrovos.

 Nenaudokite gaminiui valyti dažų skiediklio, benzeno ar kitų organinių tirpiklių. 
Rizikuojate sukelti gaisrą arba pavojų sveikatai. 
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  Įspėjimai:
Laikykitės toliau nurodytų įspėjimų. Jeigu jų 
nesilaikysite, galite patirti sužeidimus arba gali būti 
padaryta žalą nuosavybei.

 Nenaudokite ir nelaikykite gaminio automobilyje karštą dieną arba netoli šilumos 
šaltinio. Gaminys gali įkaisti ir nudeginti odą. Jeigu nepaisysite šio nurodymo, gali 
įvykti baterijos nuotėkis arba ji gali sprogti ir dėl to gali sumažėti gaminio efektyvumas 
arba sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.

 Nenešiokite fotoaparato su prisuktu trikoju. Rizikuojate susižaloti. Be to, pasirūpinkite, 
kad trikojis būtų pakankamai tvirtas ir atlaikytų fotoaparatą bei objektyvą.

 Ilgam nepalikite gaminio žemoje temperatūroje. Gaminys sušals ir jį palietę galite 
susižeisti.

 Nepadarykite taip, kad blykstė sužybsėtų šalia žmogaus akių. Galite pažeisti akis.
 Neleiskite pridedamo CD-ROM disko įrenginyje, nesuderinamame su CD-ROM disku. 

Jei jį įdėsite į kompaktinių diskų leistuvą, galite sugadinti kolonėlės arba kitus 
komponentus. Kai naudojate ausines, galite pažeisti ausis, jei iš jų sklis pernelyg 
stiprus garsas. 
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Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir 
Lichtenšteinui)
Šie simboliai reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į 
buitines atliekas, kaip reikalaujama WEEE Direktyvoje (2012/
19/ES) ir Baterijų direktyvoje (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies 
nacionaliniuose įstatymuose, kuriais šios Direktyvos yra 
įgyvendinamos.
Jeigu cheminio ženklo simbolis yra nurodytas žemiau šio 
ženklo, tai reiškia, kad vadovaujantis Baterijų direktyvą, 
baterijų ar akumuliatorių sudėtyje yra sunkiųjų metalų 

(Hg = gyvsidabrio, Cd = kadmio, Pb = švino), kurių koncentracija viršija Baterijų direktyvoje 
nurodytas leistinas ribas.
Šį gaminį reikia pristatyti į specialųjį surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate 
naują panašų gaminį, arba į specialiąją surinkimo vietą, kurioje perdirbamos elektrinės ir 
elektroninės įrangos atliekos bei naudotos baterijos ir akumuliatoriai. Dėl netinkamo šio tipo 
atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka ir iškilti grėsmė žmogaus sveikatai dėl galimai 
kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga.
Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti 
gamtinius išteklius.
Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų 
tvarkymo bendrovė, sertifikuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės. Taip pat 
siūloma apsilankyti interneto svetainėje www.canon-europe.com/weee, arba 
www.canon-europe.com/battery.

ATSARGIAI
JEI BATERIJĄ PAKEISITE KITA NETINKAMO TIPO BATERIJA, RIZIKUOJATE SUKELTI 
SPROGIMĄ. UTILIZUOKITE PANAUDOTAS BATERIJAS PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS.
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LCD skydelis ir LCD ekranas
 Nors LCD ekranas gaminamas naudojant ypač tikslias technologijas, užtikrinančias 

daugiau kaip 99,99 % efektyviųjų pikselių, kai kurie iš likusių 0,01 % ar mažiau pikselių 
gali būti neaktyvūs (juodos arba raudonos spalvos). Neaktyvūs pikseliai nėra gedimas. 
Jie neturi įtakos įrašomiems vaizdams.

 Jei LCD ekranas ilgesniam laikui paliekamas įjungtas, išjungus jame gali „įsispausti“ 
vaizdas ir matytis buvusio vaizdo fragmentų. Šis reiškinys yra laikinas ir po kelių 
fotoaparato nenaudojimo dienų išnyksta.

 Žemoje temperatūroje gali pasirodyti, kad LCD ekranas veikia lėčiau, o aukštoje 
temperatūroje jis gali atrodyti juodas. Kambario temperatūroje jo veikimas vėl atsistato.

Kortelės
Siekiant apsaugoti kortelę ir joje laikomus duomenis, būtina atkreipti dėmesį į šias pastabas:
 Nemėtykite, nelankstykite ir nešlapinkite kortelės. Nedaužykite kortelės, stipriai jos 

nespauskite ir saugokite nuo vibracijos poveikio.
 Pirštais arba metalinėmis detalėmis nelieskite kortelės elektroninių kontaktų.
 Neklijuokite prie kortelės lipdukų ir pan.
 Nelaikykite ir nenaudokite kortelės šalia stiprų magnetinį lauką skleidžiančių objektų, 

pvz., televizoriaus, garsiakalbių ar magnetų. Taip pat venkite vietų, kuriose kaupiasi 
elektrostatinis krūvis.

 Nepalikite kortelės tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia šilumos šaltinio.
 Laikykite kortelę dėkle.
 Nelaikykite kortelės karštoje, dulkėtoje ar drėgnoje vietoje.

Objektyvas
Ant atjungto nuo fotoaparato objektyvo uždėkite dangtelius, 
padėkite objektyvą užpakaline dalimi aukštyn, kad nesusibraižytų jo 
paviršius ir elektriniai kontaktai.

Saugaus eksploatavimo instrukcijos

Kontaktai
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16
Vaizdų įkėlimas į kompiuterį /

programinė įranga

Šiame skyriuje pateikiama informacija, kaip perduoti vaizdus iš 
fotoaparato į kompiuterį, pateikiama CD-ROM diske „EOS 
Solution Disk“ įrašytos programinės įrangos apžvalga ir 
paaiškinta, kaip kompiuteryje įdiegti programinę įrangą.

„EOS Solution Disk“ 
(programinė įranga)

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                       © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX



532

Norėdami įkelti vaizdus iš fotoaparato į kompiuterį, pasinaudokite komplekte 
esančia EOS programine įranga. Tai galima apdaryti dviem būdais.

1 Įdiekite programą  (536 p.).

2 Naudodamiesi komplekte esančiu 
sąsajos kabeliu prijunkite fotoaparatą 
prie kompiuterio.
 Naudokite su fotoaparatu gautą sąsajos 

kabelį.
 Prijungdami prie fotoaparato sąsajos kabelį 

naudokite kabelio apsaugą (34 p.). 
Prijunkite kabelį prie skaitmeninės jungties; 
kištuko < > piktograma turi būti 
pasukta į fotoaparato nugarėlę.

 Kabelio kištuką įkiškite į kompiuterio USB 
lizdą.

3 Vaizdams įkelti naudokite „EOS 
Utility“ programą.
 Daugiau informacijos rasite „EOS Utility“ 

naudotojo vadove.

Vaizdų įkėlimas į kompiuterį

Įkeliant vaizdus iš prie kompiuterio prijungto fotoaparato.

Naudokite tik komplekte pateiktą arba iš „Canon“ įsigyta sąsajos kabelį (478 p.). 
Prijungdami sąsajos kabelį naudokite komplekte esančią kabelio apsaugą (34 p.).
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Vaizdų įkėlimas į kompiuterį

Vaizdus į kompiuterį galite įkelti naudodamiesi kortelių skaitytuvu.

1 Įdiekite programą  (536 p.).

2 Įdėkite kortelę į kortelių skaitytuvą.

3 Vaizdus atsisiųskite programa „Digital 
Photo Professional“.
 Daugiau informacijos rasite „Digital Photo 

Professional“ naudotojo vadove. 

Vaizdų įkėlimas naudojantis kortelių skaitytuvu

Jei perkeliate vaizdus iš fotoaparato į kompiuterį naudodamiesi kortelių skaitytuvu be 
„Canon“ programinės įrangos, nukopijuokite DCIM aplanką iš kortelės į kompiuterį.
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„EOS Solution Disk“
Šiame diske yra įrašytos įvairios EOS fotoaparatams skirtos 
programos.

Fotoaparatui ir kompiuteriui skirta ryšių programinė įranga
Galite į kompiuterį atsisiųsti vaizdų (nuotraukų / vaizdo įrašų), kuriuos 

užfiksavote savo fotoaparatu.
Be to, pasirtelkę kompiuterį galite valdyti įvairias fotoaparato funkcijas.
Prijungę fotoaparatą prie kompiuterio galite fotografuoti nuotoliniu būdu.

Vaizdų peržiūros ir redagavimo programa
Galite redaguoti vaizdus nekeisdami originalų.
Programa tiks įvairiems naudotojams – nuo mėgėjų iki profesionalų. Ji ypač 

rekomenduojama naudotojams, kurie daugiausia fotografuoja RAW vaizdus.
* Kai kurios funkcijos, diegiamos 64 bitų sistemos kompiuteryje, yra kitokios nei 
diegiamos 32 bitų sistemos kompiuteryje.

„Picture Style“ failų kūrimo programinė įranga
Ši programa skirta pažengusiems naudotojams, kurie yra patyrę vaizdų 

apdorojimo srityje.
Galite suredaguoti „Picture Style“ nuostatą pagal savo vaizdo charakteristikas ir 

sukurti / įrašyti originalų „Picture Style“ failą.

Naudojant įrašytą geografinio žymėjimo vietos informaciją, fotografavimo vietos 
gali būti rodomos žemėlapyje kompiuterio ekrane. Atminkite, kad norint įdiegti ir 
naudoti programą „Map Utility“, būtinas interneto ryšys.

Apie programinę įrangą

a „EOS Utility“

b „Digital Photo Professional“

c „Picture Style Editor“

d „Map Utility“

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                       © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Atminkite, kad anksčiau turėto fotoaparato komplekte esanti 
programinė įranga gali nepalaikyti su šiuo fotoaparatu nufotografuotų 
nuotraukų ir nufilmuotų vaizdų.  Naudokite tik šio fotoaparato komplekte 
pateiktą programinę įrangą.
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Apie programinę įrangą

 Atsisiuntimas iš „Canon“ svetainės
Toliau nurodytą programinę įrangą ir naudotojo vadovus atsisiųskite iš „Canon“ 
svetainės.

www.canon.com/icpd

Šia programa galite peržiūrėti įrašytus filmus, nuosekliai peržiūrėti suskaidytus 
filmo failus ir sujungti suskaidytus filmo failus ir įrašyti juos kaip vieną failą. Taip 
pat galite užfiksuoti filmo kadrus ir įrašyti juos kaip nuotraukas.

„EOS MOVIE Utility“

www.canon.com/icpd
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Compatible OS 

1 Į kompiuterį įdėkite diską „EOS Solution Disk“.

2 Spustelėkite [Easy Installation / Paprastas diegimas] ir įdiekite 

vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.

3 Įdiegę programinę įrangą, išimkite CD-ROM diską.

Programinės įrangos įdiegimas

Programos įdiegimas į „Windows“ operacinę sistemą

 Nejunkite fotoaparato prie kompiuterio tol, kol neįdiegėte programinės 
įrangos. Antraip programinė įranga bus įdiegta netinkamai.

 Jei kompiuteryje įdiegta ankstesnės versijos programinė įranga, 
naujausią versiją įdiekite kaip nurodyta toliau. (Ankstesnė versija bus 
perrašyta.)

Windows 8 Windows 7Windows 8.1
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Programinės įrangos įdiegimas

Deranti OS 

1 Į kompiuterį įdėkite diską „EOS Solution Disk“.

Kompiuterio ekrane du kartus spustelėkite ir atverskite CD-ROM įrenginio 
piktogramą. Tada du kartus spustelėkite parinktį [setup / sąranka].

2 Spustelėkite [Easy Installation / Paprastas diegimas] ir įdiekite 

vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.

3 Įdiegę programinę įrangą, išimkite CD-ROM diską.

Programos įdiegimas į „Macintosh“ operacinę sistemą

 Nejunkite fotoaparato prie kompiuterio tol, kol neįdiegėte programinės 
įrangos. Antraip programinė įranga bus įdiegta netinkamai. 

 Jei kompiuteryje įdiegta ankstesnės versijos programinė įranga, 
naujausią versiją įdiekite kaip nurodyta toliau. (Ankstesnė versija bus 
perrašyta.) 

MAC OS X 10.8 - 10.9
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Rodyklė
Numeracija

10 arba 2 s laikmatis .......................143
1280 x 720 (filmuotas vaizdas).........331
1920 x 1080 (filmuotas vaizdas).......331
24.00p............................................333
640 x 480 (filmuotas vaizdas) ..........331
65 taškų automatinio 
parinkimo AF ..............................91, 97

A
„Auto Lighting Optimizer“ (automatinio 
apšvietimo optimizatorius) .........79, 175
A (išmanusis automatinis vaizdo 
režimas) ...........................................80
Adaptuotas BSB .............................169
Adaptuotas fotografavimo režimas ...464
Adaptuoti valdikliai ....................62, 445
Adobe RGB....................................187
AE fiksavimas.................................229
AE su pirmenybe diafragmai....220, 316
AE su pirmenybe užraktui........218, 315
AEB (skirtingo automatinio 
išlaikymo serija) ..............................227
AEB (skirtingo automatinio
išlaikymo serija) ..............................434
AF ...................................................85

Adaptavimas ..............................117
AF grupė....................................100
AF konfigūravimo įrankis.............108
AF metodas .......................299, 343
AF mikroreguliavimas .................133
AF pagalbinis spindulys ........89, 120
AF taškas...................90, 93, 95, 99
AF taško išplėtimas ................90, 95
AF taško pasirinkimas...........93, 453
AF taško registravimas ...............450
AF veikimas .................................86
AF zonos parinkimo režimas ...90, 92
AF zonos parinkimo svirtelė ..........58
AF-ON (AF įjungimo)
mygtukas .....................55, 446, 448
f/8 AF ..................................99, 103
Informacija apie spalvą ...............128
Informacija apie veidą .................128
Nesufokusuotas .............53, 54, 498
Objektai,
kuriuos sunku sufokusuoti ...139, 306

Perkomponavimas ....................... 83
Pypsėjimas.................................. 69
Rankinis fokusavimas (MF). 140, 308

AI FOCUS („AI Focus AF“)................ 88
AI SERVO („AI Servo AF“) ................ 88

AF jutiklis..................................... 99
AF veikimo indikatorius ........ 89, 131
Automatinis AF taško 
įsijungimas ................................ 115
Greitėjimo / lėtėjimo
sekimas..................................... 114
Sekimo jautrumas ...................... 113
Visi taškai pasidarė raudoni .. 89, 131

ALL-I (redagavimui / tik I) ................ 332
Antrosios užuolaidėlės
sinchronizavimas............................ 269
Apatinis brūkšnys "_" .............. 187, 192
Apkirpimas (spausdinimui) .............. 419
Apkirpimo informacija ..................... 443
Aplanko kūrimas / pasirinkimas ....... 188
Aplinkos apšvietimo jutiklis........ 24, 394
Aplinkos piktogramos ............. 290, 319
Apsauginis pakeitimas .................... 436
Apšvietimas (AF taškas) ................. 131
Apšvietimas (LCD skydelis)............... 60
Asmeninis baltos spalvos balansas . 171
Ateniuatorius.................................. 336
Atminties kortelės 9 kortelės
Atsargumo priemonės..................... 525
Atspalvio pirmenybė ....................... 180
Atspalvis ........................................ 164
Atspalvių efektas (vienspalvis)......... 165
Ausinės ......................................... 337
Automatinė atstata ......................... 194
Automatinė peržiūra ....................... 382
Automatinis fokusavimas 9 AF
Automatinis išjungimas ............... 45, 69
Automatinis kortelių keitimas........... 147
Automatinis laiko nustatymas .......... 209
Automatinis parinkimas (AF) ....... 91, 97
Automatinis pasukimas ................... 395
Autorių teisių informacija................. 195
Av (automatinis išlaikymas su 
pirmenybe diafragmai) ............ 220, 316
A/V OUT (garso / vaizdo išvadas).... 376

B
B (neribotas) .......................... 230, 314
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Baltos spalvos balansas (BSB) ........168
Adaptuotas.................................169
Asmeninis ..................................170
Korekcija....................................172
Skirtingų parametrų serija............173
Spalvos temperatūros nuostata....171

Baterija.........................38, 40, 46, 470
Baterijų blokas ..........................46, 478
Blankūs meniu elementai...................66
Blykstė (Speedlite) ..........................253

Belaidė ..............................268, 272
Blykstės išlaikymo
išlyginimas .................257, 259, 269
Blykstės režimas ........................267
Blykstės sinchronizavimo 
greitis.................................260, 263
Blykstės sinchronizavimo 
kontaktai ......................................22
Blykstės valdymas ......................262
Blykstės sinchr. sparta Av
režimu........................................263
FE fiksavimas.....................258, 259
Įmontuota blykstė .......................254
Išorinė blykstė ............................259
Pasirenkamos funkcijos ..............271
Rankinė blykstė ..................267, 283
Raudonų akių efekto mažinimas ..256
Užrakto sinchronizavimas
(I ir II užuolaidėlės) .....................269
Veiksmingas veikimo nuotolis ......255

Buitinis elektros šaltinis ...................474
BUSY.............................................153

C
w (adaptuotas fotografavimas) .......464
Centrinis svertinis matavimas...........225
CF atminties kortelė 9 kortelės
CLn................................................409

D
D+..................................................180
Dalinis matavimas...........................224
Dalys ir rodmenys .............................22
Data / laikas......................................47
Daugiafunkcis užraktas .............59, 442
Daugiafunkcis valdiklis ......................58
Daugybiniai išlaikymai .....................238

Daugybinių kadrų iškraipymų 
mažinimas ..................................... 176
Deformacijų korekcija ..................... 182
Detali informacija............................ 357
Didelė (vaizdo įrašymo kokybė) ....... 151
Didelės raiškos (HD) filmai .............. 331
Didelės zonos AF ....................... 91, 97
Didelio ISO greičio iškraipymų 
mažinimas ..................................... 176
Dioptrijų nustatymas ......................... 54
Dirželis ............................................ 33
DPOF
(Digital Print Order Format) ............. 421
Dulkių šalinimo duomenys............... 407
Dviejų vaizdų rodinys...................... 366
Dvigubas kryžminis fokusavimas ....... 99
Dydžio keitimas .............................. 403

E
„Eye-Fi“ kortelės............................. 475
Elektroninis gulsčiukas...................... 75
Err ........................................... 25, 510
exFAT .............................................. 68

F
Failo dydis ..................... 151, 334, 357
Failo pavadinimas .......................... 190
Failo plėtinys.................................. 192
FE fiksavimas......................... 258, 259
FEB............................................... 269
Filmai ............................................ 313

„Movie Servo AF“ sekimo
jautrumas .................................. 346
„Movie Servo AF“ sparta............. 345
AE fiksavimas ............................ 318
AE su pirmenybe diafragmai ....... 316
AE su pirmenybe užraktui ........... 315
AF metodas ............................... 343
AF režimas ................................ 329
AI SERVO („AI Servo AF“) .......... 342
Ateniuatorius ............................. 336
Ausinės ..................................... 337
Failo dydis ......................... 334, 335
Filmavimas su automatiniu 
išlaikymu ................................... 314
Filmavimas su rankiniu 
išlaikymu ................................... 320
Filmavimo mygtukas................... 348



540

Rodyklė

Garso įrašymas ..........................336
Glaudinimo metodas...................332
HDMI išvadas.............................348
Informacijos rodinys....................323
Įrašo trukmė ...............................334
Įrašomo filmuoto vaizdo dydis .....331
Įrašymo / peržiūros 
skaičiavimas ..............................340
Įrašymo komanda.......................341
Kadrų dažnis ..............................331
Laiko kodas................................339
Matavimo laikmatis .....................347
Filmuoto vaizdo peržiūros būdai ..376
Mikrofonas .........................314, 337
Nepriklausomas procesas ...........339
Nuo įrašymo priklausantis 
procesas....................................339
Nuotraukos ................................327
Peržiūra .............................376, 378
Peržiūra TV ekrane.............376, 385
Pirmo ai paskutinio
kadro redagavimas .....................380
Praleidžiamas kadras .................341
Spartusis valdymas.....................329
Tinklelis .....................................344
Tylusis fotografavimas ................347
Tylusis valdymas ........................338
Vėjo filtras..................................336

Filtrų efektai....................................165
Firmware version ............................491
Fokusavimas 9 AF, rankinis 
fokusavimas (MF)
Fokusavimo ekranas ...............440, 478
Fokusavimo režimo 
jungiklis....................................50, 308
Fokusavimo režimo
jungiklis..........................................140
Fokusuotės fiksavimas ......................83
Fokusuotės indikatorius.....................80
Formatavimas (kortelės inicijavimas)..67
Fotoalbumo sąranka .......................429
Fotoaparatas

Fotoaparato drebėjimas ..53, 54, 246
Fotoaparato laikymas....................54
Nuostatų rodinys ........................468
Visų fotoaparato nustatymų 
išvalymas.....................................70

Fotografavimas naudojantis 
nuotoliniu valdikliu .......................... 248
Fotografavimas po vieną kadrą ....... 141
Fotografavimas su belaide blykste... 272
Fotografavimas sumažinant 
mirgėjimą....................................... 185
Fotografavimo funkcijos 
nuostatos................................. 60, 469
Fotografavimo informacijos rodinys . 356
Fotografavimo orientacijos 
registravimas. ................................ 125
Fotografavimo režimai ................ 29, 60

Av (automatinis išlaikymas su 
pirmenybe diafragmai)................ 220
B (neribotas).............................. 230
w (adaptuotas fotografavimas) .. 464
M (rankinis išlaikymas) ............... 222
P (programuojamas AE) ............. 216
Tv (AE su pirmenybe užraktui) .... 218
A (išmanusis automatinis vaizdo 
režimas) ...................................... 80

Pavaros režimas ............................ 141
Funkcijos, pasirenkamos pagal
fotografavimo režimą ...................... 480
Funkcijų vadovas ............................. 78

G
Galutinio vaizdo imitavimas..... 291, 326
Garsiakalbis............................. 24, 378
Garso / vaizdo išvadas ................... 385
Garso intensyvumas 
(peržiūrimo filmo) ........................... 379
Gedimas........................................ 495
GPS .............................................. 197
Greitėjimo / lėtėjimo sekimas........... 114

H
HD ................................................ 331
HDMI............... 34, 341, 348, 350, 385
HDMI CEC..................................... 386
HDR.............................................. 233
Histograma (skaistis / RGB) ............ 360

I
ICC profilis ..................................... 187
Ilgas išlaikymas.............................. 230
Ilgo išlaikymo iškraipymų 
mažinimas ..................................... 178
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Image Stabilizer (Vaizdo
stabilizatorius) (objektyvo) .................53
INFO. mygtukas60, 288, 323, 354, 468
Intervalų laikmatis ...........................250
IPB (lengvas / standartinis) ..............332
IPB (lengvas)..................................332
Iškraipymų mažinimas:

Didelio ISO greičio ......................176
Ilgo išlaikymo..............................178

Išlaikymo imitavimas .......................296
Išlaikymo išlyginimas.......................226
Išlaikymo išlyginimas su „Auto ISO“..223
Išlaikymo lygio didinimas .................434
Išlaikymo lygio
indikatorius .................26, 27, 288, 323
Išmanus automatinis vaizdo režimas ..80
ISO greitis ......................154, 317, 321

Automatinio nustatymo 
diapazonas.................................158
Automatinis nustatymas 
(automatinis) ..............................156
ISO išplėtimas ............................157
Minimalus užrakto greitis.............159
nustatymo intervalai ....................434
Rankinio nustatymo diapazonas ..157

Išorinė „Speedlite“ 9 blykstė
iTR AF............................................128

Į
Įkroviklis .....................................32, 38
Įrašymo funkcija..............................146
Įrašymo lygis ..................................336
Įrašyti atskirai..................................147
Įrašyti į abi korteles .........................147
Įspėjamoji piktograma .....................441

J
JPEG .....................................149, 151
Jutiklinis apvadas......................59, 338
Jutiklio valymas...............................405

K
Kabelis .......3, 385, 412, 425, 478, 532

Apsauga ......................................34
Kadrų dažnis ..........................331, 350
Kalba ...............................................49
Klaidų kodai....................................510
Kompiuterio jungtis..........................260

Konfigūracija .................................. 108
Kontaktinė jungtis ..................... 22, 259
Kontrastas ............................. 164, 175
Koordinuotasis pasaulio laikas......... 198
Kortelės ......................... 5, 41, 67, 529

Apsauga nuo įrašymo................... 41
Formatavimas.............................. 67
Priminimas apie kortelę ................ 42
Trikčių šalinimas .................... 44, 68
Žemo lygio formatavimas.............. 68

Kryptis ................................... 204, 206
Kryžminis fokusavimas ..................... 99
KS adapteris .................................. 474
M (Kūrybinė zona) piktograma ........... 8
Kūrybinis fotografavimas. 160, 233, 238

L
Laikmatis ............................... 143, 249
Laiko juosta...................................... 47
Laiko kodas.................................... 339
Lauko gylio peržiūra ....................... 221
LCD ekranas.................................. 529

Elektroninis gulsčiukas ................. 75
Fotografavimo funkcijos 
nuostatos............................. 60, 469
Meniu rodinys ...................... 64, 484
Skaisčio derinimas ..................... 394
Vaizdo peržiūra .......................... 353

LCD skydelis .................................... 25
Likusių kadrų skaičius....... 46, 151, 287
„Live View“ fotografavimas ........ 84, 285

Automatinis daugelio taškų 
fokusavimas .............................. 302
Automatinis vieno taško 
fokusavimas .............................. 304
Informacijos rodinys ................... 288
Išlaikymo imitavimas .................. 296
Likusių kadrų skaičius ................ 287
Matavimo laikmatis..................... 298
Rankinis fokusavimas (MF)......... 308
Spartusis valdymas .................... 293
Tinklelio rodinys ......................... 295
Tylusis fotografavimas ................ 297
Vaizdo proporcijos...................... 295

Veidas + sekimas ........................... 300
LOCK (užrakinti)............................... 59
LOG .............................................. 210
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M
M (rankinis išlaikymas) ............222, 320
Maitinimas........................................45

Automatinis išjungimas ...........45, 69
Baterijos informacija ...................470
Baterijos patikra ...................46, 470
Buitinis elektros šaltinis ...............474
Likusių kadrų skaičius ...46, 151, 287
Pakartotinio įkrovimo procesas ....470
Pakartotinis įkrovimas ...................38

Maksimali serija ......................151, 153
Mano meniu ...................................459
Matavimo laikmatis ...........55, 298, 347
Matavimo režimas...........................224
Meniu...............................................64

Mano meniu ...............................459
Nuostatos ..................................484
Nustatymo procedūra....................65

3 piktograma ................................8
M-Fn ................................92, 125, 258
Mikrofonas .............................314, 337
Mikroprogramos versija ...................491
mikroreguliavimas...........................133
MOV ..............................................330
MP4...............................................330
M-RAW
(Vidutinė RAW)...............149, 151, 152

N
Ne „Canon“ blykstės........................260
Nedidelė
 (vaizdo įrašymo kokybė) .........151, 403
Nepertraukiamas AF .......................294
Nepertraukiamas failų 
numeravimas..................................193
Nepertraukiamas fotografavimas......141
Nepertraukiamas fotografavimas 
dideliu greičiu .................................141
Nepertraukiamas fotografavimas 
nedideliu greičiu..............................141
Nepriklausomas procesas ...............339
Neriboti išlaikymai...........................230

Neriboto išlaikymo laikmatis ........231
Nespalvoti vaizdai ...................162, 165
Normali
(vaizdo įrašymo kokybė)..........149, 151
NTSC.............................331, 385, 491

Nuo įrašymo priklausantis 
procesas........................................ 339
Nuotolinis jungiklis.......................... 248
Nuspaudimas iki galo ....................... 55
Nuspaudimas iki pusės ..................... 55

O
Objektyvas................................. 30, 50

Deformacijų korekcija ................. 182
Image Stabilizer (Vaizdo 
stabilizatorius).............................. 53
CD-ROM diskas su naudotojo vadovu
Periferinio apšvietimo
korekcija.................................... 181
Spalvų iškraipymo
korekcija.................................... 182
Užrakto atkabinimas..................... 51

Objektyvo gaubtas............................ 52
Objektyvų grupė ............................. 100
Okuliaro dangtelis .................... 33, 247
Okuliaro gaubtas ............................ 247
ONE SHOT (vieno kadro AF) ............ 87

P
P (programuojamas AE) ......... 216, 314
Padidinimas ................... 305, 308, 364

Pradinė padėtis.......................... 365
Pagalba ........................................... 78
Pagrindinis valdymo ratukas ............. 56
Pakartotinis įkrovimas....................... 38
PAL ............................... 331, 385, 491
Paryškinimo įspėjimas .................... 359
Paryškinto atspalvio pirmenybė ....... 180
Paryškintos detalės praradimas....... 359
Pasukimas (vaizdo) ........ 367, 395, 419
Periferinio apšvietimo korekcija ....... 181
Peršokimo rodinys.......................... 362
Peržiūra......................................... 353
Peržiūra TV ekrane ................ 376, 385
„PictBridge“.................................... 411
„Picture Style“ sąranka.... 160, 163, 166
Pikseliai ................................. 149, 151
Piktograma ........................................ 8
Pirmosios užuolaidėlės 
sinchronizavimas............................ 269
Pradinis AF taškas ......................... 127
Priedai............................................... 3
Prieigos indikatorius ................... 43, 44
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Programinė įranga ..........................534
Programuojamas AE ...............216, 314

Programuojamas poslinkis ..........217
Puiki (vaizdo įrašymo
kokybė) ..................................149, 151
Pypsėjimas.......................................69

Q
Q Spartusis 
valdymas..................61, 293, 329, 374

R
Rankinė atstata...............................194
Rankinis fokusavimas (AF) ....90, 93, 95
Rankinis fokusavimas (MF)......140, 308
Rankinis išlaikymas.................222, 320
Ratukai

Pagrindinis valdymo ratukas..........56
ratukai

Sparčiojo valdymo ratukas.............57
Raudonų akių efekto mažinimas ......256
RAW ..............................149, 151, 152
RAW vaizdo apdorojimas.................398
RAW+JPEG............................149, 151
Redagavimui (ALL-I) .......................332
Registravimas.................................210

Registravimo žurnalo duomenys..211
Režimo pasirinkimo ratukas .........29, 56
Rodyklės rodinys ............................361
Ryškumas ......................................164

S
SD, SDHC, SDXC kortelės 9 kortelės
Sekimo jautrumas ...........................108
Sepija (vienspalvė)..........................165
Sistemos atvaizdis ..........................478
Skaidrių demonstravimas ................382
Skaitmeninis kompasas...................206

Kalibravimas ..............................207
Skaitmeninis 
lizdas .................23, 34, 412, 425, 532
Skirtingų parametrų serija ........173, 227
Sotis ..............................................164
Spalvos temperatūra ...............168, 171
Spalvų erdvė...................................187
Spalvų iškraipymo korekcija .............182
Sparčiojo valdymo ratukas .................57
Spausdinimas .................................411

Apkirpimas ................................ 419
Fotoalbumo sąranka................... 429
Pokrypio korekcija ...................... 419
Popieriaus nuostatos.................. 415
Puslapio išdėstymas................... 415
Spausdinimo efektas .................. 416
Spausdinimo tvarka (DPOF) ....... 421

S-RAW (Maža RAW) ...... 149, 151, 152
sRGB ............................................ 187
Standartinis (IPB) ........................... 332
Sumažintas rodinys ........................ 361

T
Taškinis AF ................................ 90, 95
Taškinis matavimas ........................ 225
Taškinis vieno taško AF............... 90, 95
Temperatūrinis įspėjimas......... 310, 351
Tiesioginis AF taško pasirinkimas .... 453
Tiesioginis spausdinimas ................ 412
Tinklelis ................... 74, 295, 344, 355
Trikojo lizdas .................................... 24
Tv (AE su pirmenybe užraktui) 218, 315
Tylusis fotografavimas

Tylusis fotografavimas po 
vieną kadrą................................ 141
Tylusis LV filmavimas ......... 297, 347
Tylusis nepertraukiamas 
fotografavimas ........................... 141

U
Ultra DMA (UDMA) ........................... 42
USB (SKAITMENINIS)
lizdas............................. 412, 425, 532
UTC .............................................. 198
Užrakto mygtukas............................. 55
Užrakto sinchronizavimas ............... 269
Užrakto suveikimas be kortelės ......... 42

V
Vaizdai

AF taško rodinys ........................ 359
Apsauga.................................... 368
Automatinė peržiūra ................... 382
Automatinis pasukimas............... 395
Dviejų vaizdų rodinys ................. 366
Failo dydis ................. 151, 334, 357
Fotografavimo informacijos ......... 356
Histograma................................ 360
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Ištrinti .......................................... 392
Kopijavimas ................................. 388
Numeravimas .............................. 193
Padidinimas................................. 364
Paryškinimo įspėjimas.................. 359
Persiuntimas................................ 425
Peršokimo rodinys
(vaizdų naršymas)........................ 362
Peržiūra....................................... 353
Peržiūra TV ekrane .............. 376, 385
Rankinis vaizdo pasukimas........... 367
Rodyklė ....................................... 361
Skaidrių demonstravimas ............. 382
Vaizdų įkėlimas
(į kompiuterį)................................ 532
Vertinimas ................................... 371

Vaizdo apsauga nuo dulkių................ 405
Vaizdo ieškiklis ................................... 27

Dioptrijų nustatymas....................... 54
Elektroninis gulsčiukas ................... 76
Informacijos rodinys ....................... 77
Tinklelis ......................................... 74

Vaizdo įrašymo kokybė ............. 149, 330
Vaizdo kokybės nustatymas
vienu palietimu ......................... 153, 456
Vaizdo konvertavimo koeficientas ........ 50
Vaizdo peržiūros trukmė...................... 70
Vaizdo proporcijos ............................ 295
Vaizdo sistema ................................. 330
Vaizdų apsauga................................ 368
Vaizdų ištrynimas.............................. 392
Vaizdų įkėlimas (į kompiuterį) ............ 532
Valymas (vaizdo jutiklio) .................... 405
Vasaros laiko įvedimas........................ 48
Veidrodžio fiksavimas ....................... 246
Vėjo filtras........................................ 336
Vertinamasis matavimas ................... 224
Vertinimo žyma................................. 371
Vidutinė
(vaizdo įrašymo kokybė) ........... 151, 403
„One-Shot AF“ 
(Vieno kadro AF) .................... 87, 90, 95
Vieno vaizdo atkūrimas ekrane.......... 354
Vienspalviai vaizdai .................. 162, 165

Visiškai aukšta raiška
(„Full HD“). ...............................313, 331
Visiškai automatinis režimas................80
Visų fotoaparato nustatymų 
išvalymas ...........................................70

Z
Zoninio AF rėmelis ........................91, 97
Zoninis AF....................................91, 96

W
„Wi-Fi“ adapteris W-E1..........3, 4, 19, 36
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