
Greitojo įjungimo vadovas
Įdėkite bateriją.

 o Kaip pakeisti bateriją, žr. 
naudotojo vadovo 42 p.

Įdėkite kortelę.
 o Kairėje esantis lizdas skirtas CF 

kortelėms, o dešinėje – „CFast“ 
kortelėms.

Prijunkite objektyvą.
 o Sulygiuokite raudoną objektyvo 

apsodo žymą su fotoaparato 
raudonos spalvos apsodo 
žyma.

Pastumkite objektyvo 
fokusavimo režimo jungiklį 
į padėtį <f>.

Perjunkite maitinimo jungiklį 
į padėtį <1>.
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* Fotografuoti galima, jei į fotoaparatą įdėta CF arba „CFast“ 
kortelė.

Temperatūra Kambario temperatūra 
(23 °C)

Žema temperatūra 
(0 °C)

Galimų kadrų 
skaičius Apie 1210 kadrų Apie 1020 kadrų

Įjunkite fotografavimo režimą 
<d>.

 o Paspauskite <W> mygtuką.
 o Žiūrėdami į viršutinį LCD skydelį 

sukite <6> arba <5> ratuką 
ir pasirinkite <d>.

Vaizdų peržiūra

Sufokusuokite objektą.
 o Žiūrėdami pro vaizdo ieškiklį nutaikykite 

vaizdo ieškiklio centrą į objektą.
 o Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką ir 

fotoaparatas sufokusuos objektą.

Fotografuokite.
 o Nuspauskite užrakto mygtuką 

iki galo ir nufotografuokite.

Peržiūrėkite vaizdą.
 o Ką tik užfiksuotas vaizdas apie 

2 sekundes rodomas LCD 
ekrane.

 o Jei norite vėl pamatyti vaizdą, 
paspauskite <x> mygtuką.
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Galimų kadrų skaičius

Pasirengimas
Meniu operacijos Vaizdo kokybės nuostatos

A „Picture Style“

Meniu 
elementai

Meniu 
nuostatos

Pagrindiniai 
skirtukaiAntriniai skirtukai

1. Meniu ekranui parodyti paspauskite <M> mygtuką. 
2. Kaskart, paspaudus <Q> mygtuką, įjungiamas pagrindinis skirtukas.
3. Sukdami <6> ratuką pasirinkite antrinį skirtuką, po to sukdami <5> 

ratuką pasirinkite pageidaujamą elementą.
4. Paspauskite <0> mygtuką, kad ekrane pateiktų nuostatą.
5. Sukdami <5> ratuką nustatykite elementą, po to paspauskite 

<0>.

Vaizdo dydis
 o Pasirinkite [z2: Img type/size / z2: vaizdo dydis/tipas] ir 

paspauskite <0>.
 o Sukdami <6> arba <5> ratuką pasirinkite vaizdo dydį ir 

paspauskite <0>.

 o Pasirinkite [z1]: [Picture Style] ir 
paspauskite <0>.

 o Pasirinkite „Picture Style“ sąranką ir 
paspauskite <0>. 

Stilius Aprašas
D Auto (Automatinis) Atspalviai optimaliai pritaikomi konkrečiai aplinkai.

P Standard (Standartinis) Gyvos spalvos ir ryškūs vaizdai.

Q Portrait (Portretas) Malonūs odos atspalviai ir ryškoki vaizdai.

R Landscape (Kraštovaizdis) Sodriai mėlynas dangus ir sodri žaluma bei itin ryškūs vaizdai.

u Fine Detail (Smulkios detalės) Smulkių detalių kontūras ir daili tekstūra.

V Monochrome (Vienspalvis) Nespalvoti vaizdai.

 o Informacijos apie nuostatas <S> (neutralus) ir <U> (tikslus) ieškokite 
fotoaparato naudotojo vadove.

<M> 
mygtukas 

LCD 
ekranas

<Q> mygtukas <0> mygtukas

<5> Sparčiojo 
valdymo ratukas

<6> Pagrindinis 
valdymo ratukas

Vaizdo dydis
Pikseliai

Galimų kadrų skaičius

RAW: kokybę pasirinkite sukdami 
<6> ratuką.

JPEG: kokybę pasirinkite sukdami 
<5> ratuką.

LIETUVIŲ K.
Trumpas 
vadovas

Įvadas Saugos įspėjimai
Toliau pateikti įspėjimai įtraukti siekiant apsaugoti jus ir kitus asmenis nuo nuostolių 
ir sužeidimų. Prieš naudodami gaminį įsisavinkite šiuos įspėjimus ir laikykitės jų.
Jei atsiranda gaminio veikimo problemų arba gedimų, kreipkitės į artimiau-
sią „Canon“ paslaugų centrą arba pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį.

 Įspėjimai Laikykitės toliau pateiktų įspėjimų. Jei nesilaikysite, 
galite stipriai arba mirtinai susižeisti.

● Siekiant išvengti gaisro, pernelyg didelės kaitros, cheminio nuotėkio, sprogimų 
ir elektros iškrovos, būtina laikytis toliau išdėstytų atsargumo priemonių.
• Nenaudokite šiame naudotojo vadove nenurodytų baterijų, maitinimo šaltinių 

ir priedų. Nenaudokite namudinių arba modifikuotų baterijų, nes galite 
sugadinti gaminį.

• Neužtrumpinkite, neardykite ir nemodifikuokite baterijų. Baterijų nekaitinkite 
ir nelituokite. Saugokite bateriją nuo vandens ir dulkių. Stipriai nesutrenkite 
baterijos.

• Neįdėkite baterijos neteisingai nukreipę jos polius.
• Neįkraukite baterijos temperatūroje, jei ji aukštesnė ar žemesnė už leidžiamą 

įkrovimo (darbinę) temperatūrą. Be to, neviršykite naudotojo vadove nurodytos 
įkrovimo trukmės.

• Į fotoaparato, priedų, jungiamųjų kabelių elektrinius kontaktus ir pan. 
nekiškite jokių metalinių objektų.

● Kai išmetate bateriją, juosta izoliuokite elektrinius kontaktus. Jei susiliestų su 
kitais metaliniais objektais ar baterijomis, gali kilti gaisras arba įvykti sprogimas.

● Jei įkraunama baterija pernelyg kaista ar ima rūkti, nedelsdami nuo maitinimo 
lizdo atjunkite baterijų kroviklį ir nutraukite įkrovimo procesą. Priešingu atveju 
gali kilti gaisras, nukrėsti elektros iškrova arba dėl karščio gali atsirasti gedimų.

● Pastebėję baterijos nuotėkį, spalvos ar formos pakitimų, išskiriamus dūmus ar 
garus, nedelsdami ją išimkite. Būkite atsargūs ir nenusideginkite. Jei ir toliau ją 
naudosite, gali kilti gaisras, nukrėsti elektros iškrova arba galite nusideginti.

● Pasirūpinkite, kad iš baterijos ištekėjęs skystis nepatektų į akis, ant odos ar 
drabužių. Jis gali apakinti arba pažeisti odą. Iš baterijos ištekėjusiam 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 nukrėsti 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 ar pūslių atsiradimą dėl kontaktinio žemos temperatūros 
nudegimo. Jei turite jautrią odą arba kraujo apytakos sutrikimų, filmuodami arba 
fotografuodami aukštoje temperatūroje naudokitės trikoju.

● Nenukreipkite blykstės spindulio į automobilį ar kitą transporto priemonę 
vairuojantį asmenį. Gali įvykti avarija.

● Kai fotoaparatas ar priedai nenaudojami, būtinai išimkite bateriją ir prieš 
padėdami saugoti nuo įrangos atjunkite maitinimo kištuką. Taip išvengsite 
elektros iškrovos, šilumos išsiskyrimo, gaisro ir korozijos.

● Nenaudokite įrangos, jei aplinkoje yra degių dujų. Taip išvengsite sprogimo ar 
gaisro.

● Jei įranga nukrito, trūko korpusas ar atsivėrė vidinės dalys, nelieskite jų. Gali 
nukrėsti elektros iškrova.

● 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 negalėtų jos pasiekti. Dirželiai ir 
kabeliai gali netyčia pasmaugti, sužeisti arba nukrėsti elektros iškrova. Netyčia 
fotoaparato detalę ar priedą prarijęs vaikas taip pat gali uždusti arba susižaloti. 
Jei vaikas prarijo bateriją ar kokį nors priedą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

● Nelaikykite ir nenaudokite įrangos dulkėtoje arba drėgnoje aplinkoje. Taip 
pat laikykite bateriją atokiau nuo metalinių objektų ir padėkite saugoti uždėję 
apsauginį dangtelį, kad išvengtumėte trumpojo jungimo. Taip išvengsite gaisro, 
šilumos išsiskyrimo, elektros iškrovos ir 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.
• Maitinimo kištuką į elektros lizdą įkiškite iki pat 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. Nesukiokite kabelio, neriškite mazgų.
• Prie vieno elektros lizdo nejunkite pernelyg daug elektros prietaisų.
• Nenaudokite kabelių su pažeistais laidais ar izoliacija.

● Periodiškai ištraukite maitinimo kištuką ir sausa šluoste nušluostykite aplink elektros 
tinklo lizdą susikaupusias dulkes. Jei aplinka dulkėta, drėgna arba alyvuota, ant 
maitinimo kištuko susikaupusios dulkės gali sudrėkti, tai gali sukelti trumpą jungimą ir 
gaisrą. 

● Baterijos nejunkite tiesiai į elektros tinklo lizdą arba automobilinį cigarečių 
uždegimo lizdą. Gali įvykti baterijos nuotėkis, ji gali pernelyg įkaisti arba sprogti ir 
todėl gali kilti gaisras, galite nudegti arba patirti sužeidimus. 

● Jei gaminiu naudojasi vaikai, suaugęs asmuo turi išsamiai paaiškinti, kaip gaminiu 
naudotis. Prižiūrėkite gaminiu besinaudojančius vaikus. Neteisingai naudojantis gali 
susidaryti elektros iškrova arba galima patirti sužeidimus.

● Nepalikite objektyvo arba fotoaparato su objektyvu tiesioginiuose saulės 
spinduliuose neuždengę dangteliu objektyvo. Objektyvas gali sukoncentruoti 
saulės spindulius ir sukelti gaisrą.

● Gaminio neuždenkite ir neįvyniokite į audinį. Audinys trukdo išsisklaidyti 
šilumai, todėl korpusas gali deformuotis arba netgi sukelti gaisrą.

● Būkite atsargūs ir nesušlapinkite fotoaparato. Jei gaminys įkristų į vandenį 
arba į fotoaparatą patektų vandens ar metalinių objektų, nedelsdami išimkite 
bateriją. Taip išvengsite gaisro, elektros iškrovos ir nudegimų.

● Gaminio nevalykite dažų skiedikliu, benzenu ar kitais organiniais tirpikliais. 
Rizikuojate sukelti gaisrą arba pavojų sveikatai.

 Atsargiai
Laikykitės toliau pateiktų atsargumo priemonių. 
Jeigu jų nesilaikysite, galite susižeisti arba suga-
dinti nuosavybę.

● Nenaudokite ir nelaikykite gaminio aukštoje temperatūroje, pavyzdžiui, saulės 
atokaitoje pastatytame automobilyje. Gaminys gali įkaisti ir nudeginti odą. 
Jei nepaisysite šio nurodymo, baterija gali pratekėti arba sprogti ir todėl gali 
suprastėti našumas arba sutrumpėti gaminio naudojimo trukmė.

● Nenešiokite fotoaparato su prisuktu trikoju. Jei nepaisysite šio nurodymo, galite 
susižeisti arba įvykti nelaimingas atsitikimas. Be to, pasirūpinkite, kad trikojis 
būtų pakankamai tvirtas ir atlaikytų fotoaparatą bei objektyvą.

● Ilgam nepalikite gaminio žemoje temperatūroje. Gaminys gali sušalti ir jį palietę 
galite susižeisti.

● Nenaudokite blykstės šalia žmogaus akių. Galite pažeisti akis.
● Draudžiama leisti pridėtą CD-ROM diską įrenginiu, nesuderinamu su CD-ROM 

diskais. Jei jį leisite muzikiniu kompaktinių diskų leistuvu, galite sugadinti 
garsiakalbį ir kitus komponentus. Kai naudojate ausines, dėl pernelyg didelio 
garso taip pat rizikuojate pažeisti klausą.

● Klausydamiesi per ausines nekeiskite garso įrašymo nuostatų. Jei nepaisysite 
šio nurodymo, staiga sustiprėjęs garsas gali pažeisti klausą.

Išsamesnius naudotojo vadovus (PDF failus) ir 
programinę įrangą galima atsisiųsti iš „Canon“ 
svetainės.
www.canon.com/icpd

EOS-1D X Mark II (G) – tai skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas su viso 
kadro CMOS jutikliu (apie 35,9 mm x 23,9 mm), turinčiu apie 20,2 efektyviųjų 
megapikselių, dvigubu DIGIC 6+ procesoriumi, įprastiniu ISO jautrumo diapazonu 
nuo ISO 100 iki ISO 51200, vaizdo ieškikliu, kurio regos aprėpties laukas apie  
100 %, didelio tikslumo ir spartos 61 taško AF sistema (iki 41 kryžminio tipo 
AF taškų), maksimalia 14,0 k./s nepertraukiamo fotografavimo sparta, kai 
fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį, arba apie 16 k./s „Live View“ fotografavimo 
metu, 3,2 colio (apie 1,62 mln. taškų) LCD ekranu, „Live View“ fotografavimo režimu, 
4K 59,94p / 50,00p filmavimo, didelio kadrų dažnio filmavimo („Full HD“, kai 119,9p / 
100,0p), „Dual-Pixel“ CMOS AF ir GPS funkcijomis.

Kontrolinis komponentų sąrašas
Prieš pradėdami fotografuoti patikrinkite, ar su fotoaparatu pateikti visi toliau 
nurodyti komponentai. Jei ko nors trūksta, susisiekite su pardavėju.

Fotoaparatas
(su korpuso dangteliu 
ir baterijos skyriaus 

dangteliu)

Baterijų paketas
LP-E19 

(su apsauginiu 
dangteliu)

Okuliaro gaubtas 
„Eg“

Baterijų kroviklis
LC-E19

(su apsauginiu dangteliu)

Platus dirželis Sąsajos kabelis 
IFC-150U II

Kabelio apsauga

* Okuliaro gaubtą „Eg“ pritvirtinkite prie vaizdo ieškiklio okuliaro.
* Būkite atidūs ir nepameskite pirmiau nurodytų komponentų.

Naudotojo vadovai
 o Svetainė, iš kurios galima atsisiųsti naudotojo vadovus (PDF failus):  

www.canon.com/icpd
• Fotoaparato naudotojo vadovas*, laidinio LAN ryšio naudotojo vadovas* ir 

programinės įrangos instrukcijos
* Versijos lietuvių k. nėra

Naudojimo atsargumo priemonės
Fotoaparato priežiūra
● Šis fotoaparatas yra ypač tikslus prietaisas. Saugokite jį, nenumeskite jo ir 

nesutrenkite.
● Fotoaparatas nėra atsparus vandeniui, todėl po vandeniu jo naudoti negalima. 

Jei netyčia įmetėte fotoaparatą į vandenį, nedelsdami kreipkitės į artimiausią 
„Canon“ paslaugų centrą. Užtiškusius vandens lašelius nuvalykite sausa švaria 
šluoste. Jei fotoaparatas buvo eksploatuojamas druskingame ore, nuvalykite jį 
švaria gerai išgręžta drėgna šluoste.

● 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.

● Pirštais netrukdykite veikti veidrodžiams ir pan. Tai gali sutrikdyti fotoaparato 
veikimą.

● Prie objektyvo, vaizdo ieškiklio, atspindžio veidrodžio, fokusavimo ekrano prilipusias 
dulkes nupūskite tik parduotuvėse įsigyjama orpūte. Fotoaparato korpuso arba objektyvo 
nevalykite valikliais, kuriuose yra organinių tirpiklių. Įsisenėjusiems nešvarumams 
pašalinti nugabenkite fotoaparatą į artimiausią „Canon“ paslaugų centrą.

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

● Jei fotoaparatas staigiai įnešamas iš šaltos aplinkos į šiltą patalpą, ant vidinių dalių 
gali susidaryti kondensato. Kad išvengtumėte kondensato susidarymo, 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 kondensato susidarymo požymių, kurį laiką jo nenau-
dokite. Taip išvengsite fotoaparato komponentų pažeidimo. Pastebėję kondensato, atjun-
kite 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 greta koroziją sukeliančių cheminių medžiagų, 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 patikrinti į „Canon“ paslaugų centrą, ar 
fotoaparatas 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.

LCD skydelis ir skystųjų kristalų (LCD) ekranas
● Nors skystųjų kristalų (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). Neveikiantys pikseliai 
nėra gedimas. Jie neturi įtakos įrašomiems vaizdams.

● Jei LCD ekranas ilgesniam laikui paliekamas įjungtas, išjungus jame gali „įsispausti“ vaiz-
das ir matytis buvusio vaizdo fragmentų. Šis reiškinys yra laikinas ir po kelių fotoaparato 
nenaudojimo dienų išnyksta.

● Žemoje temperatūroje LCD ekrane atkuriamas vaizdas gali sulėtėti, o aukštoje temperatū-
roje ekranas gali pajuosti. Kambario temperatūroje jo veikimas vėl atsistato.

Objektyvas
Atjungę nuo fotoaparato objektyvą, padėkite objektyvą 
užpakaline dalimi aukštyn, uždėkite galinį objektyvo dangtelį, kad 
apsaugotumėte nuo subraižymo objektyvo paviršių ir elektrinius 
kontaktus.

Kontaktai

Q Spartusis valdymas

Elektroninis gulsčiukas

ISO jautrumas

Matavimo režimas

Baltos spalvos balanso 
korekcija

AF veikimas
„Picture Style“

Išlaikymas

Diafragma

Baltos spalvos 
balansas

„Auto Lighting Optimizer“ 
(automatinis apšvietimo 
optimizatorius)

Ekspozicijos 
kompensavimas / 
AEB nuostata

 o Paspauskite <Q> mygtuką.
XX Ekrane pasirodys sparčiojo valdymo 
ekranas.

 o Kaskart, paspaudus <B> 
mygtuką, ekrane pasikeis rodinys.

 o Iškvieskite į ekraną elektroninį 
gulsčiuką.

 o <9> valdikliu pasirinkite funkciją ir paspauskite <0>.
 o Sukdami <5> arba <6> ratuką pakeiskite dalį nuostatų.

Pavaros režimas

Pasirenkami 
valdikliai

Ekspozicijos 
kompensavimas 
fotografuojant su 
blykste

x

L

9

0
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B Baltos spalvos balansas

 o Paspauskite <i> mygtuką, po to 
sukite <6/5> ratuką.

 o Jautrumą nuo ISO 100 iki 51200 
galima nustatyti 1/3 žingsnio 
pokyčiu.

 o Pasirinkus „A“, ISO jautrumas 
nustatomas automatiškai. 
Nuspaudus iki pusės užrakto 
mygtuką, rodoma ISO jautrumo 
nuostata.

 o Paspauskite <B> 
mygtuką, po to sukite 
<5> ratuką.

i: ISO jautrumas

Rodmuo Režimas
Spalvos temperatūra (K: 
Kelvino laipsniai, apytiksl.)

Q Auto (Ambience priority) (Automatinis (atmosferos pirmumas))
3000 - 7000

Qw Auto (White priority) (Automatinis (baltos spalvos pirmumas))

W Daylight (Dienos šviesa) 5200

E Shade (Šešėlis) 7000

R Cloudy, twilight, sunset (Apsiniaukę, prietema, saulėlydis) 6000

Y Tungsten light (Kaitrinės lemputės šviesa) 3200

U White fluorescent light (Baltos fluorescencinės lemputės šviesa) 4000

D Flash use (Blykstės naudojimas) Nustatyta automatiškai*

O Custom (Pasirinktinas) 2000 - 10000

P Color temperature (Spalvos temperatūra) 2500 - 10000

ATSARGIAI
JEI BATERIJĄ PAKEISITE KITA NETINKAMO TIPO BATERIJA, 
RIZIKUOJATE SUKELTI SPROGIMĄ. UTILIZUOKITE PANAUDOTAS 
BATERIJAS PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS.

Specifikacijos
Tipas: Skaitmeninis, veidrodinis, AF/AE 

fotoaparatas
Įrašymo laikmenos: CF kortelės (derančios su „Type I“, UDMA 7) 

„CFast“ kortelė   
(deranti su „CFast 2.0“)

Vaizdo jutiklio dydis: Apie 35,9 x 23,9mm

Derantys objektyvai: „Canon EF“ objektyvai
  *  Neįskaitant EF-S ir EF-M objektyvų 

(Veiksmingas vaizdo kampas apytiksliai 
atitinka nurodyto židinio nuotolio vaizdo 
kampą.)

Objektyvo apsodas: „Canon EF“ apsodas

 o Maitinimas

Baterija: Baterijų paketas LP-E19 / LP-E4N / LP-E4, 
1 vnt.

  *  KS maitinimą galima naudoti su buitinio 
elektros tinklo lizdo priedais.

Baterijų informacija:  Rodomas maitinimo šaltinis, baterijų lygis, 
užrakto suveikimų skaičius, pakartotinio 
įkrovimo našumas

Galimų kadrų skaičius: Fotografuojant su vaizdo ieškikliu:
  Apie 1210 kadrų kambario temperatūroje  

(23 °C), apie 1020 kadrų žemoje 
temperatūroje (0 °C); „Live View“ 
fotografavimo metu: apie 260 kadrų 
kambario temperatūroje (23 °C), apie 240 
kadrų žemoje temperatūroje (0 °C) 

 * Su visiškai įkrautu baterijų paketu LP-E19.

3 Pasirenkamų funkcijų 
81: Exposure (81: Ekspozicija) 
Exposure level increments (Ekspozicijos lygio žingsniai)

ISO speed setting increments (ISO jautrumo nuostatų žingsneliai)

Bracketing auto cancel (Automatinis skirtingų parametrų serijos atšaukimas)

Bracketing sequence (Skirtingų parametrų serijos seka)

Number of bracketed shots (Skirtingų parametrų serijos kadrų skaičius)

Spot metering link to AF point (Taškinio matavimo susiejimas su AF tašku)
82: Exposure (82: Ekspozicija) 
Safety shift (Apsauginis pakeitimas)
Same exposure for new aperture (Ta pati ekspozicija nustačius kitą 
diafragmą)
83: Exposure (83: Ekspozicija) 
Restrict shooting modes (Fotografavimo režimų apribojimas)

Restrict metering modes (Matavimo režimų apribojimas)

Metering used in manual exposure (Matavimas rankinio eksponavimo metu)

Set shutter speed range (Išlaikymo diapazono nustatymas)

Set aperture range (Diafragmos diapazono nustatymas)

AE Microadjustment (AE mikroreguliavimas)

FE Microadjustment (FE mikroreguliavimas)

84: Drive (84: Pavara) 

Continuous shooting speed (Nepertraukiamo fotografavimo greitis) 
Limit continuous shot count (Nepertraukiamai fiksuojamų kadrų skaičiaus 
apribojimas)
Restrict drive modes (Pavaros režimų apribojimas)

85: Display/Operation (85: Ekranas / Veikimas) 
Focusing screen (Fokusavimo ekranas)

Viewfinder info. during exposure (Informacija vaizdo ieškiklyje nustatant 
ekspoziciją)
LCD panel illumination during Bulb (LCD skydelio apšvietimas neriboto 
išlaikymo metu) 
Recording card, image size setting (Įrašinėjimo kortelė, vaizdo dydžio 
nustatymas)
86: Operation (86: Veikimas)
Warnings z in viewfinder (Įspėjimai z vaizdo ieškiklyje)
Dial direction during Tv/Av (Ratuko kryptis Tv/Av metu)
Av setting without lens (Av nustatymas be objektyvo)
Multi function lock (Daugiafunkcinis užraktas)
Custom Controls (Pasirenkami valdikliai)
J/K button function (J/K mygtukų funkcija)
87: Others (87: Kita)
Add cropping information (Apkirpimo informacijos pridėjimas)

Timer duration (Laikmačio trukmė)

Shutter release time lag (Užrakto suveikimo delsa)

Memo audio quality (Priminimo garso įrašo kokybė)

Default Erase option (Numatytoji trynimo parinktis)

Retract lens on power off (Objektyvo įtraukimo išjungimas)

88: Clear (88: Išvalymas)

Clear all Custom Func. (C.Fn) (Visų pasirenkamų funkcijų išvalymas (C.Fn))

k Filmavimas naudojant automatinę ekspoziciją
 o Pastumkite fotografavimo „Live 
View“ režimu / filmavimo perjungiklį 
į padėtį <k>.

 o Paspauskite <W> mygtuką ir, 
sukdami <6> arba <5> ratuką, 
pasirinkite <d>.

 o Prieš filmuodami nuspauskite 
užrakto mygtuką iki pusės ir 
sufokusuokite.

 o „Live View“ fotografavimo arba 
filmavimo metu galite pirštais 
paliesti LCD ekraną (lietimui jautrų 
skydelį) ir perkelti AF tašką arba 
padidinti vaizdą.

 o Norėdami pradėti filmuoti ir 
nutraukti filmavimą, paspauskite 
<0> mygtuką.

k Filmavimas

A „Live View“ fotografavimas

 o Pastumkite fotografavimo 
„Live View“ režimu / filmavimo 
perjungiklį į padėtį <A> ir 
paspauskite <0> mygtuką. 

 o Paspauskite <W> mygtuką 
ir, sukdami <6> arba <5> 
ratuką, pasirinkite fotografavimo 
režimą.

 o Nuspauskite užrakto mygtuką 
iki pusės. Sufokusavus, iki galo 
nuspauskite užrakto mygtuką.

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

 o Galimų kadrų skaičius „Live View“ fotografavimo metu

Temperatūra
Kambario 

temperatūra
(23 °C)

Žema temperatūra 
(0 °C)

Galimų kadrų 
skaičius Apie 260 kadrų Apie 240 kadrų

i Pavaros režimas
 o Paspauskite <o> mygtuką, po 
to sukite <5> ratuką.
u : Single Shooting (Fotografavimas 

po vieną kadrą)
o(o) : High-speed continuous shooting 

(Nepertraukiamas fotografavimas 
dideliu greičiu)

p : Low-speed continuous shooting 
(Nepertraukiamas fotografavimas 
mažu greičiu)

6(B) : Single: Silent Shooting (Tylusis 
fotografavimas po vieną kadrą)

6o(V) : Silent HS shooting (Tylusis 
fotografavimas dideliu greičiu)

6p(M) : Silent LS shooting (Tylusis 
fotografavimas mažu greičiu)

k(k) : 10-sec. self-timer (10 s laikmatis)
l : 2-sec. self-timer (2 s laikmatis)

 o Paspauskite <S> mygtuką.
 o Stebėdami vaizdą pro vaizdo 
ieškiklį paspauskite <B> 
mygtuką.

 X Kaskart, paspaudus <B> 
mygtuką, pasikeičia AF zonos 
pasirinkimo režimas.

AF zonos pasirinkimo režimai

 o Paspauskite <S> mygtuką ir 
žiūrėkite pro vaizdo ieškiklį.

 o Pakreipus <9> valdiklį, AF taškų 
pasirinkimas pasikeis pokrypio 
kryptimi. Jei paspausite <9> 
mygtuką jo nepakreipdami, bus 
pasirinktas centrinis AF taškas (arba 
centrinė zona).

 o Horizontalų AF tašką galite 
pasirinkti sukdami <6> ratuką, o 
vertikalų AF tašką – sukdami <5> 
ratuką.

S AF taško pasirinkimas

q Matavimo režimas
 o Paspauskite <Q> mygtuką, po 
to sukite <6> ratuką.
q : Evaluative metering (vertinamasis 
matavimas):
standartinis matavimo režimas
w :  Partial metering (dalinis matavimas):
apie 6,2 % ploto centre
r : Spot metering (taškinis matavimas):
apie 1,5% ploto centre
e : Center-weighted average metering 
(centrinis svertinis matavimas):
Skaistis išmatuojamas vaizdo centre ir 
apskaičiuotas vidurkis pritaikomas visam 
vaizdui.

Fotografavimo režimas
Fotografavimas

 o Paspauskite <W> mygtuką, 
po to sukite <6/5> ratuką.

 o Sukdami <6> arba <5> 
ratuką nustatykite ekspoziciją ir 
fotografuokite.

Fotografavimo režimas 6 ratukas 5 ratukas

d (AE programa) Programuojamasis poslinkis Ekspozicijos 
kompensavimas

s (AE su pirmenybe 
užraktui) Išlaikymo nustatymas Ekspozicijos 

kompensavimas
f (AE su pirmenybe 
diafragmai) Diafragmos nustatymas Ekspozicijos 

kompensavimas
a (Rankinis eksponavimas) Išlaikymo nustatymas Diafragmos nustatymas

 o Pastumkite objektyvo fokusavimo 
režimo jungiklį į padėtį <f>.

 o Paspauskite <o> mygtuką, 
po to sukite <6> ratuką.

X (Vieno kadro AF):
nejudantiems objektams 
fotografuoti.

Z („AI Servo AF“):
judantiems objektams fotografuoti.

f: AF režimas

O Ekspozicijos kompensavimas

 o Sufokusuokite objektą.
 o Norėdami užfiksuoti esamą ekspoziciją, 
paspauskite <A> mygtuką.

 o Dešinėje vaizdo ieškiklio pusėje esantis 
ekspozicijos lygio indikatorius realiu 
laiko rodys AE fiksavimo ekspozicijos 
lygį ir esamą ekspozicijos lygį.

 o Perkomponuokite kadrą ir 
fotografuokite.

A AE fiksavimas

 o Nuspauskite iki pusės užrakto 
mygtuką ir patikrinkite ekspozicijos 
lygio indikatorių.

 o Sukdami <5> ratuką nustatykite 
ekspozicijos kompensavimo dydį.

 o Dydį galite keisti iki ±5 žingsnių, 
keisdami 1/3 žingsnio pokyčiu.

 o Jei norite atšaukti ekspozicijos 
kompensavimą, perkelkite 
ekspozicijos lygio indikatorių <n/
N> į standartinės ekspozicijos 
rodyklės (<a/C>) vietą.

Padidinta ekspozicija, kad 
vaizdas būtų skaistenis

Sumažinta ekspozicija, kad 
vaizdas būtų tamsesnis

• Jei ekspozicijos kompensavimo dydis viršija ±3 žingsnius, jį 
rekomenduojame nustatyti sparčiojo valdymo ekrane.

• Taip pat galite nustatyti <O> mygtuku ir <6/5> ratuku. 
• Jei objektai šviesių spalvų, nustatykite į pliuso pusę. Jei objektai tamsių 

spalvų, nustatykite į minuso pusę.

CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonija

Europoje, Afrikoje ir Vidurinėje Azijoje

CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nyderlandai

For your local Canon office, please refer to your warranty card or to www.canon-europe.com/Support
The product and associated warranty are provided in European countries by Canon Europa N.V.

Filmavimo trukmė: Iš viso: apie 2 val. 20 min. kambario 
temperatūroje (23 °C).

 Iš viso apie 2 val. žemoje temperatūroje  
(0 °C)

 * Su visiškai įkrautu baterijų paketu LP-E19, 
išjungus „Movie Servo AF“ ir nustačius  
„Full HD“  
29,97p / 25,00p / 24,00p / 23,98p IPB 
(Standartinis).

 o Matmenys ir svoris
Matmenys 
(P x A x G): Apie  158,0 x 167,6 x 82,6 mm
Svoris:  Apie 1530 g (pagal CIPA rekomendacijas)
 Apie 1340 g (tik korpusas)

 o Veikimo aplinka
Darbinės temperatūros  0 °C – 45 °C
diapazonas:  
Darbinis drėgnis: Iki 85 %

n Modelio numeris
EOS-1D X Mark II (G) : DS126561
(įskaitant GPS modulio modelį ES300)

* Taikoma fotografuojant su „Speedlite“ blykstėmis, kuriose įdiegta spalvos temperatūros perdavimo 
funkcija. Kitu atveju bus taikoma fiksuota apyt. 6000K nuostata. AE fiksavimas

H: 4K filmavimas nustačius 59,94p / 50,00p
● Filmuodami H8/7J filmus, naudokite „CFast“ kortelę ir 

įsitikinkite, kad pasirinktas „CFast“ kortelės lizdas 2 (g).
Net ir su didelio greičio CF kortele vienu metu galima įrašinėti tik 
labai trumpai (daugiausia iki maždaug 10 s). (Filmavimas nutrūksta 
automatiškai.)

● Jei nustatysite filmavimo režimą <Tv>, < Av > arba <M>, filmuoti galėsite 
nustatę atitinkamo filmavimo režimo ekspozicijos nuostatą.

● Filmuojant fotografuoti negalima.

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.


