
Šiame trumpame naudotojo vadove aptartos tik pačios 
pagrindinės fotoaparato funkcijos. 
Daugiau informacijos apie kitas funkcijas rasite išsamiame 
fotoaparato naudotojo vadove (PDF dokumentas), įrašytame 
DVD-ROM diske.

Pagrindinis naudotojo vadovas

CEL-SV1LA2W0 © CANON INC. 2014 SPAUSDINTA ES

Šiame naudotojo vadove minimi objektyvai ir priedai yra nauji, rekomenduojami 
nuo 2014 m. sausio mėn. Daugiau informacijos apie fotoaparato suderinamumą 
su po minėtos datos pagamintais objektyvais bei priedais teiraukitės Canon 
paslaugų centre.

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

Europoje, Afrikoje ir Vidurinėje Azijoje

CANON EUROPA N.V.
P. d. 2262, 1180 EG Amstelveen, Nyderlandai

Vietinės „Canon“ atstovybės adresą rasite garantiniame lape arba internetiniame tinklapyje  
www.canon-europe.com/Support

Produkto garantiją ir kitas su juo susijusias garantijas Europos valstybėse suteikia kompanija  
„Canon Europa N.V.“.

LIETUVIŲ K.



2

EOS 1200D – tai ypač našus skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas 
su ypatingu detalumu pasižyminčiu 18 efektyviųjų megapikselių CMOS 
jutikliu, DIGIC 4 procesorium, ypač sparčia ir detalia 9 taškų AF funkcija, 
apie 3,0 k./s nepertraukiamo fotografavimo, fotografavimo su „Live View“ 
ir filmavimo „Full HD“ raiška funkcijomis.
Šis fotoaparatas ypač greitai prisitaiko prie bet kokių fotografavimo sąlygų 
ir geba užfiksuoti net ir daug pastangų reikalaujančius vaizdus.

Naudodamiesi fotoaparatu vis peržvelkite šį vadovą, taip 
geriau su juo susipažinsite ir greičiau įvaldysite.
Su šiuo skaitmeniniu fotoaparatu galima iškart peržiūrėti nufotografuotą 
vaizdą. Skaitydami šį vadovą pamėginkite nufotografuoti kelis vaizdus 
ir pažiūrėkite, kokį gausite rezultatą. Tada geriau suprasite, kaip veikia 
fotoaparatas.
Kad išvengtumėte sugadintų nuotraukų ir nelaimingų atsitikimų, pirmiausia 
perskaitykite temas „Saugos įspėjimai“ (100–102 psl.) ir „Atsargumo 
priemonės naudojant“ (12, 13 psl.).

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 ar jų nepavyksta atsisiųsti į kompiuterį.

Autorių teisės
Jūsų šalyje galiojantys autorių teisių įstatymai gali drausti naudoti į atminties 
kortelę įrašytus vaizdus ar autorių teisių įstatymų ginamą muziką ir vaizdus 
su muzika naudoti 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 patikrinkite, ar su fotoaparatu pateikti visi toliau išvardinti 
komponentai. Jei ko nors trūksta, susisiekite su atstovu.

* Komplekte yra baterijos įkroviklis LC-E10 arba LC-E10E. (LC-E10E tiekiamas 
su maitinimo kabeliu.)

 Komplekte esantys naudotojo vadovas bei DVD/CD-ROM diskai yra išvardinti 
sekančiame puslapyje.

 Jei įsigijote objektyvų komplektą, patikrinkite, ar jame yra visi objektyvai.
 Komplekte gali būti ir objektyvų naudotojo vadovai (priklauso nuo objektyvų 

komplekto tipo).
 Būkite atidūs ir nepameskite pirmiau išvardintų komponentų.

Kontrolinis komponentų sąrašas

Baterijų paketas LP-E10
(su apsauginiu dangteliu)

Baterijų įkroviklis
LC-E10/LC-E10E*

Platusis dirželis

Fotoaparatas
(su okuliaro gaubtu 

ir korpuso dangteliu)

Sąsajos kabelis
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Naudotojo vadovą sudaro lankstinukas ir PDF dokumentas elektroninėje 
laikmenoje (DVD-ROM diske). 

„EOS Camera Instruction Manuals Disk“ (DVD-ROM)
Diske įrašyti šie naudotojo vadovai:
• Fotoaparato naudotojo vadovas (išsamus)
• Programinės įrangos naudotojo vadovai „EOS Solution 

Disk“ diske.

* DVD-ROM diske esančių naudotojo vadovų peržiūros instrukcijos pateiktos 
91–92 p.

„EOS Solution Disk“
Šiame diske yra įrašytos įvairios programos. Daugiau 
informacijos apie programas ir jų įdiegimą rasite 95–97 p.

Naudotojo vadovai ir DVD/CD-ROM diskai

Pagrindinis 
naudotojo vadovas

Pagrindiniame naudotojo vadove aprašytos fotoaparato savybės ir pagrindinės 
procedūros. Išsamesnes instrukcijas skaitykite „EOS Camera Instruction 
Manuals Disk“ (DVD-ROM) diske.

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

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

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
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Su šiuo fotoaparatu galima naudoti šių tipų įvairios talpos atminties 
korteles: Jei ketinate naudoti naują arba kitu fotoaparatu suformatuotą 
atminties kortelę, pirmiausiai rekomenduojame ją suformatuoti šiuo 
fotoaparatu (42 p.).

• SD atminties kortelės
• SDHC atminties kortelės
• SDXC atminties kortelės

Filmuojant būtina naudoti didelės talpos 6 klasės SD atminties 
kortelę, paženklintą ženklu „ “ arba didesnės spartos kortelę.
 Jei filmuodami naudosite lėtai įrašančią kortelę, medžiaga gali būti 

įrašyta netinkamai. Be to, iš mažu skaitymo greičiu pasižyminčios 
kortelės filmuota medžiaga gali būti netinkamai atkurta.

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

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

Fotoaparatui tinkamos atminties kortelės

Filmams įrašyti netinkamos kortelės:

Nors šis fotoaparatas nepalaiko UHS-I standarto, UHS-I atminties kortelę 
su juo naudoti galima, tačiau įrašymo / nuskaitymo greitis bus ne didesnis 
už 10 klasės SD kortelės.

Šiame naudotojo vadove minima „kortelė“ reiškia SD, SDHC arba 
SDXC atminties kortelę.
* Nuotraukoms / filmuotiems vaizdams įrašyti skirtos atminties 

kortelės fotoaparato komplekte nėra. Įsigykite ją atskirai.
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Greitojo įjungimo vadovas

1 Įdėkite bateriją (24 p.).
Informacijos apie baterijos įkrovimą 

rasite 22 puslapyje.

2 Įdėkite kortelę (24 p.).
Pasukę kortelės etiketę į fotoaparato 

ekrano pusę ir įkiškite į jai skirtą lizdą.

3 Pritvirtinkite objektyvą (32 p.).
Suderinkite objektyvo baltą arba 

raudoną žymę su fotoaparato 
atitinkamos spalvos žyme.

4 Pastumkite objektyvo fokusavimo 
režimo jungiklį į padėtį <AF> 
(32 p.).

5 Pastumkite maitinimo jungiklį 
į padėtį <1> (27 p.).
Kai LCD ekrane pasirodys datos / 

laiko / laiko juostos nustatymo rodinys, 
žr. 29 p.

Balta rodykle Raudona rodykle
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Greitojo įjungimo vadovas

6 Režimo pasirinkimo ratuką 
pasukite į padėtį <A> (išmanus 
automatinis vaizdo režimas) 
(48 p.).
Visos reikalingos fotoaparato 

nuostatos bus parinktos automatiškai.

7 Sufokusuokite objektą (37 p.).
Žiūrėdami pro vaizdo ieškiklį nutaikykite 

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

fotoaparatas sufokusuos pasirinktą 
objektą.

Jei reikės, automatiškai iššoks foto-
aparate įmontuota blykstė.

8 Nufotografuokite vaizdą (37 p.).
Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką 

ir nufotografuokite vaizdą.

9 Peržiūrėkite nufotografuotą vaizdą.
Nufotografuota nuotrauka apie 

2 sekundes bus rodoma LCD ekrane.
Norėdami peržiūrėti vaizdą dar kartą, 

paspauskite mygtuką <x> button 
(65 p.).

 Informacijos apie fotografavimą naudojantis LCD ekranu rasite 
skirsnyje „Live View“ fotografavimas (67 p.).

 Jei norite peržiūrėti iki šiol nufotografuotus vaizdus, žr. skirsnį 
„Vaizdų peržiūra“ (65 p.).

 Jei norite pašalinti vaizdą, žr. skirsnį „Vaizdų trynimas“ (88 p.).
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Šiame vadove naudojamos piktogramos
<6> : pagrindinis valdymo ratukas.
<W><X><Y><Z> : viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje esantys 

kryžminiai <S> mygtukai.
<0> : nustatymo mygtukas.
0, 9, 7, 8 : reiškia, kad, atleidus mygtuką, įjungiama, 

atitinkamai, 4 s, 6 s, 10 s arba 16 s funkcija.
* Šiame vadove piktogramos ir ženklai, nurodantys fotoaparato mygtukus, ratukus 

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

3 : Nurodo funkciją, kurią galima pakeisti paspaudus mygtuką 
<M> ir pakeitus nuostatą.

M : jei rodomas puslapio viršutiniame dešiniajame kampe, reiškia, 
kad funkcija galima naudotis tik fotografuojant kūrybinės 
zonos režimais (18 p.).

(** p.) : nurodo puslapius, kuriuose pateikiama išsamesnė informacija.
: įspėjimas, kad būtų išvengta fotografavimo problemų.
: papildoma informacija.
: patarimas, kaip geriau fotografuoti.
: patarimas, kaip išspręsti problemą.

Pagrindinės prielaidos
Visi paaiškinimai šiame naudotojo vadove pateikiami darant prielaidą, 

kad maitinimo jungiklis yra pastumtas į padėtį <1> (27 p.).
Taip pat daroma prielaida, kad nurodytos numatytosios pasirenkamų 

funkcijų meniu nuostatos.
Kad būtų aiškiau, šiame naudotojo vadove vaizduojamas fotoaparatas 

su prijungtu EF-S18–55mm f/3.5–5.6 IS II objektyvu.

Šiame vadove naudojami sutartiniai ženklai
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Fotoaparato priežiūra
 Šis fotoaparatas – ypač tikslus prietaisas. Nenumeskite jo ir netrankykite.
 Fotoaparatas nėra nelaidus vandeniui, todėl po vandeniu jo naudoti negalima. 

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

 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“ paslaugų 
centrą.

 Nelieskite pirštais elektrinių fotoaparato kontaktų. Taip išvengsite kontaktų 
aprūdijimo. Dėl aprūdijusių kontaktų gali sutrikti fotoaparato veikimas.

 Fotoaparatą įnešus 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 pastebėjote 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 foto-
aparatas padėtas laikyti, retkarčiais nuspauskite užrakto mygtuką ir patikrinkite, 
ar fotoaparatas vis dar veikia.

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

Saugaus eksploatavimo instrukcijos
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Saugaus eksploatavimo instrukcijos

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

 Ilgai fotografuojant be pertraukos, naudojantis „Live View“ fotografavimo 
funkcija arba ilgai filmuojant, fotoaparatas gali įkaisti. Tai nėra gedimas.

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. Neaktyvūs pikseliai nėra gedimas. 
Jie neturi įtakos įrašomiems vaizdams.

 Jei LCD ekranas ilgesniam laikui paliekamas įjungtas, rodomas vaizdas jame 
gali „įsispausti“, todėl išjungus aparatą jame gali 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 atsistatys.

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.
 Nelieskite kortelės elektroninių kontaktų nei pirštais, nei metaliniais daiktais.
 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 nesu-
sibraižytų jo paviršius ir elektriniai kontaktai.

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 nuotraukoje vis tiek matosi taškelių, rekomen-
duojame nugabenti fotoaparatą į „Canon“ paslaugų centrą 
tinkamai nuvalyti.

Kontaktai
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Dalys ir rodmenys

Objektyvo atleidimo 
mygtukas (33 p.)

Maitinimo jungiklis (27 p.)

Režimo pasirinkimo ratukas 
(18 p.)

<D> Blykstės mygtukas

<6> Pagrindinis
valdymo ratukas

Užrakto 
mygtukas
(37 p.)

Raudonų 
akių efekto
mažinimo /
laikmačio 
lemputė

Laikiklis

Veidrodis

Kontaktai (13 p.)

Objektyvo apsodas

Objektyvo fiksavimo kaištis

Įmontuota blykstė / AF pagalbinis spindulys

Terminalų 
dangtelis

EF objektyvo apsodo žyma (32 p.)

EF-S objektyvo apsodo žyma (32 p.)

Blykstės sinchronizavimo kontaktai

Kontaktinė jungtis

<V> Židinio 
plokštumos žyma 
(59 p.)

Garsiakalbis
(86 p.)

Dirželio 
kilputė
(21 p.)

Mikrofonas (78 p.)

Nuotolinio valdymo jungtis

Skaitmeninis terminalas

HDMI miniatiūrinis terminalas
Korpuso dangtelis (32 p.)
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Dalys ir rodmenys

<A> „Live View“ fotografavimo /
filmavimo mygtukas (68/78 p.)

Dioptrijų nustatymo ratukas (36 p.)

Okuliaro gaubtas

Vaizdo ieškiklio okuliaras

<O/L> Diafragmos /
Išlaikymo išlyginimo /
Ištrynimo mygtukas (88 p.)

<Q> Sparčiojo valdymo
mygtukas (38 p.)

Trikojo lizdas

<M> Meniu mygtukas (40 p.)

<x> Peržiūros mygtukas (65 p.)

<0> Nustatymo mygtukas (40 p.)

<W><X><Y><Z>: <S> Krypčių klavišai 
(40 p.)
<Wi> ISO greičio nustatymo mygtukas
<XB> Baltos spalvos balanso pasirinkimo mygtukas
<Yi/j> Nepertraukiamo fotografavimo režimo / 
laikmačio nustatymo mygtukas
<Zf> AF režimo pasirinkimo mygtukas 

Kortelės lizdas 
(24 p.)

Baterijų skyrius (24 p.)

Prieigos indikatorius (26 p.)

Kortelės lizdo / baterijų skyriaus
dangtelio atleidimo svirtis (24 p.)

Kortelės lizdo / baterijų 
skyriaus dangtelis (24 p.)

DC kabelio 
lizdas

<S/u> Vieno AF taško
pasirinkimo mygtukas /
vaizdo didinimo mygtukas 
(85 p.)

<A/Hy> AE fiksavimo/
FE fiksavimo mygtukas / 
rodyklė /
Sumažinimo mygtukas
(84/85 p.)

<B> rodymo mygtukas
(44, 65, 70, 79 p.)

Skystųjų kristalų 
(LCD) ekranas
(40 p.)
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Fotografavimo nuostatos (kūrybinės zonos režimuose, 18 p.)

Ekrane pateikiamos tik esamu metu pritaikytos nuostatos.

c Pagrindinio valdymo ratuko rodyklė

„Picture Style“

AF valdymas
X:
„One-Shot AF“
9:
„AI Focus AF“
Z:
„AI Servo AF“
MF:
Rankinis 

fokusavimas

Sparčiojo valdymo 
piktograma (38, 63 p.)

Baterijų patikrinimas (28 p.)
zxcn

Nepertraukiamo 
fotografavimo režimas / laikmatis

u Pavienių kadrų fotografavimas
i Nepertraukiamas fotografavimas
j Laikmatis: 10 s
l Laikmatis: 2 s
q Laikmatis: nepertraukiamas

Užrakto greitis
Diafragma

„Auto Lighting Optimizer“ (automatinio 
apšvietimo optimizatorius)

ISO greitis
Paryškinto atspalvio 
pirmenybė

y Blykstės išlaikymo
išlyginimo
0 Išorinės blykstės
Išlaikymo išlyginimas
Įmontuotos blykstės 
pakėlimas (39 p.)
Vaizdo įrašymo kokybė

73 Didelė / puiki
83 Didelė / normali
74 Vidutinė / puiki
84 Vidutinė / normali
7a Nedidelė 1 / puiki
8a Nedidelė 1 / normali
b 2 nedidelė (puiki)
c 3 nedidelė (puiki) 
1+73

RAW + didelė / puiki
1 RAW

Laikmačio atbulinė skaičiuotė

Galimų kadrų skaičius fotogra-
fuojant skirtingo baltos spalvos 
balanso seriją

Galimų kadrų skaičius

u Baltos spalvos korekcija 
B Skirtingo baltos spalvos balanso 
      serija 

Matavimo režimas
q Vertinamasis matavimas
w Dalinis matavimas
e Centrine svertine verte pagrįsto 

         vidurkio matavimas
GPS prijungimo indikatorius

„Eye-Fi“ perdavimo būsena

Baltos spalvos balansas
Q Automatinis
W Dienos šviesa
E Šešėlis
R Apsiniaukę
Y Kaitrinė lemputė
U Balta fluorescencinė lemputė
I Blykstė
O Adaptuotas

Fotografavimo režimas
Išlaikymo lygio indikatorius

Išlaikymo
išlyginimo
apimtis
AEB diapazonas
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Dalys ir rodmenys

Vaizdo ieškiklio informacija

Ekrane pateikiamos tik esamu metu pritaikytos nuostatos.

Fokusavimo tinklelis AF taškai

AF taško įjungimo indikatorius <•>

<e> Didelės spartos 
sinchronizacija
(FP blykstė)

<d> FE fiksavimas / 
FEB vykdomas

Užrakto greitis
FE fiksavimas (FEL)
Užimta (buSY)
Įmontuota blykstė įsikrauna 
(D buSY)

Pilnos kortelės įspėjimas (FuLL)
Kortelės klaidos įspėjimas (Card)
Kortelės nebuvimo įspėjimas (Card)

<i>
ISO greitis

<u>
Baltos spalvos 
balansas korekcija

ISO greitis

Diafragma

<A> AE fiksavimas /
AEB eiga

<D> Blykstės parengtis
Netinkamo FE 
fiksavimo
perspėjimas

<y> Blykstės išlaikymo
išlyginimas

Išlaikymo lygio indikatorius
Išlaikymo išlyginimo vertė
AEB diapazonas

Raudonų akių efekto mažinimo indikatorius

<A> Paryškinto atspalvio pirmenybė

Didž. nepertraukiamai foto-
grafuojamų vaizdų skaičius

<0>Vienspalvis fotogra-
favimas

<o> Fokusavimą 
patvirtinanti lemputė
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Režimo pasirinkimo ratukas
Sukant režimo pasirinkimo ratuką galima pasirinkti pagrindinės zonos, 
kūrybinės zonos ir fotografavimo režimus.

Pagrindinės zonos režimai
Tereikia paspausti užrakto mygtuką. 
Fotoaparatas viską nustato pagal 
fotografuojamą objektą arba aplinką.

A : išmanus automatinis vaizdo 
režimas(48 p.)

7 : blykstė išjungta (53 p.)
C : kūrybinis automatinis (54 p.)

Vaizdų zonos režimai
2 : Portretas (57 p.)
3 : Kraštovaizdis (58 p.)
4 : Stambus planas (59 p.)
5 : Sportas (60 p.)
6 : Portretų fotografavimas naktį (61 p.)

k: Filmavimas (77 p.)

Kūrybinės zonos režimai
Šie režimai teikia daugiau galimybių valdyti 
fotoaparatą fotografuojant įvairius objektus.

d :Programuojamas automatinis 
išlaikymas

s :Automatinis išlaikymas 
su pirmenybe užraktui

f :Automatinis išlaikymas 
su pirmenybe diafragmai

a :Rankinis išlaikymas
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Dalys ir rodmenys

Objektyvas
Objektyvas be atstumų skalės

Fokusavimo žiedas

Gaubto apsodas (34 p.)

Filtro sriegis
(objektyvo 
priekyje)

„Image Stabilizer“ (vaizdo 
stabilizatoriaus) jungiklis (35 p.)

Objektyvo apsodo žyma (32 p.)

Fokusavimo režimo jungiklis (32 p.)

Mastelio keitimo žiedas (33 p.)

Mastelio padėties rodyklė

Kontaktai (13 p.)
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Baterijų įkroviklis LC-E10
Baterijų paketo įkroviklis LP-E10 (22 p.).

Baterijų įkroviklis LC-E10E
Baterijų paketo įkroviklis LP-E10 (22 p.).

Maitinimo kištukas

Įkrovimo lemputė

Visiškos įkrovos lemputė
Baterijų paketo lizdas

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS: JAS BŪTINA IŠSAUGOTI.
PAVOJUS: NORĖDAMI SUMAŽINTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO 
RIZIKĄ, KRUOPŠČIAI LAIKYKITĖS TOLIAU PATEIKIAMŲ INSTRUKCIJŲ.
Prireikus prijungti aparatą prie kitokio nei JAV naudojami elektros lizdo, naudokite 
tinkamos konfigūracijos kištuko adapterį.

Maitinimo kabelis

Maitinimo kabelio lizdas

Baterijų paketo lizdas

Įkrovimo lemputė

Visiškos įkrovos
lemputė
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1
Nuo ko pradėti

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

Dirželio prikabinimas
Iš apačios prakiškite dirželio galą 
pro ant fotoaparato korpuse esančią 
kilputę. Tada prakiškite jį pro dirželio 
sagtį (žr. iliustraciją). Patraukite dirželį 
ir priveržkite taip, kad jis neatsilaisvintų 
nuo sagties.
Prie dirželio yra pritvirtintas 

ir okuliaro dangtelis.

Okuliaro dangtelis
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1 Nuimkite apsauginį dangtelį.
 Uždėkite drauge su baterija įsigytą 

apsauginį dangtelį.

2 Įdėkite bateriją.
 Tinkamai įstatykite bateriją į baterijų 

įkroviklį (žr. iliustraciją).
 Bateriją išimkite atlikdami veiksmus 

atvirkštine tvarka.

3 Įkraukite bateriją.
Skirta LC-E10
 Atlenkite baterijos įkroviklio kištukus 

(kaip parodyta iliustracijoje) ir įkiškite 
juos į elektros lizdą.

Skirta LC-E10E
 Prijunkite maitinimo kabelį prie įkroviklio 

ir įkiškite kištuką į maitinimo lizdą. 

 Įkrovimo procedūra prasideda auto-
matiškai, įkrovimo lemputė ima šviesti 
oranžine spalva.

 Baterijai įsikrovus įkrovos lemputė 
pradeda šviesti žaliai.

 23°C temperatūroje visiškai išsikrovusią bateriją pilnai įkrauti 
užtrunka apie 2 valandas. Laikas, kurio reikia baterijai įkrauti, 
priklauso nuo aplinkos temperatūros ir baterijos įkrovos lygio.

 Saugumo sumetimais, žemoje temperatūroje (6°C – 10°C) įkrovimas 
trunka ilgiau (iki 4 val.).

Baterijos įkrovimas

LC-E10

LC-E10E

Visiškos įkrovos lemputė

Įkrovimo lemputė
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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 
padarykite tai iš vakaro.
Net ir nenaudojama įkrauta baterija pamažu netenka energijos.

 Įkrautą bateriją išimkite iš įkroviklio ir ištraukite įkroviklio kištuką 
iš maitinimo lizdo.

 Jei ketinate fotoaparato ilgesnį laiką nenaudoti, išimkite iš jo 
bateriją.
Palikta baterija fotoaparate lėtai eikvoja energiją, todėl gali pernelyg 
išsikrauti, dėl to 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 įkroviklį galima jungti į 100–240 V KS, 50/60 Hz elektros 
tiekimo tinklą. 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 laikotarpis.
Įsigykite naują bateriją.

Patarimai, kaip naudoti bateriją ir įkroviklį

 Atjungę įkroviklio kištuką nuo elektros tiekimo tinklo, nelieskite šakutės 
bent 3 sekundes.

 Nekraukite jokių kitų baterijų, išskyrus baterijų paketą LP-E10.
 Baterijų paketas LP-E10 skirtas tik „Canon“ gaminiams. Naudodami 

jį su nederančiu baterijų įkrovikliu arba gaminiu, galite sukelti gedimą 
arba nelaimingą atsitikimą, už kurį „Canon“ neatsako.
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Įdėkite į fotoaparatą visiškai įkrautą baterijų paketą LP-E10. Su šiuo 
fotoaparatu galima naudoti SD, SDHC arba SDXC atminties korteles 
(parduodamos atskirai). Į atminties kortelę įrašomi užfiksuoti vaizdai.

Prieš rašydami / trindami duomenis įsitikinkite, kad atminties 
kortelės apsaugos nuo įrašymo jungiklis yra pastumtas aukštyn.

1 Atidarykite dangtelį.
 Pastumkite svirtelę rodyklės rodoma 

kryptim ir atidarykite dangtelį.

2 Įdėkite bateriją.
 Baterijos galas su kontaktais turi būti 

nukreiptas į priekį.
 Stumkite bateriją, kol ji užsifiksuos.

3 Įdėkite atminties kortelę.
 Kaip parodyta iliustracijoje, atminties 

kortelę pasukite taip, kad etiketė būtų 
nukreipta į fotoaparato ekrano pusę, 
įkiškite ją į išpjovą ir stumtelėkite, kad 
užsifiksuotų.

4 Uždarykite dangtelį.
 Užspauskite dangtelį taip, kad jis 

spragtelėtų.
 Pastūmus maitinimo jungiklį į padėtį 

<1>, LCD ekrane pasirodys likusių 
kadrų skaičius (28 p.).

Baterijos ir atminties kortelės įdėjimas 
ir išėmimas

Atminties kortelės ir baterijos įdėjimas ir išėmimas

Apsaugos nuo įrašymo jungiklis
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Baterijos ir atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas

1 Pastumkite maitinimo jungiklį 
į padėtį <2> (27 p.).

2 Atidarykite dangtelį.
 Patikrinkite, ar išsijungė prieigos 

lemputė, ir atidarykite dangtelį.
 Jei ekrane pasirodė užrašas [Recording... / 

įrašoma...], uždarykite dangtelį.

3 Išimkite bateriją.
 Pastumkite baterijos atleidimo svirtelę 

rodyklės rodoma kryptim ir išimkite 
bateriją.

 Kad būtų išvengta baterijos kontaktų 
trumpojo jungimo, ant baterijos būtinai 
uždėkite komplekte esantį apsauginį 
dangtelį (22 p.).

4 Išimkite atminties kortelę.
 Nestipriai spustelėkite ir atleiskite 

kortelę, kad ji iššoktų.
 Ištraukite kortelę.

5 Uždarykite dangtelį.
 Užspauskite dangtelį taip, kad jis 

spragtelėtų.

Baterijos ir kortelės išėmimas

Atidarę atminties kortelės / baterijų skyrių būkite atsargūs ir nepersukite 
dangtelio. Galite sulaužyti jo vyrius.

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

 Pasirinkę funkcijos [z1: Release shutter without card / z1: užrakto 
suveikimas be kortelės] nuostatą [Disable/išjungti] nebepamiršite įdėti 
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 Kai šviečia arba mirksi prieigos lemputė, į atminties kortelę yra įrašomi 
arba iš jos nuskaitomi ar trinami vaizdai arba perkeliami duomenys. 
Tuo metu neatidarykite atminties kortelės / baterijos skyrelio dangtelio.
Mirksint prieigos indikatoriaus lemputei niekada nedarykite ir šių 
veiksmų. Galite pažeisti fotoaparatą, atminties kortelę arba joje 
įrašytus duomenis.
• Neišimkite atminties kortelės.
• Neišimkite baterijos.
• Nepurtykite ir netrankykite fotoaparato.

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

 Jei LCD ekrane pateikiamas su kortele susijęs klaidos pranešimas, 
atminties kortelę ištraukite ir vėl įkiškite į lizdą. Jei klaida nedingsta, 
pakeiskite kortelę kita.
Jei galite, perkelti visus atminties kortelėje esančius vaizdus į kompiuterį, 
po to suformatuokite kortelę su fotoaparatu (42 p.). Kortelė gali vėl pradėti 
veikti normaliai.

 Nelieskite kortelės kontaktų nei pirštais, nei metaliniais daiktais. Saugokite 
kontaktus nuo drėgmės ir dulkių. Nešvarūs kontaktai gali tinkamai neveikti.

 „MultiMediaCard“ (MMC) tipo kortelės su šiuo fotoaparatu naudoti negalima. 
(Ekrane pasirodys kortelės klaidos kodas).
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Jei įjungus maitinimo jungiklį pasirodė datos / laiko / laiko juostos 
nustatymo ekranas, žr. 29 p., kur pateikiama informacijos, kaip tai 
nustatyti.

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

ir nebeveikia. Jei ketinate 
fotoaparato nebenaudoti, 
pastumkite jungiklį į šią 
padėtį.

 Siekiant taupyti baterijų energiją, maždaug po 30 sekundžių nenaudojimo 
fotoaparatas automatiškai išsijungia. Kad fotoaparatą vėl įjungtumėte, 
pakanka iki pusės nuspausti užrakto mygtuką (37 p.).

 Automatinio išsijungimo laiką galite nustatyti naudodamiesi parinktim 
[51: Auto power off / 51: automatinis išsijungimas].

Maitinimo įjungimas

3 Automatinis išsijungimas

Jei nustatysite maitinimo jungiklį į padėtį <2>, kai į atminties kortelę 
įrašomas vaizdas, ekrane pasirodys užrašas [Recording ... / įrašoma], 
ir, baigus įrašyti vaizdą į kortelę, maitinimas išsijungs.
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Įjungus fotoaparato maitinimą, pasirodys vienas iš toliau pavaizduotų 
baterijos įkrovos lygio rodmenų:

z : baterijos įkrovos lygis pakankamas.

x : baterijoje energijos likę nedaug, 
tačiau fotoaparatu dar galima 
naudotis.

c : baterija greitai išsikraus. (Mirksi)

n : įkraukite bateriją.

Likusių kadrų skaičius

 Pirmiau pateikti rodikliai apskaičiuoti fotografuojant su visiškai įkrautų baterijų 
paketu LP-E10, nenaudojant „Live View“ fotografavimo funkcijos ir taikant CIPA 
(„Camera & Imaging Products Association“) bandymo standartus.

z Baterijos įkrovos lygio patikrinimas

Temperatūra Kambario 
temperatūroje (23°C)

Žemoje 
temperatūroje (0°C)

Be blykstės Apie 600 kadrų Apie 580 kadrų
Naudojant 50 % 

blykstės pajėgumo Apie 500 kadrų Apie 410 kadrų

 Toliau išvardinti veiksmai sparčiau eikvoja baterijų energiją:
• Ilgai laikant iki pusės nuspaustą užrakto mygtuką.
• Dažnai įjungiant AF, bet vaizdo nenufotografuojant.
• Naudojantis objektyvo funkcija „Image Stabilizer“ (vaizdo stabilizatorius).
• Dažnai naudojantis LCD ekranu.

 Likusių kadrų skaičius gali sumažėti ir dėl faktinių fotografavimo sąlygų.
 Objektyvas yra maitinamas iš fotoaparato baterijos. Kai kurių modelių 

objektyvai baterijų energiją eikvoja sparčiau.
 Informacijos apie galimų kadrų skaičių naudojant „Live View“ fotografavimo 

funkciją rasite 69 p.
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Įjungus fotoaparato maitinimą pirmą kartą arba atstačius datos / laiko / laiko 
juostos rodmenis, ekrane atsiverčia datos / laiko / laiko juostos nustatymo 
ekranas. Norėdami pirmą kartą nustatyti laiko juostos parametrus, atlikite 
šiuos veiksmus. Nustačius laiko juostos, kurioje gyvenate parametrus, 
išvykus į kitoje laiko juostoje esančią šalį tereiks nustatyti fotoaparate 
tos šalies laiko juostą ir laikas bei data atitinkamai pasikeis automatiškai.
Atminkite, kad įrašomi vaizdai žymimi Jūsų nustatyta data / laiku. 
Todėl datą ir laiką nustatykite tiksliai.

1 Atsiverskite meniu.
 Norėdami atsiversti meniu ekraną, 

paspauskite mygtuką <M>.

2 Kortelėje [52] parinkite parinktį 
[Date / Time / Zone / data / laikas / 
laiko juosta].
 Spaudydami mygtukus <Y> <Z> 

pasirinkite kortelę [52].
 Spausdami mygtukus <W> <X> parin-

kite parinktį [Date / Time / Zone / data / 
laikas / laiko juosta] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

3 Nustatykite laiko juostą.
 [London / Londonas] parinktis yra 

nustatyta automatiškai.
 Spaudydami mygtukus <Y> <Z> 

pasirinkti laiko juostos langelį.
 Paspauskite mygtuką <0>, ekrane 

pasirodys rodmuo <a>.
 Spaudydami mygtukus <W> <X> pasirin-

kite norimą laiko juostą ir paspauskite 
mygtuką <0>. (sugrąžins į <b>).

3 Datos, laiko ir laiko juostos nustatymas

 Meniu nustatymo procedūra paaiškinta 40-41 puslapiuose.
 3 žingsnyje, ekrano viršutiniame dešiniame kampe rodomas laiko rodmuo 

reiškia skirtumą nuo koordinuoto universalaus laiko (Coordinated Universal 
Time (UTC)). Jei negalite rasti savo laiko juostos, pasirinkite tą, kuri atitinka 
laiko skirtumą nuo UTC.
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4 Nustatykite datą ir laiką.
 Spaudydami mygtukus <Y> <Z> 

pasirinkite reikiamą skaičių.
 Paspauskite mygtuką <0>, ekrane 

pasirodys rodmuo <a>.
 Spaudydami mygtukus <W> <X> 

pasirinkite norimą skaičių ir paspauskite 
mygtuką <0>. (sugrąžins į <b>).

5 Nustatykite vasaros laiką.
 Nustatykite, jei reikia.
 Spausdami mygtukus <Y> <Z> 

pasirinkti parinktį [Y].
 Paspauskite mygtuką <0>, ekrane 

pasirodys rodmuo <a>.
 Spaudydami mygtukus <W> <X> 

parinkite parinktį [Z] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Pasirinkus vasaros laiko parinktį [Z], 
4 žingsnyje nustatytas laikas peršoks 
1 val. į priekį. Pasirinkus parinktį [Y], 
vasaros laikas bus atšauktas ir nusta-
tytas laikas bus sugrąžintas 1 val. atgal.

6 Išeikite iš nustatymo puslapio.
 Spaudydami mygtukus <Y> <Z> parin-

kite parinktį [OK / gerai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Datos / laiko / laiko juostos bei vasaros 
laiko parametrai bus nustatyti, o ekrane 
vėl atsivers meniu.

Toliau išvardintais atvejais gali būti atkurtos datos / laiko / laiko juostos 
pradinės nuostatos. Taip nutikus, datos / laiko ir laiko juostos duomenis 
nustatykite iš naujo.
• Laikant fotoaparatą be baterijų.
• Fotoaparato baterijai pilnai išsieikvojus.
• Fotoaparatą ilgai laikant žemoje temperatūroje.

 Datos / laiko nustatymas pradedamas 6 veiksmu, paspaudus mygtuką <0>.
 Pakeitus laiko juostą įsitikinkite, kad nustatyti datos ir laiko rodmenys yra teisingi.
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1 Atsiverskite meniu.
 Norėdami atsiversti meniu ekraną, 

paspauskite mygtuką <M>.

2 Kortelėje [52] parinkite parinktį 
[LanguageK / kalba K].
 Spaudydami mygtukus <Y> <Z> 

pasirinkite kortelę [52].
 Spaudydami mygtukus <W> <X> 

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

3 Nustatykite pageidaujamą kalbą.
 Pasirinkite kalbą spaudydami krypčių 

mygtukus <S> ir tada paspauskite 
mygtuką <0>.

 Sąsajos kalba bus pakeista.

3 Sąsajos kalbos pasirinkimas
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Fotoaparatą galima naudoti su „Canon“ EF ir EF-S objektyvais. EF-M 
objektyvas šiam fotoaparatui netinka.

1 Nuimkite dangtelius.
 Nuimkite užpakalinį objektyvo ir korpuso 

dangtelius (pasukite rodyklių nurodyta 
kryptimi).

2 Pritvirtinkite objektyvą.
 Sulygiuokite objektyvo raudoną arba 

baltą žymą su fotoaparato atitinkamos 
spalvos žyma. Pasukite objektyvą 
rodyklės rodoma kryptimi, kol išgirsite 
spragtelėjimą.

3 Pastumkite objektyvo fokusavimo 
režimo jungiklį į padėtį <AF>.
 <AF> reiškia automatinį fokusavimą.
 Pasirinkus parinktį <MF> (rankinis 

fokusavimas), automatinio fokusavimo 
funkcija neveiks.

4 Nuimkite priekinį objektyvo 
dangtelį.

Objektyvo prijungimas ir atjungimas

Objektyvo prijungimas

Balta žyma

Raudona žyma

Dulkių kiekio sumažinimas
 Objektyvus keiskite greitai, stenkitės tai daryti kuo mažiau dulkėtoje aplinkoje.
 Jei fotoaparatą ketinate laikyti be objektyvo, būtinai uždėkite fotoaparato 

korpuso dangtelį.
 Prieš uždėdami nuo korpuso dangtelio nuvalykite dulkes.
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Objektyvo prijungimas ir atjungimas

Norėdami pakeisti mastelį ir priartinti 
vaizdą, pirštais pasukite ant objektyvo 
esantį mastelio keitimo žiedą.
Jei norite pakeisti vaizdo mastelį, tai 
darykite prieš fokusuodami. Jei mastelį 
keisite sufokusavę, galite šiek tiek 
išderinti fokusuotę.

Spausdami objektyvo atleidimo 
mygtuką pasukite objektyvą 
rodyklės rodoma kryptim.
 Sukite objektyvą, kol jis sustos, tada 

nuimkite.
 Ant nuimto objektyvo uždėkite apsauginį 

dangtelį.

Vaizdo mastelio keitimas

Objektyvo atjungimas

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

pastumkite į padėtį <2>.
 Jei objektyvo priekinė dalis (fokusavimo žiedas) automatinio fokusavimo 

metu ims suktis, besisukančios dalies nelieskite.

Vaizdo konvertavimo 
koeficientas
Kadangi vaizdo jutiklis yra 
mažesnis nei 35 mm formato 
juostelės kadras, atrodo, 
kad objektyvo židinio nuotolis 
padidėja apie 1,6 karto.

Vaizdo jutiklio dydis (apytikslis)
(22,3  14,9 mm )

35 mm vaizdo dydis
(36  24 mm )
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Ant objektyvo priekio uždedamas gaubtas apsaugo jį nuo nepageidaujamos 
šviesos, lietaus, sniego, dulkių ir kt. Prieš įdėdami objektyvą į maišelį 
laikyti, gaubtą ant jo galite užmauti atvirkščiai.
 Jei ant objektyvo ir ant gaubto žymų nėra:

Pritvirtinkite prie objektyvo gaubtą.
 Pasukite gaubtą rodyklės rodoma 

kryptim ir patikimai užfiksuokite.

 Jei ant objektyvo ir ant gaubto yra specialios žymos:

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

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

rodyklę tol, kol jis saugiai užsifiksuos.

Objektyvo gaubto uždėjimas

 Jei gaubtą užsėsite netinkamai, jis gali uždengti vaizdo periferiją 
ir nuotraukos pakraščiai atrodys tamsūs.

 Nuimdami ir uždėdami gaubtą tvirtai laikykite suėmę už pagrindo. 
Sukamas už kraštų gaubtas gali deformuotis.

 Fotografuodami su fotoaparate įmontuota blykste, gaubtą nuimkite. 
Gaubtas gali gali trukdyti blykstei apšviesti vaizdą.
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Fotografuojant su objektyve įmontuotu „Image Stabilizer“ (vaizdo stabili-
zatorium) IS, pakoreguojamos fotoaparato drebėjimo pasekmės, kad 
nuotrauka būtų ryškesnė. Procedūrą aiškinant, kaip pavyzdys, pasitel-
kiamas objektyvas EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II.
* IS reiškia „Image Stabilizer“ (vaizdo stabilizatorių).

1 Pastumkite IS jungiklį į padėtį 
<1>.
 Pastumkite ir fotoaparato maitinimo 

jungiklį į padėtį <1>.

2 Nuspauskite užrakto mygtuką 
iki pusės.
 „Image Stabilizer“ (vaizdo stabilizatorius) 

ims veikti.

3 Nufotografuokite vaizdą.
 Kai vaizdo ieškiklyje vaizdas pasidarys 

pakankamai stabilus, užrakto mygtuką 
nuspauskite iki galo ir jį nufotografuokite.

Objektyvo „Image Stabilizer“ (vaizdo stabilizatorius)

 Jei išlaikymo metu fotografuojamas objektas sujudės, „Image Stabilizer“ 
(vaizdo stabilizatorius) poveikio nesimatys.

 Fotografuodami su neribotu išlaikymu „bulb“, IS jungiklį pastumkite į padėtį 
<2>. Nustačius padėtį <1>, „Image Stabilizer“ (vaizdo stabilizatorius) 
gali suveikti netinkamai.

 Nuolatos judant fotoaparatui, pvz., važiuojant duobėtu keliu, „Image 
Stabilizer“ (vaizdo stabilizatorius) gali veikti neefektyviai.

 „Image Stabilizer“ (vaizdo stabilizatorius) gali dirbti tik pasirinkus objektyvo 
fokusavimo režimą <AF> arba <MF>.

 Fotografuojant su trikoju, galite sėkmingai fotografuoti pastūmę IS jungiklį 
į padėtį <1>. Tačiau, norėdami sutaupyti baterijų energijos, geriau 
pastumkite IS jungiklį į padėtį <2>.

 „Image Stabilizer“ (vaizdo stabilizatorius) sėkmingai veikia net ir sumontavus 
fotoaparatą ant vienakojo stovo.

 Kai kurie objektyvai su IS leidžia rankiniu būdu pasirinkti fotografavimo 
sąlygas geriausiai atitinkantį IS režimą. EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II 
objektyvas IS režimą įjungia automatiškai.
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Pasukite dioptrijų nustatymo ratuką.
 Sukite ratuką į kairę arba dešinę, kol 

AF taškai (devyni langeliai) vaizdo 
ieškiklyje taps ryškūs.

Kad vaizdas nuotraukose būtų ryškus ir aiškus, fotoaparatą laikykite 
tvirtai, kad jis kuo mažiau drebėtų.

1. Dešine ranka tvirtai suimkite fotoaparato laikiklį.
2. Kaire ranka suimkite objektyvo apačią.
3. Dešinės rankos smilium švelniai lieskite užrakto mygtuką.
4. Rankas ir alkūnes lengvai prispauskite prie savęs.
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, tinkamai nustačius fotoaparato dioptrijas, vaizdo ieškiklyje vaizdas vis 
tiek yra neryškus, rekomenduojame naudoti E serijos dioptrijų nustatymo 
lęšius (parduodami atskirai).

Fotografavimas laikant 
fotoaparatą vertikaliai

Fotografavimas laikant 
fotoaparatą horizontaliai

Informacijos apie tai, kaip fotografuoti žiūrint į LCD ekraną, rasite 67 p.
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Pagrindinės operacijos

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

Nuspaudus iki pusės
Taip įjungiamos automatinio fokusavimo 
ir automatinio išlaikymo funkcijos, 
nustatančios užrakto greitį ir diafragmą.
Išlaikymo nuostata (užrakto greitis ir dia-
fragma) rodoma vaizdo ieškiklyje (0).
Užrakto mygtuką nuspaudus iki pusės 
LCD ekranas užges.

Nuspaudus iki galo
Atlikus šį veiksmą užraktas suveikia 
ir nufotografuojama nuotrauka.

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

 Jei iškart nuspausite užrakto mygtuką iki galo arba jei nuspausite užrakto 
mygtuką iki pusės ir tada iškart nuspausite jį iki galo, prieš nufotografuo-
damas vaizdą fotoaparatas šiek tiek uždels.

 Net ir skaitydami meniu, peržiūrėdami vaizdus ar juos įrašydami galite tuoj 
pat pasirengti fotografuoti, tereikia iki pusės nuspausti užrakto mygtuką.
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Naudodamiesi LCD ekrane rodomomis parinktimis galite tiesiogiai pasirinkti 
ir nustatyti fotografavimo funkcijas. Tai vadinama sparčiuoju valdymu.

1 Paspauskite mygtuką <Q>.
 Atsivers sparčiojo valdymo ekranas 

(7).

2 Nustatykite pageidaujamą funkciją.
 Spausdami krypčių mygtukus <S> 

pasirinkite norimą funkciją.
 Ekrane atsivers pasirinkta funkcija 

ir funkcijų vadovas (45 p.).
 Nuostatai pakeisti pasukite ratuką 

<6>.

3 Nufotografuokite vaizdą.
 Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką 

ir nufotografuokite vaizdą.
 Ekrane pasirodys nufotografuotas 

vaizdas.

Q Spartusis fotografavimo funkcijų valdymas

Pagrindinės zonos režimai Kūrybinės zonos režimai

Informacijos apie funkcijas, kurias galima nustatyti pagrindinės zonos režimais, 
ir jų nustatymo procedūra pateikiama 63 p.
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Q Spartusis fotografavimo funkcijų valdymas

 Pasirinkite pageidaujamą funkciją 
ir paspauskite <0>. Ekrane pasirodys 
funkcijos nustatymo ekranas.

 Norėdami pakeisti kai kurias nuostatas, 
spauskite mygtukus <Y> <Z> arba 
pasukite ratuką <6>. Tas pačias 
funkcijas galima nustatyti ir paspaudus 
mygtuką <B>.

 Norėdami užbaigti nustatymo proce-
dūrą ir grįžti į greito valdymo ekraną, 
paspauskite mygtuką <0>.

Sparčiojo valdymo ekrano pavyzdys

Funkcijų nustatymo ekranas

Užrakto greitis

Blykstės išlaikymo 
išlyginimas

AF valdymas

Fotografavimo režimas*
(18 p.)

Paryškinto atspalvio pirmenybė*

„Auto Lighting Optimizer“ 
(automatinio apšvietimo 
optimizatorius)

Matavimo režimas

Išlaikymo išlyginimo /
AEB nuostata

„Picture Style“

ISO greitis

Vaizdo įrašymo kokybė

Diafragma

Built-in flash / įmontuota 
blykstė

Baltos spalvos balansas

Pavara / laikmatis

 * Funkcijų su žvaigždutėmis naudojantis sparčiojo valdymo ekranu nustatyti 
  negalima.

 Jei pasirinksite parinktį <s> ir paspausite mygtuką <0>, fotoaparate 
įmontuota blykstė iššoks.

<0>
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Naudodamiesi įvairiais meniu, pvz. vaizdo įrašymo kokybės, datos / 
laiko ir pan., galite nustatyti tam tikrus fotoaparato parametrus.

3 Meniu veiksmai

<S> krypčių 
mygtukai

LCD ekranas

<0> mygtukas

Meniu kortelės ir ekrane rodomi rodmenys gali būti skirtingi, jie priklauso 
nuo fotografavimo režimo.

Meniu ekranas

Kūrybinės zonos režimai

<M> mygtukas

Pagrindinės zonos režimai Filmavimo režimas

Meniu elementai
Meniu 
nuostatos

z Fotografavimas

5 Sąranka

9 Mano meniu

3 Peržiūra

Kortelė



41

3 Meniu veiksmai

1 Atsiverskite meniu.
 Norėdami atsiversti meniu ekraną, 

paspauskite mygtuką <M>.

2 Pasirinkite kortelę.
 Spaudydami mygtukus <Y> <Z> 

pasirinkti norimą kortelę (funkcijų grupę).
 Pavyzdžiui, šiame naudotojo vadove 

minima „[z3] kortelė“ reiškia ekraną, 
atsiverčiantį pasirinkus trečią kortelę 
z (fotografavimas) iš kairės [ ].

3 Pasirinkite norimą elementą.
 Spaudydami mygtukus <W> <X> 

pasirinkite norimą parinktį ir paspauskite 
mygtuką <0>.

4 Pasirinkite nuostatą.
 Spaudydami <W> <X> ar <Y> <Z> 

mygtukus pasirinkite reikiamą nuostatą. 
(Kai kurioms parinktims pasirinkti 
reikia spausti mygtuką <W> <X> 
arba <Y> <Z>.)

 Pasirinkta parinktis ekrane žymima 
mėlyna spalva.

5 Nustatykite norimą parinktį.
 Nustatymą patvirtinkite paspausdami 

mygtuką <0>.

6 Išeikite iš nustatymo puslapio.
 Kad grįžtumėte į fotografavimo nustatymų 

ekraną, paspauskite mygtuką <M>.

 Meniu nustatymo procedūra

 2 žingsnyje, norėdami pasirinkti meniu kortelę taip pat galite pasukti 
ratuką <6>.

 Toliau meniu funkcijų paaiškinimai pateikti darant prielaidą, kad, norėdami 
atsiversti meniu ekraną, paspaudėte mygtuką <M>.

 Norėdami veiksmą atšaukti, paspauskite mygtuką <M>.
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Jei atminties kortelė nauja arba suformatuota su kitu fotoaparatu 
ar kompiuteriu, suformatuokite ją su šiuo fotoaparatu.

Formatuojant iš atminties kortelės ištrinami visi vaizdai ir 
duomenys. Ištrinami net ir apsaugoti vaizdai, todėl pasirūpinkite, 
kad kortelėje nebūtų vertingos informacijos. 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 Suformatuokite kortelę.
 Pasirinkite parinktį [OK / gerai] 

ir paspauskite mygtuką <0>.
 Kortelė bus suformatuota.
 Užbaigus formatavimą ekrane vėl 

atsivers meniu.

 Jei norite atlikti žemo lygio formatavimo 
procedūrą, paspauskite mygtuką <L>, 
pažymėkite parinktį [Low level format / 
žemo lygio formavimas] žymekliu 
<X> ir pasirinkite parinktį [OK / gerai].

3 Atminties kortelės formatavimas
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3 Atminties kortelės formatavimas

 Jei kortelė yra nauja.
 Jei kortelė suformatuota kitu fotoaparatu ar kompiuteriu.
 Jei kortelė yra pilna vaizdų ar duomenų.
 Jei ekrane pasirodė su kortele susijusi klaida.

Komandą [Format card / formatuoti kortelę] atlikite 
šiais atvejais:

Žemo lygio formatavimas
 Atminties kortelę žemu lygiu formatuokite tada, kai atrodo, kad sumažėjo 

kortelės įrašymo ar nuskaitymo sparta, arba norėdami visiškai ištrinti visus 
kortelėje saugomus duomenis.

 Kadangi žemo lygio formatavimo metu kortelėje formatuojamai visi duomenų 
įrašymui skirti sektoriai, procesas užtrunka šiek tiek ilgiau nei įprastas 
formatavimas.

 Žemo lygio formatavimo operaciją galite sustabdyti pasirinkę parinktį [Cancel / 
atšaukti]. Net ir šiuo atveju formatavimas bus užbaigtas įprastu būdu, tad 
galėsite kortele naudotis įprastu būdu.

 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, joje esančią 
programinę įrangą reikia įdiegti kompiuteryje. Po to naudodamiesi 
fotoaparatu suformatuokite kortelę.

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

 Šiame prietaise naudojama „Microsoft“ licencijuota technologija „exFAT“.
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LCD ekrane gali būti rodomi fotografavimo nuostatų bei meniu ekranai, 
nufotografuoti vaizdai ir kt.

 Įjungus fotoaparato maitinimą ekrane 
pateikiamos fotografavimo nuostatos.

 Nuspaudus užrakto mygtuką iki 
pusės ekranas išsijungs. Atleidus 
užrakto mygtuką - ekranas vėl 
įsijungs.

 Ekraną galite išjungti ir paspaudę 
mygtuką <B>. Norėdami vėl 
įjungti ekraną, mygtuką paspauskite 
dar kartą.

LCD ekrano rodinio perjungimas

Fotografavimo nuostatos

 Pasirodo paspaudus mygtuką 
<M>. Norėdami grįžti į foto-
grafavimo nuostatų ekraną, 
paspauskite mygtuką dar kartą.

 Pasirodo paspaudus mygtuką 
<x>. Norėdami grįžti į foto-
grafavimo nuostatų ekraną, 
paspauskite mygtuką dar kartą.

Meniu funkcijos Nufotografuotas vaizdas

 Nuostatą [52: LCD off/on btn / 52: LCD įjungimo / išjungimo mygtukas] 
galite pakeisti taip, kad ekranas neišsijunginėtų ir neįsijunginėtų.

 Nuspaudus užrakto mygtuką galima iškart fotografuoti, net jei ekrane yra 
rodomas meniu arba nufotografuotas vaizdas.
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Pakeitus fotografavimo režimą, fotografavimo funkcijas arba nustačius 
„Live View“ fotografavimą, filmavimą, spartųjį vaizdų atkūrimo valdymą, 
ekrane pasirodo funkcijų gidas ir pateikia glaustą režimo, funkcijos ar 
parinkties aprašymą. Funkcijų gidas pateikia ir sparčiojo valdymo ekrane 
pasirenkamų funkcijų aprašymus. Atlikus bet kokį sekantį veiksmą funkcijų 
vadovas išsijungia 

 Fotografavimo režimas (pavyzdys) 

 Spartusis valdymas (pavyzdys)

Pasirinkite parinktį [Feature guide / 
funkcijų vadovas].
 Kortelėje [52] pasirinkite parinktį 

[Feature guide / funkcijų vadovas] 
ir paspauskite <0>.

 Pasirinkite parinktį [Disable / išjungti] 
ir paspauskite mygtuką <0>.

Funkcijų vadovas

3 Funkcijų vadovo išjungimas

Fotografavimo nuostatos „Live View“ fotografavimas Peržiūra
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2
Paprastas fotografavimas

ir vaizdų peržiūra
Šiame skyriuje aiškinama, kaip, siekiant geriausių 
rezultatų, naudoti režimo pasirinkimo ratuko pagrindinės 
zonos režimus ir kaip peržiūrėti nufotografuotus vaizdus.
Naudojantis pagrindinės zonos režimais tereikia nutaikyti foto-
aparatą ir paspausti užrakto mygtuką, o aparatas pats automatiškai 
nustato visus reikiamus parametrus (64 p.). Kad fotografuojant, 
dėl netinkamai atliktų veiksmų, nuotrauka neišeitų nevykusi, 
pažengusių fotografavimo funkcijų nuostatų keisti negalima. 

Pagrindinė zona

„Auto Lighting Optimizer“ (automatinio apšvietimo 
optimizatorius)
Fotografuojant pagrindinės zonos režimais, „Auto Lighting Optimizer“ 
(automatinio apšvietimo optimizatorius) funkcija automatiškai 
sureguliuoja vaizdą taip, kad jo skaistis ir kontrastas būtų optimalūs. 
Standartiškai ši funkcija įsijungia ir kūrybinės zonos režimuose.
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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 (51 p.).

1 Režimo pasirinkimo ratuką pasukite 
į padėtį <A>.

2 Nutaikykite į objektą bet kurį 
AF tašką.
 Fokusuojant naudojami visi AF taškai. 

Paprastai sufokusuojamas arčiausiai 
esantis objektas.

 Nutaikę į fotografuojamą objektą centrinį 
AF tašką vaizdą sufokusuosite lengviau.

3 Sufokusuokite objektą.
 Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką, 

objektyvo fokusavimo žiedas pasisuks 
ir vaizdas bus sufokusuotas.

 Sufokusuotame AF taške trumpai 
sumirksės raudonas taškelis. Kartu 
pasigirs pyptelėjimas ir vaizdo ieškiklyje 
užsižiebs fokusavimo patvirtinimo 
indikatorius <o>.

 Jei reikės, automatiškai iššoks foto-
aparate įmontuota blykstė.

A Visiškai automatinis fotografavimas 
(išmanus automatinis vaizdo režimas)

AF taškas

Fokusavimo patvirtinimo
indikatorius
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A Visiškai automatinis fotografavimas (išmanus automatinis vaizdo režimas)

4 Nufotografuokite vaizdą.
 Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką 

ir nufotografuokite vaizdą.
 Gauta nuotrauka apie 2 sekundes bus 

rodoma LCD ekrane.
 Baigę fotografuoti pirštais įstumkite 

į vietą fotoaparate įmontuotą blykstę.

 Fokusavimo patvirtinimo indikatorius <o> mirksi, objektas 
nesufokusuotas.
Nutaikykite AF tašką į kontrastingą vietą ir nuspauskite iki pusės 
užrakto mygtuką (37 p.). Jei esate arti objekto, pasitraukite toliau 
ir bandykite vėl.

 Vienu metu mirksi keli AF taškai.
Tai reiškia, kad visuose juose vaizdas yra sufokusuotas. Sumirksėjus 
pageidaujamą objektą dengiančiam AF taškui, nufotografuokite vaizdą.

 Fotoaparatas nepaliaujamai tyliai pypsės. (Fokusavimo patvirtinimo 
indikatorius <o> neįsižiebs.)
Tai reiškia, kad fotoaparatas nepertraukiamai fokusuoja judantį objektą. 
(Fokusavimo patvirtinimo indikatorius <o> neįsižiebia). Galite fiksuoti 
aiškias ir ryškias judančių objektų nuotraukas.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad tokiu atveju fokuso fiksavimo funkcija 
(51 p.) neveikia.

 Nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės, objektas sufokusuojamas.
Jei objektyvo fokusavimo režimo jungiklis pastumtas į padėtį <MF> 
(rankinis fokusavimas), pastumkite jį į padėtį <AF> (automatinis 
fokusavimas).

Dažniausiai užduodami klausimai

Fotografuojant <A> režimu gamtos, lauko ir saulėlydžio spalvos atrodo 
įspūdingiau. Jei nepavyksta pasiekti pageidaujamo atspalvio, pasitelkite 
kūrybinės zonos režimą ir parinkite ne <D>, o kitą tinkamą nuotraukos 
stilių „Picture Style“ ir vėl nufotografuokite norimą vaizdą. 
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 Blykstė suveikė net ir dienos šviesoje.
Jei objektas yra apšviestas foniniu apšvietimu, blykstė gali padėti 
pašviesinti tamsesnes objekto vietas. Jei nenorite, kad blykstė įsijungtų, 
pasirinkite išjungtos blykstės režimą (53 p.). Nepasirinkus jokios 
nuostatos, fotoaparatas fotografuos pasitelkęs tokias nuostatas, 
kurios yra užprogramuotos <A>.

 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 foto-
aparato, 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. Jo veiksmingas nuotolis siekia 
apie 4 metrus.

 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, atsižvelgdami 
į aplinką, nukreipkite fotografuojamą objektą kairėn arba dešinėn.
Pasirinkus <A> režimą, nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės objektui 
sufokusuoti, fokusuotė bus užfiksuojama. Tada galima perkomponuoti 
kadrą, nuspausti užrakto mygtuką iki galo ir nufotografuoti vaizdą. Tai 
vadinama „fokusuotės fiksavimu“. Fokusuotę galima fiksuoti ir fotogra-
fuojant pasitelkus kitus pagrindinės zonos režimus (išskyrus <5> ).

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.) Be pertraukos fokusuojama tol, kol AF taškas yra nutaikytas 
į fotografuojamą objektą, o užrakto mygtukas yra nuspaustas iki pusės. 
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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Galite fotografuoti stebėdami vaizdą fotoaparato LCD ekrane. Tai vadinama 
„Live View“ fotografavimu. Išsamesnės informacijos rasite 67 p.

1 Kaip stebėti „Live View“ vaizdą 
LCD ekrane.
 Paspauskite mygtuką <A>.
 LCD ekrane pasirodys „Live View“ 

vaizdas.

2 Sufokusuokite objektą.
 Nutaikykite centrinį AF tašką < > 

į fotografuojamą objektą.
 Norėdami sufokusuoti vaizdą, nuspaus-

kite užrakto mygtuką iki pusės.
 Sufokusavus vaizdą, AF taškas 

pažaliuoja ir pasigirsta pyptelėjimas.
 Jei reikės, automatiškai iššoks foto-

aparate įmontuota blykstė.

3 Nufotografuokite vaizdą.
 Nuspauskite užrakto mygtuką iki galo.
 Vaizdas bus nufotografuotas ir LCD 

ekrane pasirodys gauta nuotrauka.
 Pasibaigus vaizdo peržiūrai, foto-

aparatas automatiškai sugrįš į „Live 
View“ fotografavimo režimą.

 Norėdami baigti „Live View“ fotogra-
favimą, paspauskite mygtuką <A>.

A „Live View“ fotografavimas
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Fotoaparatas išanalizuoja aplinką ir automatiškai parenka optimalias 
nuostatas. Fotografuojant ten, kur fotografuoti su blykste draudžiama, 
pvz., muziejuje, akvariume ar pan., pasirinkite nuostatą <7> (blykstė 
išjungta). Šis režimas taip pat labai tinka norit perduoti specifinius 
fotografuojamos aplinkos niuansus, pvz., fotografuojant žvakių šviesa 
apšviestus objektus.

 Jei vaizdo ieškiklyje ima mirksėti skaičius, pasistenkite 
nedrebinti fotoaparato.
Jei, esant silpnam apšvietimui, gali sudrebėti fotoaparatas, pradeda 
mirksėti vaizdo ieškiklyje rodoma užrakto greičio vertė. Laikykite 
fotoaparatą stabiliai arba pasinaudokite trikoju. Jei naudojate mastelį 
keičiantį objektyvą, pasirinkite platų kampą, kad sumažintumėte foto-
aparato drebėjimo sukeliamą vaizdo susiliejimą.

 Portretų fotografavimas nenaudojant blykstės.
Jei fotografuojate prasto apšvietimo sąlygomis, paprašykite fotogra-
fuojamo asmens nejudėti. Bet koks fotografuojamo objekto judesys 
gali sąlygoti susiliejusį vaizdą nuotraukoje.

7 Blykstės išjungimas

Fotografavimo patarimai
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Fotografuodami <C> režimu galite lengvai keisti lauko gylį, nepertraukiamo 
fotografavimo režimą / laikmačio nuostatą bei blykstės nuostatas. Galite 
pasirinkti atmosferą, kurią norite perteikti nuotraukose. Numatytosios 
nuostatos yra tokios pat, kaip <A> režime.
* CA reiškia kūrybišką automatinį (režimą).

1 Pasukite režimo pasirinkimo ratuką 
į padėtį <C>.

2 Paspauskite mygtuką <Q>. (7)
 Ekrane pasirodys sparčiojo valdymo 

ekranas.

3 Nustatykite pageidaujamą funkciją.
 Spausdami krypčių mygtukus <S> 

pasirinkite norimą funkciją.
 Ekrane atsivers pasirinkta funkcija 

ir funkcijų vadovas (45 p.).
 Daugiau informacijos apie kiekvieną 

funkciją ir jų nustatymo procedūras 
rasite 55–56 puslapiuose.

4 Nufotografuokite vaizdą.
 Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką 

ir nufotografuokite vaizdą.

C Kūrybiškas automatinis fotografavimas
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C Kūrybiškas automatinis fotografavimas

Nuspaudę mygtuką <Q> galėsite rinktis šias parinktis:

(1) Fotografavimas pasirenkant atmosferą
Galite pasirinkti atmosferą, kurią norite perteikti nuotraukose. Norėdami 
pakeisti atmosferos nuostatą, spaudykite mygtukus <Y> <Z> arba 
pasukite ratuką <6>. Taip pat galite paspausti mygtuką <0> ir 
pasirinkti ją iš pateikto sąrašo. 

(2) Fono suliejimas / paryškinimas

Jei žymeklį pastumsite kairėn, fonas atrodys labiau susiliejęs. Jei 
žymeklį pastumsite dešinėn, fonas atrodys labiau sufokusuotas. Jei 
norite nufotografuoti vaizdą su sulietu fonu, žr. skirsnį „Portretų foto-
grafavimas“ (57 p.). Norėdami pakeisti atmosferos nuostatą, spaudykite 
mygtukus <Y> <Z> arba pasukite ratuką <6>.
Priklausomai nuo objektyvo ir fotografavimo sąlygų, fonas gali neatrodyti 
labai sulietas. Jei fotografuodami <a> arba <D> režimu pakelsite 
blykstę, šios funkcijos pasirinkti negalėsite (ji ekrane bus rodoma 
pilkos spalvos). Fotografuojant tu blykste ši nuostata netaikoma.

Užrakto greitis (1)

Baterijos patikrinimas Likusių kadrų skaičius

ISO greitis

Vaizdo įrašymo kokybė

Diafragma

(3)

(2)

(4)
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(3) Nepertraukiamo fotografavimo / laikmačio režimas: Paspauskite 
mygtuką <0> ir pasirinkite reikiamą nuostatą spaudydami mygtukus 
<Y> <Z> arba sukdami <6> ratuką.

<u> Fotografavimas po vieną kadrą :
Vienu metu nufotografuojamas tik vienas 
kadras.

<i> Nepertraukiamas fotografavimas:
Laikant iki galo nuspaustą užrakto mygtuką, 
vaizdai fotografuojami be pertraukos. Galima 
fotografuoti iki 3 k./s dažniu.

<j>  Laikmatis: 10 s : Nuotrauka padaroma praėjus 10 sekundėms 
nuo užrakto mygtuko paspaudimo.

<q>Laikmatis: nepertraukiamas:
Paspauskite mygtuką <W> <X> ir nustatykite 
per nustatytą laikmačio laiką nufotografuojamų 
nuotraukų skaičių (2–10). Nuo užrakto 
mygtuko paspaudimo praėjus 10 sekundžių 
bus nufotografuotas nustatytas nuotraukų 
skaičius.

(4) Blykstės veikimas: Paspauskite mygtuką <0> ir pasirinkite 
reikiamą nuostatą spaudydami mygtukus <Y> <Z> arba sukdami 
<6> ratuką.

<a> Automatinė blykstė :blykstės automatiškai suveiks tada, kada reikia.
<I> Blykstė įjungta :blykstės veiks visą laiką.
<b> Blykstė išjungta :blykstė yra išjungta ir neveikia.

Fotografuojant su išorine „Speedlite“ blykste, [Flash firing / su blykste] 
funkcijos pasirinkti negalėsite.

Daugiau informacijos apie funkciją <b> rasite skirsnyje „Blykstės išjungimas“ 
53 puslapyje.
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Pasirinkus <2> (portretas) režimą, suliejamas nuotraukos fonas, kad 
išryškėtų fotografuojamas asmuo. Be to, pašvelninami odos ir plaukų 
atspalviai.

 Kuo didesnis atstumas tarp objekto ir fono, tuo geriau.
Kuo didesnis atstumas tarp objekto ir fono, tuo fonas atrodys neryškesnis. 
Geriausia, kai fotografuojamas objektas stovi tamsiame, neužgriozdin-
tame fone.

 Naudokite teleobjektyvą.
Jei turite mastelį keičiantį objektyvą, maksimaliai priartinkite ir sukadruo-
kite asmenį nuo liemens aukštyn. Jei reikia, prieikite arčiau.

 Sufokusuokite veidą.
Patikrinkite, ar veidą dengiantis AF taškas mirksi. Jei fotografuojate 
veidą stambiu planu, sufokusuokite akis.

2 Portretų fotografavimas

Fotografavimo patarimai

 Laikydami nuspaustą užrakto mygtuką, galėsite fotografuoti be pertraukos 
ir įamžinti įvairias pozas bei veido išraiškas (maks. 3 k./s).

 Jei reikės, fotoaparate įmontuota blykstė iššoks automatiškai.
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Jei norite nufotografuoti platų kraštovaizdį, kad ir artimi, ir tolimi objektai 
būtų ryškūs, rinkitės režimą <3> (kraštovaizdis). Šis režimas yra skirtas 
sodriai mėlynai ir žaliai spalvai bei itin ryškiems vaizdams įamžinti.

 Jei fotografuojate su mastelį keičiančiu objektyvu, maksimaliai 
nutolinkite vaizdą.
Maksimaliai nutolinus vaizdą mastelį keičiančiu objektyvu, arti ir toli 
esantys objektai bus ryškesni. Be to, taip nufotografuojami platesni 
kraštovaizdžiai.

 Naktinių vaizdų fotografavimas.
 <3>režimas taip pat tinka naktiniams 
vaizdams fotografuoti, nes ir tada įmontuota 
blykstės yra išjungta. Kad fotoaparatas 
nedrebėtų, naudokite trikojį.
Jei naktiniame vaizde norite nufotografuoti 
žmogų, pasukite režimo pasirinkimo ratuką 
į padėtį <6> (naktinis portretas), o prie 
fotoaparato pritvirtinkite trikojį (61 p.).

3 Kraštovaizdžių fotografavimas

Fotografavimo patarimai

Blykstė nesuveiks net jei apšvietimas yra nepakankamas arba objektas 
apšviestas foniniu apšvietimu.
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Jei norite stambiu planu fotografuoti gėles ar nedidelius daiktus, pasinaudo-
kite režimu <4> (stambus planas). Kad maži daiktai atrodytų gerokai 
didesni, naudokitės makroobjektyvu (parduodamas atskirai).

 Pasirinkite paprastą foną.
Paprastame fone nedideli objektai, pavyzdžiui, gėlės, geriau išryškėja.

 Prieikite kuo arčiau objekto.
Nustatykite minimalų objektyvo fokusavimo atstumą. Kai kurie objektyvai 
yra atitinkamai pažymėti, pvz., <40.25m/0.8ft>. Minimalus objektyvo 
fokusavimo atstumas matuojamas nuo fotoaparato viršutiniame 
kairiajame kampe esančios <V> (židinio plokštumos) žymos iki 
objekto. Jei prieisite per arti objekto, pradės mirksėti fokusavimo 
patvirtinimo indikatorius <o>.
Jei nufotografavus vaizdą su blykste nuotraukos apačia atrado 
tamsoka, šiek tiek atsitraukite nuo objekto.

 Jei fotografuojate su mastelį keičiančiu objektyvu, vaizdą 
maksimaliai priartinkite.
Fotografuojant su mastelį keičiantį objektyvu, maksimaliai priartintas 
objektas atrodys didesnis.

4 Stambių planų fotografavimas

Fotografavimo patarimai
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Norėdami fotografuoti judančius objektus, pavyzdžiui, bėgančius žmones 
ar važiuojančius automobilius, naudokitės <5> (sportas) režimu.

 Naudokite teleobjektyvą.
Teleobjektyvu rekomenduojame naudotis fotografuojant toli esančius 
objektus.

 Fokusuokite naudodami centrinį AF tašką.
Nutaikykite centrinį AF tašką į objektą ir nuspauskite užrakto mygtuką iki 
pusės, kad fotoaparatas automatiškai vaizdą sufokusuotų. Automatinio 
fokusavimo metu fotoaparatas be perstojo tyliai pypsės. Jei sufoku-
suoti vaizdo nepavyks, pradės mirksėti fokusavimo patvirtinimo 
indikatorius <o>.
Nusprendę vaizdą nufotografuoti, nuspauskite užrakto mygtuką iki galo. 
Laikydami nuspaustą užrakto mygtuką galėsite automatiškai fokusuoti 
be pertraukos fotografuojamus judančius objektus (maks. 3 k./s).

5 Judančių objektų fotografavimas

Fotografavimo patarimai

Jei, esant silpnam apšvietimui, gali sudrebėti fotoaparatas, pradeda mirksėti 
vaizdo ieškiklyje (apačioje, kairėje) rodoma užrakto greičio vertė. Laikykite 
fotoaparatą stabiliai ir fotografuokite.
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Jei norite nufotografuoti žmones nakties fone ir gauti natūralų fono išlaikymą, 
naudokite režimą <6> (naktinis portretas). Rekomenduojame naudoti 
trikojį.

 Naudokite plačiakampį objektyvą ir trikojį.
Jei fotografuojate su mastelį keičiančiu objektyvu, maksimaliai nutolin-
kite objektą, kad gautumėte platų naktinį vaizdą. Kad fotoaparatas 
nedrebėtų, naudokite trikojį.

 Patikrinkite objekto skaistį.
Esant prastam apšvietimui automatiškai suveikia fotoaparate įmontuota 
blykstė, kad būtų užtikrintas geras fotografuojamo asmens išlaikymas.
Rekomenduojame nufotografuotą vaizdą peržiūrėti ir įsitikinti, kad jis 
yra pakankamai skaistus. Jei vaizdas atrodo pernelyg tamsus, prieikite 
arčiau objekto ir nufotografuokite jį dar kartą.

 Pasinaudokite režimu <A> (išmanus automatinis vaizdo režimas).
Kadangi fotografuojant naktį galimas neigiamas fotoaparato drebėjimo 
poveikis, rekomenduojame fotografuoti įjungus režimą <A>.

6 Portretų fotografavimas naktį

Fotografavimo patarimai



6 Portretų fotografavimas naktį
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Fotografuojant „Live View“ gali būti sunku sufokusuoti naktiniame vaizde 
esančius šviesos taškelius. Tokiu atveju rekomenduojame pasirinkti [Quick 
mode / spartusis režimas] AF metodą ir tada fotografuoti. Jei vis dar sunku 
sufokusuoti vaizdą, pasirinkite [<MF>] fokusavimo režimą ir sufokusuokite 
vaizdą rankiniu būdu.

 Paprašykite fotografuojamo asmens nejudėti net ir suveikus blykstei.
 Jei drauge su blykste naudojate laikmatį, laikmačio lemputė trumpai 

blykstelės jau po vaizdo nufotografavimo.
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Pagrindinės zonos režime atsivertę fotografavimo nustatymų ekraną, 
galite paspausti mygtuką <Q> ir iškviesti sparčiojo valdymo ekraną. 
Toliau pateikiamoje lentelėje nurodytos funkcijos, kurias, parinkus 
bet kurį pagrindinės zonos režimą, galima nustatyti sparčiojo valdymo 
ekrane.

1 Pasukite režimo pasirinkimo ratuką 
į pagrindinės zonos režimo padėtį.

2 Paspauskite mygtuką <Q>. (7)
 Ekrane pasirodys sparčiojo valdymo 

ekranas.

3 Pasirinkite funkcijas.
 Spaudydami mygtukus <W> 

<X> pasirinkite norimą funkciją. 
(Pasirinkus A / 7 režimą šio 
veiksmo atlikti nereikia.)

 Ekrane atsivers pasirinkta funkcija 
ir funkcijų vadovas (45 p.).

 Norėdami pakeisti kai kurias nuostatas, 
spauskite mygtukus <Y> <Z> arba 
pasukite ratuką <6>.

Q Spartusis valdymas

Pavyzdys: portreto režimas



Q Spartusis valdymas
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Pagrindinės zonos režimuose nustatomos funkcijos
o: Nustatoma automatiškai k: Naudotojo pasirenkama : Nepasirenkama

* Naudodamiesi mygtukais <W> <X> pasirinkite be pertraukos nufotografuojamų 
kadrų skaičių.

Funkcijos A
(48 p.)

7
(53 p.)

C
(54 p.)

2
(57 p.)

3
(58 p.)

4
(59 p.)

5
(60 p.)

6
(61 p.)

Nepertra
ukiamo 
fotogra-
favimo 
režimas

u: Fotografavimas po vieną 
kadrą k k k k k k

i: Nepertraukiamas 
fotografavimas k k k

Laikmatis
j: 10 s k k k k k k k k

q: Nepertraukiamas 
fotografavimas* k k k k k k k k

Blykstės 
suveikimas

a: Automatinis 
suveikimas o o o o o

D: Blykstė įjungta 
(veikia nuolatos) k

b: Blykstė išjungta o k o o

Fotografavimas pasirenkant atmosferą k k k k k k

Fotografavimas pasirenkant apšvietimą / 
sceną k k k k

Fono suliejimas / paryškinimas (55 p.) k

Jei pakeisite fotografavimo režimą arba pastumsite maitinimo jungiklį į padėtį 
<2>, bus grąžintos numatytosios nuostatos (išskyrus laikmatį).
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Toliau aiškinamas paprasčiausias būdas, kaip peržiūrėti nufotografuotus 
vaizdus.

1 Atkurkite ir peržiūrėkite vaizdą.
 Paspauskite mygtuką <x>.
 Ekrane pasirodys paskutinis užfiksuotas 

arba paskutinis peržiūrėtas vaizdas.

2 Pasirinkite vaizdą.
 Jei norite peržiūrėti vaizdus nuo 

paskutinio nufotografuoto, paspauskite 
mygtuką <Y>.
Jei norite vaizdus peržiūrėti nuo pirmojo 
(seniausio), paspauskite mygtuką <Z>.

 Kaskart, paspaudus mygtuką <B> 
bus keičiamas rodinio formatas.

3 Išeikite iš vaizdų peržiūros.
 Norėdami išeiti iš vaizdų peržiūros 

ir grįžti į fotografavimo nustatymų 
rodinį, paspauskite mygtuką <x>.

x Vaizdų peržiūra

Su pagrindine 
informacija

Histograma

Pagrindinė informacija +
Vaizdo kokybė / peržiūros skaičius

Fotografavimo informacijos rodinys
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3
Fotografavimas naudojant LCD ekraną

(„Live View“ fotografavimas)
Galite fotografuoti stebėdami vaizdą fotoaparato LCD 
ekrane. Tai vadinama „Live View“ fotografavimu.

„Live View“ būdu patogu fotografuoti nejudančius objektus.
Jei laikysite fotoaparatą rankoje ir fotografuosite žiūrėdami 
į LCD ekraną, dėl fotoaparato drebėjimo nuotraukos gali 
būti neryškios. Rekomenduojama naudoti trikojį.

Nuotolinis „Live View“ fotografavimas
Jei kompiuteryje yra įdiegta „EOS Utility“ programa (EOS programinė 
įranga, 95 p.), galima prijungti fotoaparatą prie kompiuterio ir fotogra-
fuoti nuotoliniu būdu stebint vaizdą jo ekrane. Išsamesnės informa-
cijos rasite programinės įrangos naudotojo vadovo PDF dokumente, 
pateiktame DVD-ROM diske (91 p.).
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1 Įjunkite „Live View“ vaizdą.
 Paspauskite mygtuką <A>.
 LCD ekrane pasirodys „Live View“ 

vaizdas.
 „Live View“ vaizdas beveik tiksliai 

perteikia faktiškai fotografuojamo 
vaizdo šviesumo lygį.

2 Sufokusuokite objektą.
 Nuspaudus užrakto mygtuką iki 

pusės, fotoaparatas ims fokusuoti 
esamu AF režimu (71 p.).

3 Nufotografuokite vaizdą.
 Nuspauskite užrakto mygtuką iki galo.
 Vaizdas bus nufotografuotas ir LCD 

ekrane pasirodys gauta nuotrauka.
 Pasibaigus vaizdo peržiūrai, fotoapa-

ratas automatiškai sugrįš į „Live View“ 
fotografavimo režimą.

 Norėdami baigti „Live View“ fotogra-
favimą, paspauskite mygtuką <A>.

A Fotografavimas naudojant LCD ekraną
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A Fotografavimas naudojant LCD ekraną

Pasirinkite funkcijos [Live View shoot. / 
fotografavimas „Live View“ ] nuostatą 
[Enable / įjungti].
Fotografuojant pagrindinės zonos režimais 
„Live View“ meniu nuostatos yra rodomos 
[z2] meniu, o fotografuojant kūrybinės 
zonos režimais - [z4] meniu.

Likusių kadrų skaičius fotografuojant „Live View“

 Pateikti rodikliai gauti fotografuojant su visiškai įkrautų baterijų paketu LP-E10 
ir taikant CIPA („Camera & Imaging Products Association“) bandymo standartus.

 Su visiškai įkrautu baterijų paketu LP-E10 be pertraukos „Live View“ režimu 
galima fotografuoti apie 1 val. 25 min. kambario temperatūroje (23°C).

„Live View“ režimo įjungimas

Temperatūra
Fotografavimo sąlygos

Be blykstės Naudojant 50 % 
blykstės pajėgumo

Kambario temperatūroje (23°C) Apie 190 kadrų Apie 180 kadrų
Žemoje temperatūroje (0°C) Apie 180 kadrų Apie 170 kadrų

Nelaikykite fotoaparato ilgai vienoje padėtyje. Net jei fotoaparatas neatrodo 
labai karštas, ilgai kontaktuodamas su ta pačia kūno dalim jis gali sukelti odos 
paraudimą, pūslių atsiradimą ir kontaktinį žemos temperatūros nudegimą. 
Jei turite jautrią odą arba kraujo apytakos sutrikimų, fotografuodami aukštoje 
temperatūroje naudokitės trikoju.



A Fotografavimas naudojant LCD ekraną
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 Kaskart, paspaudus mygtuką <B>, ekrane pasikeis informacijos 
rodinys.

Informacijos rodinys

AF metodas
• d : Automatinis vieno 

taško fokusavimas
• c : u „Live“ režimas
• f : Spartusis režimas

Padidinimo rėmelis

ISO greitis

Išlaikymo lygio indikatorius / AEB diapazonas
Diafragma

Užrakto greitis

„Picture Style“

Baterijų 
patikrinimas

Išlaikymo 
imitavimas

Vaizdo įrašymo 
kokybė

Baltos spalvos
balansas

y Blykstės išlaikymo 
išlyginimas

0 Išorinės blykstės 
išlaikymo išlyginimas

AF taškas (spartusis režimas)

FEB
AEB

Paryškinto atspalvio 
pirmenybė

Histogramos 
rodinysNepertraukiamo 

fotografavimo 
režimas / laikmatis

AE fiksavimas

D Blykstės parengtis
bBlykstė išjungta
e Didelės spartos 
sinchronizacija

„Auto Lighting 
Optimizer“  
(automatinio 
apšvietimo 
optimizatorius)

Likę kadrai

„Eye-Fi“ kartes datu pārraides statuss

Fotografavimo režimas

GPS prijungimo indikatorius

Temperatūrinis 
įspėjimas
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Galite pasirinkti tokį AF metodą, kuris geriausiai atitiks fotografavimo 
sąlygas bei fotografuojamą objektą. Galima rinktis tokiu AF metodus: 
[FlexiZone - Single / automatinis vieno taško fokusavimas], [uLive 
mode / u „Live“ režimas] (veido atpažinimas, 72 p.) bei [Quick mode / 
spartusis režimas] (74 p.).
Jei norite fokusuoti tiksliai, pastumkite objektyvo fokusavimo režimo jungiklį 
į padėtį <MF>, padidinkite vaizdą ir sufokusuokite jį rankiniu būdu.

AF metodo pasirinkimas
 [z4] kortelėje pasirinkite parinktį 

[AF mode / AF režimas]. (Pagrin-
dinės zonos režimuose rinktis galite 
iš kortelės [z2].)

 Pasirinkite reikiamą nuostatą ir paspaus-
kite mygtuką <0>.

 Stebėdami „Live View“ vaizdą ekrane galite 
paspausti mygtuką <Q> ir AF režimą 
pasirinkti sparčiojo valdymo ekrane.

Fokusavimui naudojamas vaizdo jutiklis. Nors automatiškai vaizdą sufokusuoti 
galima ir stebint „Live View“ vaizdą ekrane, AF užtruks ilgiau nei fokusuojant 
sparčiuoju režimu. Be to, taip vaizdą sufokusuoti bus sunkiau nei sparčiuoju rimu.

1 Įjunkite „Live View“ vaizdą.
 Paspauskite mygtuką <A>.
 LCD ekrane pasirodys „Live View“ vaizdas.
 Ekrane pasirodo AF taškas < >.

2 Perkelkite AF tašką.
 Spaudydami krypčių mygtukus <S> 

pastumkite AF tašką į tą vietą, kurią 
norite sufokusuoti. (Į nuotraukos kraštą 
jo nustumti negalima.)

 Norėdami sugrąžinti AF tašką į ekrano 
centrą, paspauskite mygtuką <0>. 
(Pasirinkite funkciją C.Fn-9, nuspaudę 
laikykite mygtuką <O/L> ir paspaus-
kite mygtuką <0>.)

Fokusavimas pasitelkus AF funkciją (AF metodas)
AF metodo pasirinkimas

Automatinis vieno taško fokusavimas: d

AF taškas



Fokusavimas pasitelkus AF funkciją (AF metodas)
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3 Sufokusuokite objektą.
 Nutaikykite AF tašką į objektą ir nuspaus-

kite iki pusės užrakto mygtuką.
 Sufokusavus vaizdą, AF taškas 

pažaliuoja ir pasigirsta pyptelėjimas.
 Jei sufokusuoti nepavyks, AF taškas 

pasidarys oranžinis.

4 Nufotografuokite vaizdą.
 Patikrinkite fokusuotę bei išlaikymą, 

nuspauskite užrakto mygtuką iki galo 
ir nufotografuokite vaizdą (68 p.).

Žmonių veidai aptinkami ir sufokusuojami pasitelkus tokį pat AF režimą, 
kaip ir [FlexiZone - Single / automatinis vieno taško fokusavimas]. 
paprašykite fotografuojamo asmens atsisukti į fotoaparatą.

1 Įjunkite „Live View“ vaizdą.
 Paspauskite mygtuką <A>.
 LCD ekrane pasirodys „Live View“ 

vaizdas.

2 Pasirinkite AF tašką.
 Fotoaparatui aptikus fokusuotiną 

veidą, aplink jį pasirodo rėmelis <p>.
 Jei aptinkami keli veidai, ekrane 

pasirodo ženklas <q>. 
Naudodamiesi mygtukais <Y> 
<Z> nustumkite rėmelį <q> 
ant veido, kurį norite sufokusuoti.

u (Veido aptikimas) „Live“ režimas: c
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Fokusavimas pasitelkus AF funkciją (AF metodas)

3 Sufokusuokite objektą.
 Nuspauskite užrakto mygtuką iki 

pusės, fotoaparatas sufokusuos <p> 
padengtą veidą.

 Sufokusavus vaizdą, AF taškas 
pažaliuoja ir pasigirsta pyptelėjimas.

 Jei sufokusuoti nepavyks, AF taškas 
pasidarys oranžinis.

 Jei veido aptikti nepavyks, ekrane 
pasirodys AF taškas < > ir automa-
tiškai bus sufokusuotas vaizdo centras.

4 Nufotografuokite vaizdą.
 Patikrinkite fokusuotę bei išlaikymą, 

nuspauskite užrakto mygtuką iki galo 
ir nufotografuokite vaizdą (68 p.).



Fokusavimas pasitelkus AF funkciją (AF metodas)
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Vaizdui „One-Shot AF“ (vieno kadro AF) režimu fokusuoti naudojamas 
specialus AF jutiklis. Tam taikomas tas pats AF metodas, kaip ir fotogra-
fuojant su vaizdo ieškikliu.
Nors fotografuojamą objektą galima sufokusuoti greitai, veikiant AF, 
„Live View“ vaizdo rodymas ekrane bus trumpam pertrauktas.
Fokusavimui galite naudoti devynis AF taškus (automatinis pasirinkimas). 
Taip pat galite pasirinkti vieną AF tašką ir sufokusuoti tik šio taško apimamą 
plotą (rankinis pasirinkimas).

1 Įjunkite „Live View“ vaizdą.
 Paspauskite mygtuką <A>.
 LCD ekrane pasirodys „Live View“ 

vaizdas.
 Maži langeliai ekrane yra AF taškai, 

o didelis langelis — vaizdo didinimo 
rėmelis.

2 Pasirinkite AF tašką.N
 Norėdami atsiversti sparčiojo valdymo 

puslapį, paspauskite mygtuką <Q> 
(7).

 Pasirenkamos funkcijos bus pateiktos 
kairėje ekrano pusėje.

 Paspauskite mygtukus <W> <X>, AF 
taškas pasidarys pasirenkamas.

 Norėdami pasirinkti AF tašką, pasukite 
ratuką <6>.

Spartusis režimas:f

AF taškas

Padidinimo rėmelis
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Fokusavimas pasitelkus AF funkciją (AF metodas)

3 Sufokusuokite objektą.
 Nutaikykite AF tašką į objektą ir nuspaus-

kite iki pusės užrakto mygtuką.
 „Live View“ vaizdas išsijungs, atspindžio 

veidrodis pasisuks žemyn ir bus atlikta 
automatinio fokusavimo operacija. 
(vaizdas nufotografuotas nebus.)

 Pasiekus fokusuotę, sufokusuotas AF 
taškas pažaliuos, ekrane vėl pasirodys 
„Live View“ vaizdas.

 Jei sufokusuoti vaizdo nepavyko, 
AF taškas pasidarys oranžinis ir ims 
mirksėti.

4 Nufotografuokite vaizdą.
 Patikrinkite fokusuotę bei išlaikymą, 

nuspauskite užrakto mygtuką iki galo 
ir nufotografuokite vaizdą (68 p.).
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4
Filmavimas

Filmuoti filmus galima režimo 
pasirinkimo ratuką į padėtį <k>. 
Filmai įrašomi į MOV tipo failus.

 Daugiau informacijos apie atminties korteles, į kurias galima 
įrašyti filmuotus vaizdus, rasite 5 puslapyje.

„Full HD 1080“
„Full HD“ 1080 reiškia suderinamumą su didelės 
raiškos medžiaga, kurios vertikalią kraštinę sudaro 
1080 pikselių (nuskaitymo eilučių).
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Nufilmuotiems vaizdams peržiūrėti rekomenduojame prijungti fotoaparatą 
prie televizoriaus.

1 Režimo pasirinkimo ratuką pasukite 
į padėtį <k>.
 Atspindžio veidrodis pajudės, pasigirs 

garsas ir LCD ekrane pasirodys vaizdas.

2 Sufokusuokite objektą.
 Prieš filmuodami sufokusuokite objektą 

automatiškai arba rankiniu būdu 
(71–75 p.).

 Nuspaudus užrakto mygtuką iki pusės, 
fotoaparatas ims fokusuoti esamu 
momentu nustatytu AF režimu.

3 Nufilmuokite vaizdą.
 Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite 

mygtuką <A>. Norėdami sustabdyti 
filmavimą, paspauskite mygtuką <A> 
dar kartą.

 Filmavimo metu ekrano viršutiniame 
dešiniajame kampe bus rodomas 
ženklas „o“.

k Filmavimas

Filmavimas su automatiniu išlaikymu

Vaizdas įrašomas

Mikrofonas

Nelaikykite fotoaparato ilgai vienoje padėtyje. Net jei fotoaparatas neatrodo 
labai karštas, ilgai kontaktuodamas su ta pačia kūno dalim jis gali sukelti odos 
paraudimą, pūslių atsiradimą ir kontaktinį žemos temperatūros nudegimą. 
Jei turite jautrią odą arba kraujo apytakos sutrikimų, fotografuodami aukštoje 
temperatūroje naudokitės trikoju.
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k Filmavimas

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

Informacijos rodinys

Likusi filmavimo trukmė / praėjęs laikas

Įrašoma filmuota 
medžiaga
Padidinimo 
rėmelis

AF taškas (spartusis režimas)

ISO greitis

Išlaikymo lygio indikatorius

Diafragma

AE fiksavimas

Baltos spalvos
balansas

Įrašomos filmuotos 
medžiagos dydis

„Auto Lighting 
Optimizer“ (auto-
matinio apšvietimo 
optimizatorius)

Užrakto greitis

AF metodas
• d : Automatinis vieno 

taško fokusavimas
• c :u „Live“ režimas
• f: Spartusis režimas

Baterijos 
patikrinimas

Kadru ātrums

Filmavimo režimas

Likusių kadrų skaičius

LED lemputė

Paryškinto atspalvio 
pirmenybė

GPS prijungimo indikatorius

Išlaikymo režimas
L: automatinis 

išlaikymas
K: rankinis 

išlaikymas

Įrašymo lygis: 
rankinis„Video snapshot“

klipas
Vaizdo įrašymo 
kokybė

„Video snapshot“ klipo filmavimo trukmė

Temperatūrinis 
įspėjimas

„Picture Style“

„Eye-Fi“ kartes datu pārraides 
statuss
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Pasirinkę meniu parinktį [Z2: Movie 
rec. size / Z2: įrašomos film. 
medžiagos dydis] galėsite pasirinkti 
kadro dydį [****x****] ir kadrų spartą [9] 
(per sekundę įrašomų kadrų skaičių). 
Kadrų dažnis 9 pasikeičia automatiškai, 
priklausomai nuo pasirinktos [Z2: 
Video system / Z2: vaizdo sistema] 
nuostatos.

 Vaizdo dydis
[1920 x 1080] (A) : visiškai aukštos raiškos („Full HD“) įrašymo 

kokybė. Bus nustatyta 16:9 vaizdo proporcija.
[1280 x 720] (B) : didelės raiškos (HD) įrašymo kokybė. Bus 

nustatyta 16:9 vaizdo proporcija.
[640 x 480] (C) : standartinės raiškos įrašymo kokybė. Bus 

nustatyta 4:3 vaizdo proporcija.

 Kadrų dažnis (k./s: kadrai per sekundę)
6/8 : regionuose, kur naudojama NTSC TV sistema (Šiaurės 

Amerika, Japonija, Korėja, Meksika ir kt.).
5/7 : regionuose, kur naudojama PAL TV sistema (Europa, 

Rusija, Kinija, Australija ir kt.).
4 : daugiausia kino filmams.

3 Įrašomos filmuotos medžiagos 
dydžio nustatymas
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3 Įrašomos filmuotos medžiagos dydžio nustatymas

Bendra filmavimo trukmė ir vienos minutės failo dydis

 4 GB viršijantis filmuotas vaizdas
Dėl tam tikros failų sistemos, filmuotos medžiagos klipui pasiekus 
4 GB apimtį, filmavimas automatiškai bus sustabdytas. Paspaudę 
mygtuką <A> galėsite filmavimą pradėti iš naujo. (Bus sukurtas 
naujas filmuotos medžiagos failas).

 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 <A> galėsite filmavimą pradėti 
iš naujo. (Bus sukurtas naujas filmuotos medžiagos failas).

Įrašomos 
filmuotos 

medžiagos
dydis

Bendra įrašymo trukmė (apytikslė)
Failo dydis 
(apytikslis)4 GB 

kortelė
8 GB 

kortelė
16 GB 
kortelė

[1920 x 1080]
6

11 min. 22 min. 44 min. 330 MB/min.5

4

[1280 x 720]
8

11 min. 22 min. 44 min. 330 MB/min.
7

[640 x 480]
6

46 min. 1 val. 32 
min. 3 val. 4 min. 82,5 MB/min.

5

Pakilus fotoaparato vidinei temperatūrai, filmavimas gali nutrūkti anksčiau, 
nei pirmiau pateikiamoje lentelėje nurodyta maksimali įrašymo trukmė.
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5
Vaizdų peržiūra

Šiame skyriuje aprašomos pagrindinės nuotraukų 
ir filmuotos medžiagos peržiūrėjimo procedūros.

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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Viename ekrane rodomų keturių arba devynių vaizdų rodyklėje reikiamą 
nuotrauką rasite greitai ir patogiai.

1 Atkurkite ir peržiūrėkite vaizdą.
 Paspaudus mygtuką <x> ekrane 

parodomas paskutinis nufotografuotas 
vaizdas.

2 Įjunkite rodyklės rodinį.
 Paspauskite mygtuką <Hy>.
 Pasirodys 4 vaizdų rodyklės rodinys. 

Pasirinktas vaizdas pažymimas 
oranžiniu rėmeliu.

 Norėdami peržiūrėti 9 vaizdų rodyklę, 
dar kartą paspauskite mygtuką <Hy>.

 Paspaudus mygtuką <u> ekrane 
keisis 9, 4 ir 1 vaizdo rodiniai.

3 Pasirinkite vaizdą.
 Spūsčiodami krypčių mygtukus <S> 

nukreipkite mėlyną rėmelį ant pasirinkto 
vaizdo.

 Pasukus ratuką <6> ekrane pasirodys 
tolesnis ekranas arba ankstesnis vaizdas.

 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)
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LCD ekrane galima padidinti nufotografuotą vaizdą nuo 1,5 iki 10 kartų.

1 Padidinkite vaizdą.
 Vaizdo peržiūros metu paspauskite 

mygtuką <u>.
 Vaizdas bus padidintas.
 Jei laikysite mygtuką <u> nuspaustą, 

vaizdas bus didinamas tol, kol bus 
pasiektas maksimalus padidinimo lygis.

 Norėdami vaizdą sumažinti, paspaus-
kite mygtuką <Hy>. Laikant mygtuką 
nuspaustą, galiausiai ekrane vėl bus 
pateiktas visas vaizdas.

2 Slinkite per vaizdą.
 Naudodamiesi krypčių mygtukais <S> 

galite slinkti per padidintą vaizdą.
 Jei norite išeiti iš padidinto vaizdo 

rodinio, paspauskite mygtuką <x>, 
ir ekrane vėl pasirodys vieno vaizdo 
rodinys.

u/y Rodinio didinimas

Padidintos srities vieta

 Stebėdami ekrane padidintą vaizdą galite pasukti ratuką <6> ir ekrane 
peržiūrėti sekantį, iki tokio pat lygio padidintą, vaizdą.

 Ką tik nufotografuoto vaizdo peržiūros metu padidinti negalima.
 Filmuoto vaizdo padidinti negalima.
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1 Atkurkite ir peržiūrėkite vaizdą.
 Norėdami peržiūrėti filmuotą medžiagą, 

paspauskite mygtuką <x>.

2 Pasirinkite filmuotą vaizdą.
 Spaudydami mygtukus <Y> <Z> 

pasirinkite norimą filmą.
 Peržiūrint vaizdus po vieną kadrą, 

viršutiniame kairiame ekrano kampe bus 
rodoma „Video snapshot“ klipų albumo 
piktograma <1s>. Jei filmuota 
medžiaga yra „Video snapshot“ klipas, 
ekrane bus rodoma piktograma [ s].

 Rodyklės rodinyje, piktogramos šone 
vaizduojama perforuota juostą žymi 
filmuotos medžiagos įrašą. Kadangi 
filmuotos medžiagos 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 paspaus-

kite mygtuką <0>.
 Prasidės filmuotos medžiagos peržiūra.
 Peržiūrą galite trumpam sustabdyti 

paspaudę mygtuką <0>.
 Sukdami ratuką <6> intensyvumą 

galite reguliuoti net ir filmuotos 
medžiagos peržiūros metu.

 Išsamesnės informacijos apie peržiūros 
procedūrą rasite kitame puslapyje.

k Filmuotos medžiagos peržiūra

Garsiakalbis
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k Filmuotos medžiagos peržiūra

Filmuotos medžiagos atkūrimo skydelis

* Įjungus foninę muziką, filmuotos medžiagos garsas atkuriamas nebus.

Operacija Peržiūros aprašymas

2 Išeiti Bus sugrąžintas vieno vaizdo rodinys.

7 Leisti Spūsčiojant mygtuką <0> piktograma pasikeičia į leidimo 
arba stabdymo.

8 Sulėtintas vaizdas
Spaudydami mygtukus <Y> <Z> sureguliuokite 
sulėtinto vaizdo greitį. Sulėtinto vaizdo greitis rodomas 
viršutiniame dešiniajame kampe.

5 Pirmasis kadras Pateikiamas pirmasis filmuotos medžiagos 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 po kadrą. Jei laikysite mygtuką 
<0> nuspaustą, filmuoto vaizdo įrašas bus greitai 
sukamas pirmyn.

4 Paskutinis kadras Pateikiamas paskutinis filmuotos medžiagos kadras.

X Redaguoti Ekrane atsivers redagavimo ekranas.

 Foninė muzika* Galima atkurti vaizdo įrašą su parinkta fonine muzika.

Peržiūros padėtis

mm’ ss” Peržiūros laikas (minutės: sekundės)

9 Garsis Integruoto garsiakalbio (86 p.) garsį galite nustatyt 
sukdami ratuką <6>.
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Galite parinkti ir ištrinti vaizdus po vieną arba ištrinti parinktą grupę vaizdų. 
Apsaugoti vaizdai neištrinami.

Ištrinto vaizdo atkurti nebegalima. Prieš ištrindami vaizdą 
įsitikinkite, kad jo tikrai nereikės. Norėdami apsaugotumėte 
svarbius vaizdus nuo atsitiktinio ištrynimo, apsaugokite juos. 
Ištrynus 1+73 vaizdą pašalinami abu ir RAW, ir JPEG vaizdai.

1 Peržiūrėkite pageidaujamą ištrinti 
vaizdą.

2 Paspauskite mygtuką <L>.
 Ekrano apačioje pasirodys ištrynimo 

dialogo langas.

3 Ištrinkite vaizdą.
 Pasirinkite parinktį [Erase / ištrinti] 

ir paspauskite mygtuką <0>. Ekrane 
rodomas vaizdas bus ištrintas.

L Vaizdų ištrynimas

Vieno vaizdo ištrynimas
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6
DVD-ROM diske esančių naudotojo vadovų

peržiūra / vaizdų įkėlimas į kompiuterį
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip 
kompiuteryje peržiūrėti fotoaparato ir programinės 
įrangos naudotojo vadovus (įrašytus DVD-ROM diske), 
įkelti vaizdus iš fotoaparato į kompiuterį, o taip pat 
pateikiama „EOS Solution Disk“ diske (CD-ROM) 
įrašytų programų apžvalga bei paaiškinimai, kaip jas 
įdiegti Jūsų kompiuteryje.

„EOS Solution Disk“
(programinė įranga)

„EOS Camera Instruction 
Manuals Disk“

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

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

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
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„EOS Camera Instruction Manuals Disk“ (DVD-ROM) 
diske yra įrašyti šie naudotojo vadovai (PDF formatu):

 Naudotojo vadovas
Čia paaiškinamos fotoaparato funkcijos, procesai bei esminiai dalykai.

 Programinės įrangos naudotojo vadovai
Programinės įrangos naudotojo vadovai PDF formatu įrašyti 
„EOS Solution Disk“ diske(žr. 95 p.).

„EOS Camera Instruction Manuals Disk“ 
(DVD-ROM) įrašų peržiūra

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.
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„EOS Camera Instruction Manuals Disk“ (DVD-ROM) įrašų peržiūra

[WINDOWS]

„EOS Camera Instruction Manuals Disk“
Nukopijuokite diske esančius PDF naudotojo vadovus 
į kompiuterį.

1 Įdėkite „EOS Camera Instruction Manuals Disk“ (DVD) į kompiuterio 
DVD-ROM įrenginį.

2  Darbalaukyje du kartus spustelėkite piktogramą [My Computer / 
Mano kompiuteris] ir du kartus diskų įrenginio, į kurį įdėjote diską, 
piktogramą.

3 Spustelėkite pasirinkto naudotojo vadovo pavadinimą.
 Pasirinkite savo kalbą ir operacinę sistemą.
 Ekrane atsivers naudotojo vadovo rodyklė.



„EOS Camera Instruction Manuals Disk“ (DVD-ROM) įrašų peržiūra

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

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

NAUDOTOJO 
VADOVASNaudotojo vadovo gale yra pateiktas „Greitųjų nuorodų vedlys“.

LIETUVIŲ K.

Naudotojo vadovas

B

Kad galėtumėte peržiūrėti naudotojo vadovo failus (PDF formatu), kompiuteryje turite 
turėti įdiegtą naujausią „Adobe Reader“ programos versiją. Jei programos „Adobe 
Reader“ kompiuteryje dar nėra, įdiekite ją. 
Norėdami įrašyti PDF vadovą į kompiuterį, pasinaudokite programos „Adobe Reader“ 
funkcija „Save“ (įrašyti). Daugiau informacijos apie „Adobe Reader“ programą raiste 
„Adobe Reader“ programos pagalbos meniu. 

 Naudotojo vadovo PDF dokumente yra užprogramuotos nuorodos, padedančios 
greitai atsiversti reikiamą puslapį. Turinio ir rodyklės puslapiuose spustelėkite puslapį, 
kurį norite atsiversti.



„EOS Camera Instruction Manuals Disk“ (DVD-ROM) įrašų peržiūra
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[MACINTOSH]

„EOS Camera Instruction Manuals Disk“
Nukopijuokite diske esančius PDF naudotojo vadovus 
į kompiuterį.

1 Įdėkite „EOS Camera Instruction Manuals Disk“ (DVD) į „Macintosh“ 
kompiuterio DVD-ROM įrenginį.

2 Du kartus spustelėkite disko piktogramą.
3 Du kartus spustelėkite failą „START.html“.
4 Spustelėkite pasirinkto naudotojo vadovo pavadinimą.
 Pasirinkite savo kalbą ir operacinę sistemą.
 Ekrane atsivers naudotojo vadovo rodyklė.

„EOS Camera Instruction Manuals Disk“ (DVD-ROM) įrašų peržiūra

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

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

NAUDOTOJO 
VADOVASNaudotojo vadovo gale yra pateiktas „Greitųjų nuorodų vedlys“.

LIETUVIŲ K.

Naudotojo vadovas

B

Kad galėtumėte peržiūrėti naudotojo vadovo failus (PDF formatu), kompiuteryje turite 
turėti įdiegtą naujausią „Adobe Reader“ programos versiją. Jei programos „Adobe 
Reader“ savo „Macintosh“ kompiuteryje dar neturite, įdiekite ją.
Norėdami įrašyti PDF vadovą į kompiuterį, pasinaudokite programos „Adobe Reader“ 
funkcija „Save“ (įrašyti). Daugiau informacijos apie „Adobe Reader“ programą raiste 
„Adobe Reader“ programos pagalbos meniu. 

 Naudotojo vadovo PDF dokumente yra užprogramuotos nuorodos, padedančios 
greitai atsiversti reikiamą puslapį. Turinio ir rodyklės puslapiuose spustelėkite puslapį, 
kurį norite atsiversti.
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Norėdami įkelti vaizdus iš fotoaparato į kompiuterį, pasinaudokite komplekte 
esančia EOS programine įranga. Tai galima apdaryti dviem būdais.

1 Įdiekite programą (96 p.).

2 Naudodamiesi komplekte esančiu 
sąsajos kabeliu prijunkite 
fotoaparatą prie kompiuterio.
 Naudokite sąsajos kabelį, gautą 

su fotoaparatu.
 Prijunkite kabelį prie fotoaparato 

skaitmeninio terminalo. Kabelio kištuko 
piktograma <D> turi būti nukreipta 
į fotoaparato priekį.

 Prijunkite kabelio kištuką prie kompiu-
terio USB terminalo

3 Naudodamiesi „EOS Utility“ įkelkite 
vaizdus.
 Išsamesnės informacijos rasite prog-

raminės įrangos naudotojo vadove 
(PDF dokumente), pateiktame DVD-
ROM diske (91 p.).

Vaizdų įkėlimas į kompiuterį

Nuotraukų įkėlimas prie kompiuterio prijungus fotoaparatą



Vaizdų įkėlimas į kompiuterį
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Vaizdus į kompiuterį galite įkelti naudodamiesi kortelių skaitytuvu.

1 Įdiekite programą (96 p.).

2 Įdėkite kortelę į kortelių skaitytuvą.

3 Naudodamiesi „Canon“ programinė 
įranga įkelkite vaizdus.
 Pasinaudokite „Digital Photo 

Professional“ programa.
 Pasinaudokite „ImageBrowser EX“ 

programa.
 Išsamesnės informacijos rasite prog-

raminės įrangos naudotojo vadove 
(PDF dokumente), pateiktame DVD-
ROM diske (91 p.).

Įkeliant vaizdus pasitekus kortelių skaitytuvą

Jei perkeliate vaizdus iš fotoaparato į kompiuterį naudodamiesi kortelių 
skaitytuvu be EOS programinės įrangos, nukopijuokite iš kortelės į kompiuterį 
DCIM aplanką.
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„EOS Solution Disk“
Šiame diske yra įrašytos įvairios programinės įrangos, 
skirtos EOS fotoaparatams.

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 nuostatas.
 Prijungę fotoaparatą prie kompiuterio, galite fotografuoti nuotoliniu būdu.
 Į kortelę galite nukopijuoti foninės muzikos įrašų ir leisti juos peržiūrėdami nufoto-

grafuotus ar nufilmuotus vaizdus.

Vaizdų peržiūros ir redagavimo programa
 Kompiuteryje galite didele sparta peržiūrėti, redaguoti ir spausdinti nufotografuotus 

vaizdus.
 Galite redaguoti vaizdus nekeisdami originalų.
 Programa tiks įvairiems naudotojams – nuo mėgėjų iki profesionalų. Ji ypač rekomen-

duojama naudotojams, kurie daugiausia fotografuoja RAW vaizdus.

Vaizdų peržiūros ir redagavimo programa
 Prisijunkite prie interneto, atsisiųskite ir įdiekite reikiamą programą*
 Naudodamiesi kompiuteriu galite peržiūrėti, redaguoti ir spausdinti JPEG vaizdus.
 Galite peržiūrėti ir redaguoti vaizdo įrašus (MOV failus), „Video snapshot“ albumus 

ir daryti nuotraukas iš sustabdytų filmuotos medžiagos kadrų.
 Rekomenduojama pradedantiesiems, kurie skaitmeniniu fotoaparatu naudojasi pirmą 

kartą, taip pat naudotojams mėgėjams.
* Norint įdiegti „ImageBrowser EX“ programą būtina turėti „EOS Solution Disk“ diską.

„Picture Style“ failų kūrimo programinė įranga
 Ši programinė įranga 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.

Apie programinę įrangą

a „EOS Utility“

b „Digital Photo Professional“

c „ImageBrowser EX“ programa.

d „Picture Style Editor“

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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Deranti OS

1 Patikrinkite, ar fotoaparatas nesujungtas su kompiuteriu.

2 Įdėkite „EOS Solution Disk“ (kompaktinį diską)

3 Pasirinkite savo geografinę padėtį, šalį bei kalbą.

4 Spustelėkite parinktį [Easy Installation / paprastas įdiegimas] 
ir pradėkite įdiegimo procesą.

Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas ir iki galo atlikite įdiegimo 
procedūrą.
Jei reikės, įdiekite „Microsoft Silverlight“ programą.

5 Paspauskite [Finish / baigti], kai įdiegimo procesas baigsis.

6 Išimkite kompaktinį diską.

Programinės įrangos įdiegimas

Programos įdiegimas į Windows operacinę sistemą

 Nejunkite fotoaparato prie kompiuterio, kol neįdiegėte programinės 
įrangos. Antraip programinė įranga bus įdiegta netinkamai.

„Windows 7“ „Windows Vista“ „Windows XP“„Windows 8“„Windows 8.1“
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Programinės įrangos įdiegimas

Deranti OS

1 Patikrinkite, ar fotoaparatas nesujungtas su kompiuteriu.

2 Įdėkite „EOS Solution Disk“ (kompaktinį diską)

Kompiuterio ekrane du kartus spustelėkite CD-ROM piktogramą 
ir atverkite kompaktinio disko laikmeną. Tada du kartus spustelėkite 
parinktį [Canon EOS Digital Installer / Canon EOS skaitmeninis 
įdiegimas].

3 Pasirinkite savo geografinę padėtį, šalį bei kalbą.

4 Spustelėkite parinktį [Easy Installation / paprastas įdiegimas] 
ir pradėkite įdiegimo procesą.

Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas ir iki galo atlikite įdiegimo 
procedūrą.

5 Paspauskite [Restart / paleisti iš naujo], kai įdiegimo procesas 
baigsis.

6 Kai kompiuteris bus paleistas iš naujo, išimkite kompaktinį diską.

Programos įdiegimas į „Macintosh“ operacinę sistemą

MAC OS X 10.7 - 10.9
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Prekių ženklai
o „Adobe“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklas.
o „Microsoft“ ir „Windows“ yra „Microsoft Corporation“ paprastasis ir/arba JAV bei 

kitose šalyse registruoti prekių ženklai.
o „Macintosh“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ priklausantys JAV bei kitose šalyse 

registruotas prekių ženklas
o SDXC logotipas yra SD-3C, LLC prekių ženklas.
o HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra paprastieji 

arba registruotieji „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai.
o 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.“
* Notice displayed in English as required.

Sertifikato logotipas
Jei pasirinksite kortelėje [53] parinktį [Certification Logo Display / rodyti 
sertifikatų logotipus] ir paspausite mygtuką<0>, ekrane pasirodys kai 
kurių fotoaparato sertifikatų logotipai. Kitus sertifikatų logotipus galite rasti 
šiame naudotojo vadove, ant fotoaparato korpuso ir pakuotės.
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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.
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Atsargumo priemonės
Laikykitės toliau išdėstytų atsargumo priemonių kad išvengtumėte susižalojimų, 
žūties ar materialinių nuostolių, naudokite įrangą tik tinkamai.

Sunkių sužalojimų ar žūties prevencija
• Siekiant išvengti gaisro, pernelyg didelės kaitros, cheminio nuotėkio ir sprogimų, būtina 

laikytis toliau išdėstytų atsargumo priemonių.
- Nenaudokite jokių baterijų paketų, maitinimo šaltinių ir priedų, kurie nenurodyti šioje 

brošiūroje. Nenaudokite jokių savadarbių ar perdirbtų baterijų paketų.
- Neatlikite trumpojo jungimo, neardykite ir nemodifikuokite baterijų paketų ar atsarginės 

baterijos. Nekaitinkite ir nelituokite baterijų paketų ar atsarginės baterijos. Laikykite 
baterijų paketą arba atsarginę bateriją atokiai nuo liepsnos šaltinio ar vandens. 
Pasirūpinkite, kad baterijų paketas ar atsarginė baterija nebūtų trankoma ar kitaip 
veikiama stiprių fizinių jėgų.

- Nejunkite baterijų ar atsarginės baterijos pagal atvirkštinį poliškumą (+ –). Niekada  
nedėkite kartu naujų ir senų arba skirtingo tipo baterijų.

- Neįkraukite baterijų paketo pernelyg aukštoje ar žemoje temperatūroje (darbinės 
temperatūros ribos yra nuo 0°C iki 40°C ). Neviršykite rekomenduojamo įkrovimo laiko.

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

• Laikykite atsarginę baterijų paketą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei vaikas prarytų 
bateriją, nedelsdami kreipkitės į gydytoją (baterijos chemikalai gali pažeisti pilvą ir žarnas).

• Prieš išmesdami baterijas arba atsarginę bateriją izoliuokite elektrinius kontaktus juostele, 
kad jie nesusiliestų su kitais metaliniais objektais ar baterijomis. Taip išvengsite gaisro 
ar sprogimo.

• Jei įkraunamos baterijos pernelyg kaista ar ima rūkti, nedelsdami nuo maitinimo lizdo 
atjunkite baterijų įkrovikli ir nutraukite įkrovimo procesą, taip išvengsite gaisro.

• Pastebėję baterijų arba atsarginės baterijos nuotėkį, spalvos pakitimus, deformaciją 
ar išskiriamus dūmus, nedelsdami ją išimkite. Būkite atsargūs ir nenusideginkite.

• Neleiskite, kad iš baterijos ištekėjęs skystis patektų į Jūsų 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.

• Įkrovimo metu įranga turi būti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kabelis gali netyčia 
prismaugti vaiką arba sukelti elektros smūgį.

• 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 dalim jis gali sukelti odos paraudimą, 
pūslių atsiradimą ir kontaktinį žemos temperatūros nudegimą. Jei turite jautrią odą arba 
kraujo apytakos sutrikimų, fotografuodami aukštoje temperatūroje naudokitės trikoju.

• Nenukreipkite blykstės spindulio į automobilį vairuojantį asmenį. Gali įvykti avarija.
• Nenaudokite blykstės šalia žmogaus akių. Galite pakenkti jo regėjimui. Jei su blykste 

fotografuojate naujagimį, laikykitės bent 1 metro atstumo.
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• Prieš padėdami fotoaparatą ar jo priedus sandėliuoti, išimkite baterijų paketą ir atjunkite 
maitinimo kištuką. Taip išvengsite elektros iškrovos, šilumos išsiskyrimo ir gaisro.

• Nenaudokite įrangos degių dujų aplinkoje. Taip išvengsite sprogimo ar gaisro.
• Jei nukrito įranga, trūko jos korpusas ar atsivėrė vidinės dalys, nelieskite jų, nes galite 

gauti elektros smūgį.
• Neardykite ir nemodifikuokite įrangos. Aukštos įtampos vidinės dalys gali sukelti elektros 

smūgį.
• Nežiūrėkite į saulę arba itin ryškų šviesos šaltinį pro fotoaparatą ar objektyvą. Rizikuojate 

pakenkti regėjimui.
• Laikykite fotoaparatą mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kaklo dirželis gali netyčia 

prismaugti vaiką.
• Nelaikykite įrangos dulkėtoje arba drėgnoje aplinkoje. Taip išvengsite gaisro ir elektros 

smūgio.
• 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 smūgio, 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.  Nesukiokite kabelio, neriškite mazgų.
- Prie vieno elektros lizdo nejunkite pernelyg daug elektros prietaisų.
- Nenaudokite kabelio, jei pažeista jo izoliacija.

• Retkarčiais atjunkite maitinimo kabelį ir aplink maitinimo lizdą švaria šluoste nuvalykite 
dulkes. Jei aplinka dulkėta, drėgna arba alyvuota, ant maitinimo kištuko susikaupusios 
dulkės gali sudrėkti, ir gali įvykti trumpasis jungimas arba kilti gaisras.



102

Susižalojimo arba įrangos sugadinimo prevencija
• Nepalikite įrangos automobilyje karštą dieną arba netoli šilumos šaltinio. Įranga gali 

įkaisti ir nudeginti odą.
• Nenešiokite fotoaparato su prisuktu trikoju. Rizikuojate susižaloti. Be to, pasirūpinkite, 

kad trikojis būtų pakankamai tvirtas ir atlaikytų fotoaparatą bei objektyvą.
• Nepalikite objektyvo arba fotoaparato su objektyvu tiesioginiuose saulės spinduliuose 

neuždengę dangteliu objektyvo. Objektyvas gali sukoncentruoti saulės spindulius 
ir sukelti gaisrą.

• Nevyniokite baterijų įkrovimo prietaisų į audeklus. Audinys trukdo išsisklaidyti šilumai, 
todėl korpusas gali deformuotis arba netgi sukelti gaisrą.

• Jei fotoaparatas įkrito į vandenį arba į fotoaparatą pato vandens ar metalinių objektų, 
nedelsdami išimkite baterijų paketą ir atsarginę bateriją. Taip išvengsite gaisro ir elektros 
smūgio.

• Nenaudokite ir nepalikite baterijų paketo ar atsarginės baterijos karštoje aplinkoje. Gali 
įvykti baterijos nuotėkis arba sutrumpėti jos eksploatavimo laikotarpis. Be to, baterijų 
paketas arba atsarginė baterija gali įkaisti ir nudeginti odą.

• Nenaudokite įrangai valyti dažų skiediklio, benzeno ar kitų organinių tirpiklių. Rizikuojate 
sukelti gaisrą arba pavojų sveikatai.

Jei gaminys neveikia tinkamai arba jį reikia remontuoti, susisiekite 
su savo atstovu arba kreipkitės į artimiausią „Canon“ paslaugų centrą.
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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.
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
1. IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS — Šiame naudotojo vadove 

pateikiamos svarbios baterijų įkroviklių LC-E10 ir LC-E10E saugos bei 
eksploatavimo instrukcijos.

2. Prieš pradėdami naudoti įkroviklį perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjamąsias 
pastabas dėl 1) įkroviklio, 2) baterijų paketo ir 3) gaminio su baterijų paketu 
naudojimo.

3. ATSARGIAI — Siekdami sumažinti susižalojimo riziką, įkraukite tik baterijų 
paketo LP-E10 baterijas. Kitų tipų baterijos gali sprogti, sužaloti ar sugadinti 
turtą.

4. Nelaikykite įkroviklio lietuje ar sniege.
5. Jei ketinate naudoti priedus, kurių „Canon“ nerekomenduoja arba neplatina, 

gali kilti gaisras, elektros iškrova arba galite susižaloti.
6. Kad sumažėtų elektros kištuko ir kabelio pažeidimo rizika, atjungdami įkroviklį 

traukite už kištuko, o ne už kabelio.
7. Pasirūpinkite, kad kabelis nebūtų mindomas ar kaip nors tampomas, kad 

niekas už jo neužkliūtų.
8. Neeksploatuokite įkroviklio su pažeistu kabeliu ar kištuku – nedelsdami juos 

pakeiskite.
9. Neeksploatuokite įkroviklio, jei jis buvo sutrenktas, numestas ar kitaip 

pažeistas; nugabenkite jį kvalifikuotam meistrui.
10. Neardykite įkroviklio — jei reikia jį apžiūrėti ar remontuoti, nugabenkite 

kvalifikuotam meistrui. Netinkamai surinkus įrangą rizikuojate gauti elektros 
smūgį arba sukelti gaisrą.

11. Kad sumažėtų elektros smūgio pavojus, prieš pradėdami kokius nors techninės 
priežiūros ar valymo darbus atjunkite įkroviklį nuo maitinimo lizdo.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA
Viduje nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti naudotojas (nebent vadove nurodyta 
kitaip). Patikėkite priežiūrą kvalifikuotam meistrui.

ATSARGIAI
JEI BATERIJĄ PAKEISITE KITA NETINKAMO TIPO BATERIJA, RIZIKUOJATE 
SUKELTI SPROGIMĄ. UTILIZUOKITE PANAUDOTAS BATERIJAS PAGAL 
VIETOS ĮSTATYMUS.
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EOS 1200D – tai ypač našus skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas 
su ypatingu detalumu pasižyminčiu 18 efektyviųjų megapikselių CMOS 
jutikliu, DIGIC 4 procesorium, ypač sparčia ir detalia 9 taškų AF funkcija, 
apie 3,0 k./s nepertraukiamo fotografavimo, fotografavimo su „Live View“ 
ir filmavimo „Full HD“ raiška funkcijomis.
Šis fotoaparatas ypač greitai prisitaiko prie bet kokių fotografavimo sąlygų 
ir geba užfiksuoti net ir daug pastangų reikalaujančius vaizdus.

Naudodamiesi fotoaparatu vis peržvelkite šį vadovą, taip 
geriau su juo susipažinsite ir greičiau įvaldysite.
Su šiuo skaitmeniniu fotoaparatu galima iškart peržiūrėti nufotografuotą 
vaizdą. Skaitydami šį vadovą pamėginkite nufotografuoti kelis vaizdus 
ir pažiūrėkite, kokį gausite rezultatą. Tada geriau suprasite, kaip veikia 
fotoaparatas.
Kad išvengtumėte sugadintų nuotraukų ir nelaimingų atsitikimų, pirmiausia 
perskaitykite temas „Saugos įspėjimai“ (100–102 psl.) ir „Atsargumo 
priemonės naudojant“ (12, 13 psl.).

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 ar jų nepavyksta atsisiųsti į kompiuterį.

Autorių teisės
Jūsų šalyje galiojantys autorių teisių įstatymai gali drausti naudoti į atminties 
kortelę įrašytus vaizdus ar autorių teisių įstatymų ginamą muziką ir vaizdus 
su muzika naudoti ne asmeniniais pramoginiais tikslais. Taip pat atminkite, 
kad kai kuriuos viešus renginius, parodas ir pan. gali būti draudžiama 
fotografuoti net ir asmeniniam naudojimui.

Įvadas



Šiame trumpame naudotojo vadove aptartos tik pačios 
pagrindinės fotoaparato funkcijos. 
Daugiau informacijos apie kitas funkcijas rasite išsamiame 
fotoaparato naudotojo vadove (PDF dokumentas), įrašytame 
DVD-ROM diske.

Pagrindinis naudotojo vadovas
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Šiame naudotojo vadove minimi objektyvai ir priedai yra nauji, rekomenduojami 
nuo 2014 m. sausio mėn. Daugiau informacijos apie fotoaparato suderinamumą 
su po minėtos datos pagamintais objektyvais bei priedais teiraukitės Canon 
paslaugų centre.

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

Europoje, Afrikoje ir Vidurinėje Azijoje

CANON EUROPA N.V.
P. d. 2262, 1180 EG Amstelveen, Nyderlandai

Vietinės „Canon“ atstovybės adresą rasite garantiniame lape arba internetiniame tinklapyje  
www.canon-europe.com/Support

Produkto garantiją ir kitas su juo susijusias garantijas Europos valstybėse suteikia kompanija  
„Canon Europa N.V.“.
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