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 z La început, faceţi câteva fotografii şi verificaţi-le pentru a vă asigura că imaginile au fost înregistrate 
corect. Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că firma Canon Inc., subsidiarele şi filialele acesteia şi 
distribuitorii săi nu sunt răspunzători pentru niciun fel de daune de consecinţă care pot apărea din 
cauza vreunui defect al aparatului sau al unui accesoriu, inclusiv al cardurilor de memorie care au ca 
rezultat pierderea unei imagini ce urmează să fie înregistrată sau digitalizată.

 z Fotografierea sau înregistrarea (video şi/sau audio) neautorizată a altor oameni sau a 
materialelor protejate cu drepturi de autor poate încălca dreptul la confidenţialitate al 
persoanelor respective şi/sau poate încălca alte drepturi legale, inclusiv drepturi de autor şi alte 
drepturi de proprietate intelectuală. Anumite restricţii se pot aplica chiar dacă fotografierea sau 
înregistrarea sunt efectuate doar în scop personal.

 z Pentru informaţii referitoare la garanţia aparatului sau Departamentul de suport, consultaţi 
informaţiile despre Garanţie oferite împreună cu manualul.

 z Deşi ecranul este fabricat în condiţii de precizie extremă şi peste 99,99% din pixeli sunt 
conformi cu specificaţiile de design, în cazuri rare, anumiţi pixeli pot fi defecţi sau pot apărea 
sub forma unor puncte roşii sau negre. Aceste puncte nu indică o defecţiune a aparatului sau a 
imaginilor înregistrate.

 z Când folosiţi aparatul pentru o perioadă mai mare, acesta se poate încălzi. Acest lucru nu 
indică un defect.

Notificări prealabile şi informaţii 
juridice



(1)
(2)
(3)

(1) Salt la această pagină
 Această secţiune introduce navigarea manuală şi convenţiile.
(2) Salt la cuprins şi paginile index
(3) Salt la prima pagină a unei secţiuni, dacă faceţi clic pe una dintre cele şase secţiuni

Introducere
Pagina iniţială



Introducere
Pagini portal

Paginile portal sunt scurtături către fiecare secţiune.
(1)
(2)
(4)

(3)

(5)

(6)

  
(7)

(8)

(1) Salt la prima pagină
(2) Revenire la pagina anterioară
(3) Simboluri secţiuni
 Faceţi clic pe un simbol pentru a sări la pagina portal a secţiunii.
(4) Teme secţiuni
 Subiectele din temele selectate sunt indicate în (5). Luaţi aminte că anumite pagini portal nu 

includ teme.



Introducere
Pagini portal

(5) Subiecte din temele selectate. Faceţi clic pe un subiect pentru a sări la pagina subiectului.
(6) Indică mai multe subiecte
(7) Indică faptul că informaţia continuă pe pagina următoare
(8) Identifică pagina actuală dintre mai multe pagini portal



Introducere
Pagini subiecte

(4) (5)

(3)

(1)
(2)

(1)
(2)

(3) (1) Salt la prima pagină
(2) Revenire la pagina anterioară
(3) Simboluri secţiuni
 Faceţi clic pe un simbol pentru a sări la 

pagina portal a secţiunii.
(4) Indică faptul că informaţia este o continua-

re de pe pagina anterioară
(5) Indică faptul că informaţia continuă pe 

pagina următoare



Introducere
Convenţii manual

 z Instrucţiunile din acest manual pot include simbluri care reprezintă butoanele şi rotiţele aparatu-
lui foto.

 z Comenzile aparatului sunt reprezentate de simboluri.

 z Modurile de înregistrare şi simbolurile pe ecran şi textul sunt indicate în paranteze pătrate.
 z Instrucţiunile din acest manual sunt valabile pentru aparatul cu setările implicite.
 z Toate obiectivele şi adaptoarele de montură sunt descrise simplu ca “obiective” şi “adaptoare 
de montură”, indiferent dacă sunt incluse în kit cu aparatul sau comercializate separat.

 z Imaginile din acest manual arată aparatul cu obiectivul EF-M15-45mm f/3,5-6,3 IS STM ataşat 
pentru exemplificare.

 z În mod convenţional, toate cardurile de memorie acceptate sunt denumite "card de memorie".
 z Instrucţiunile din acest manual sunt valabile pentru aparat atunci când este setat în modul P 
dacă este omis pasul „setaţi modul de fotografiere“.



Cuprins

Notificări prealabile şi informaţii juridice
Introducere
Cuprins
Instrucţiuni pentru siguranţă

Pregătirea aparatului
Ataşarea curelei
Încărcarea bateriilor
Pregătirea cardului de memorie
Introducerea/Scoaterea bateriilor
Introducerea/Scoaterea cardului de memorie
Setarea datei şi a orei
Setarea limbii afişajului
Ataşarea obiectivelor
Detaşarea obiectivelor
Ataşarea obiectivelor EF şi EF-S
Detaşarea obiectivelor EF şi EF-S
Folosirea unui trepied cu obiective EF sau EF-S
Folosirea stabilizării imaginii de pe un obiectiv EF sau EF-S
Cum să ţineţi aparatul



Informaţii de bază despre aparat
Încercaţi aparatul
Denumirea părţilor componente
Pornit/oprit
Buton declanşator
Moduri de fotografiere
Reglarea unghiului ecranului
Cadre pe ecranul pentru înregistrare
Opţiuni afişare fotografie
Opţiuni de afişare redare
Utilizarea ecranului de comandă rapidă
Utilizarea ecranului pentru meniu
Introducere simboluri alfanumerice
Afişare indicator
Operare tactilă

Fotografiere
Bazat pe o imagine mostră
Mod Auto
Scene specifice

Cuprins



Efecte de imagine (Filtre creative)
Mod manual
Înregistrare filme în modul Filmare
Caracteristici folositoare

Redare
Vizualizare
Căutare
Gestionare
Ştergerea imaginilor
Editare fotografii
Procesarea imaginilor RAW în aparat
Editarea filmelor

Funcţii wireless
Funcţii Wi-Fi disponibile
Trimiteţi imagini către un smartphone compatibil NFC
Trimiteţi imagini către un smartphone compatibil NFC (Mod redare)
Trimiteţi imagini către un Smartphone compatibil cu Bluetooth
Înregistrare de servicii web
Încărcare imagini către servicii Web

Cuprins



Alte setări
Prevenirea pornirii lumii AF
Dezactivarea luminii pt. reducerea efectului de ochi roşii
Modificarea perioadei de afişare a imaginii după fotografiere
Stocare de imagini în funcţie de dată
Numerotare fişier
Formatarea cardurilor de memorie
Formatare simplă
Schimbarea sistemului video
Utilizare mod Eco
Reglaje pentru economisirea energiei
Luminozitatea ecranului
Personalizarea Afişaj informaţii fotografiere
Personalizare Afişaj informaţii de redare
Fus orar
Dată şi oră
Limbă de afişare
Oprirea sunetelor aparatului
Activarea sunetelor aparatului

Cuprins



Ascundere Sfaturi şi sugestii
Modurile de fotografiere în funcţie de simbol
Reglarea panoului cu ecran tactil
Blocarea automată a panoului cu ecran tactil
Dezactivare curăţare senzor
Activare curăţare senzor
Curăţarea manuală a senzorului
Verificare simboluri certificări
Setarea informaţiilor despre drepturile de autor pentru a fi înregistrate în imagini
Ştergerea tuturor informaţiilor despre drepturi de autor
Revenirea la setările implicite ale aparatului
Revenirea la setările implicite pentru funcţiile individuale ale aparatului

Index
Precauţii pentru Funcţii wireless (Wi-Fi, Bluetooth sau altele)
Precauţii referitoare la interferenţa cu unde radio
Mărci comerciale şi licenţe
Notă

Cuprins



Instrucţiuni pentru siguranţă

Citiţi aceste instrucţiuni pentru a putea folosi acest produs în siguranţă.
Urmaţi aceste instrucţiuni pentru a preveni accidentarea operatorului camerei sau a altor persoane.

 AVERTISMENT Indică riscul de vătămări serioase sau 
chiar moarte.

 z Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor.
Dacă petreceţi şnurul accidental în jurul gâtului copiilor poate provoca asfixierea acestora.

 z Folosiţi doar surse de alimentare specificate în acest manual de u ilizare 
pentru a fi folosite împreună cu produsul.

 z Nu dezasamblaţi sau modificaţi produsul.
 z Nu supuneţi produsul la şocuri sau vibraţii puternice.
 z Nu atingeţi componentele interne expuse.
 z Încetaţi folosirea acestui produs în cazul unor manifestări neobişnuite precum 
apariţia fumului sau a unui miros ciudat.

 z Nu folosiţi solvenţi organici cum ar fi alcool, benzină sau diluant pentru a 
curăţa aparatul.

 z Aveţi grijă să nu udaţi produsul.
 z Nu introduceţi obiecte străine sau lichide în produs.



 z Nu folosiţi produsul acolo unde pot fi prezente gaze inflamabile.
Acest lucru poate duce la un şoc electric, explozii sau incendii.

 z Pentru produsele care au vizor, nu priviţi prin acesta la surse puternice de 
lumină precum soarele într-o zi senină sau lasere şi alte surse de lumină 
artificială puternice.

Acest lucru vă poate deteriora vederea.
 z Citiţi instrucţiunile de mai jos când folosiţi baterii disponibile în comerţ sau 
bateria furnizată.
 - Folosiţi doar baterii care sunt compatibile cu produsul.
 - Nu încălziţi bateriile sau nu le aruncaţi în foc.
 - Nu încărcaţi bateriile folosite încărcătoare care nu au fost autorizate.
 - Nu expuneţi terminalele la mizerie sau nu le lăsaţi să intre în contact cu pini metalici sau alte 

obiecte metalice.
 - Nu folosiţi baterii din care a curs lichidul.
 - Când aruncaţi bateriile, izolaţi terminalele cu bandă izolatoare sau în alt mod.

Acest lucru poate duce la un şoc electric, explozii sau incendii.
Dacă dintr-o baterie curge lichid şi acesta intră în contact cu pielea sau cu hainele, spălaţi foarte bine 
zona expusă cu apă. În cazul contactului cu ochii, spălaţi foarte bine cu jet de apă şi contactaţi 
imediat un doctor.

Instrucţiuni pentru siguranţă



 z Citiţi instrucţiunile de mai jos când folosiţi baterii sau un adaptor AC.
 - Îndepărtaţi periodic praful care se depune pe cablul de alimentare şi priză folosind o cârpă 

uscată.
 - Nu conectaţi sau deconectaţi produsul cu mâinile umede.
 - Nu folosiţi produsul dacă ştecherul nu este complet introdus în priză.
 - Nu expuneţi ştecherul şi terminalele la mizerie sau nu le lăsaţi să intre în contact cu pini 

metalici sau alte obiecte metalice.
 z Nu atingeţi încărcătorul pentru baterii sau adaptorul AC conectat la o priză în 

impul furtunilor cu fulgere.
 z Nu puneţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu deterioraţi, rupeţi sau 
modificaţi cablul de alimentare.

 z Nu acoperiţi produsul cu haine sau alte materiale câdn îl folosiţi sau la o scurtă 
perioadă după u ilizare (când produsul încă este cald).

 z Nu lăsaţi produsul conectat la o priză pentru perioade lungi de timp.
Acest lucru poate duce la un şoc electric, explozii sau incendii.

 z Nu permiteţi produsului să intre în contact cu aceeaşi zonă a pielii pentru 
perioade ex inse de timp în impul folosirii.

Acest lucru poate duce la apariţia arsurilor la temperatură scăzută, inclusiv roşeaţă a pielii, chiar 
dacă nu simţiţi că produsul este fierbinte. Este recomandă folosirea trepiedului în cazul persoanelor 
cu probleme de circulaţie sau cu piele foarte sensibilă sau când filmaţi în locuri foarte calde.

Instrucţiuni pentru siguranţă



 z Urmaţi indicaţiile şi opriţi produsul în toate locurile în care este interzisă folosirea acestuia.
Dacă nu respectaţi aceste instrucţiuni puteţi defecta alte echipamente din cauza efectului undelor 
electromagnetice şi puteţi produce accidente.

 ATENŢIE Indică riscul de vătămare.

 z Nu declanşaţi bliţul în apropierea ochilor.
Poate răni ochii.

 z Şnurul este destinat folosirii doar împreună cu aparatul. Dacă agăţaţi şnurul 
cu alt produs ataşat de un cârlig sau de alt obiect puteţi distruge produsul. De 
asemenea, nu supuneţi produsul la şocuri sau vibraţii puternice.

 z Nu aplicaţi presiune puternică asupra obiectivului sau nu permiteţi să se 
lovească de alte obiecte.

Procedând astfel, puteţi defecta sau deteriora produsul.
 z Bliţul se încîlzeşte când este declanşat. Nu a ingeţi bliţul cu mâna, altă parte a 
corpului şi cu alte obiecte când se declanşează.

Acest lucru poate produce arsuri sau defectarea bliţului.
 z Nu lăsaţi produsul în medii cu temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.

Produsul poate deveni foarte fierbinte/rece şi poate produce arsuri sau alte răni când îl atingeţi.

Instrucţiuni pentru siguranţă



ATENŢIE Indică riscul de distrugeri materiale.

 z Nu îndreptaţi aparatul către surse de lumină puternice (de exemplu, lumina 
soarelui sau o lumină ar ificială puternică).

În caz contrar, puteţi deteriora senzorul de imagine sau alte componente interne.
 z Atunci când utilizaţi aparatul pe o plajă cu nisip sau într-un loc cu vânt, aveţi 
grijă să nu pătrundă praf şi nisip în aparat.

 z Ştergeţi praful sau alte materii străine de pe bliţ cu o bucată de material moale.
Căldura emisă de bliţ poate produce arsuri sau poate duce la defectarea aparatului.

 z Scoateţi şi depozitaţi bateria când nu folosiţi aparatul.
Orice scurgere a bateriei poate duce la deteriorarea produsului.

 z Înainte de a arunca bateria, acoperiţi bornele cu o bandă sau alţi izolatori.
Contactul cu alte materiale din metal poate cauza incendii sau explozii.

 z Decuplaţi încărcătorul de baterie folosit cu produsul atunci când nu este 
folosit. Nu acoperiţi cu o bucată de material sau alte obiecte când este pornit.

Dacă lăsaţi încărcătorul în priză pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca acesta să se 
supraîncălzească sau să se deformeze, cauzând un incendiu. 
 

Instrucţiuni pentru siguranţă



 z Nu lăsaţi bateria în apropierea animalelor de companie.
În cazul în care animalele de companie muşcă bateria, pot cauza scurgeri, supraîncălzirea sau 
explozia acestora, provocând incendii şi daune.

 z Dacă aparatul foloseşte mai multe baterii, nu folosiţi baterii care sunt încărcate 
diferit, nu folosiţi baterii noi şi vechi împreună. Nu introduceţi bateriile cu 
bornele + şi - inversate.

Acest lucru poate cauza defecţiuni ale aparatului.

Instrucţiuni pentru siguranţă



(1)

(2)

(3)

( ) (1)

(2)

Ataşarea curelei Încărcarea bateriilor Pregătirea cardului de 
memorie

Introducerea/Scoaterea 
bateriilor

Introducerea/Scoaterea 
cardului de memorie

Setarea datei şi a orei

(1)

(2) (1)

(2)

(3)

Setarea limbii afişajului Ataşarea obiectivelor Detaşarea obiectivelor

Pregătirea aparatului

1 2



(1)

(2)
(1)

(2)

(3)

Ataşarea obiectivelor EF şi 
EF-S

Detaşarea obiectivelor EF şi 
EF-S

Folosirea unui trepied cu 
obiective EF sau EF-S

Folosirea stabilizării imaginii de 
pe un obiectiv EF sau EF-S

Cum să ţineţi aparatul

Pregătirea aparatului

1 2



Ataşarea curelei

(1)

(2)

(3)

(4)



1
Scoateţi capacul 
pentru baterie

2
Introduceţi bateria

(2)

(3)

(1)

3
Încărcaţi bateria

LC-E12E

 z Încărcare: Portocaliu
 z Încărcat: Verde

Încărcarea bateriilor



Încărcarea bateriilor

4
Scoateţi bateria

(1)

(2)



Pregătirea cardului de memorie

Folosiţi următoarele carduri de memorie (comercializate separat), de orice capacitate.

 z Carduri de memorie SD*1

 z Carduri de memorie SDHC*1*2

 z Carduri de memorie SDXC*1*2

*1 Carduri conforme cu standardele SD. Totuşi, nu toate cardurile au fost verificate dacă funcţionea-
ză împreună cu aparatul.

*2 Sunt compatibile şi cardurile UHS-I.



1
Deschideţi capacul 
pentru baterie

(1)

(2)

2
Când introduceţi 
bateria:

(2)

(1)

Terminale

Când scoateţi 
bateria:

3
Închideţi capacul 
pentru baterie

(1)

(2)

Introducerea/Scoaterea bateriilor



Introducerea/Scoaterea cardului de 
memorie

1
Deschideţi capacul 
pentru cardul de 
memorie

2
Când introduceţi 
cardul de 
memorie:

Etichetă

Când scoateţi 
cardul de 
memorie:

3
Închideţi capacul 
pentru cardul de 
memorie



1
Porniţi aparatul

2
Setaţi data şi ora

 zButoane  pentru 
a naviga → butoane 

/  pentru a regla 
→ buton 

3
Setaţi fusul orar de 
acasă

 zButoane  pentru 
a regla → buton 

Setarea datei şi a orei



Setarea limbii afişajului

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Accesaţi ecranul 
meniului

 zȚineţi apăsat butonul 
 şi apăsaţi butonul 

.

3
Setaţi limba 
afişajului

 zButoane / /
/  pentru a regla → 
buton 



Ataşarea obiectivelor

1
Asiguraţi-vă că 
aparatul este oprit

2
Îndepărtaţi capacul 
obiectivului şi 
capacul corpului.

3
Ataşaţi obiectivul

(1)

(2)

4
Îndepărtati capacul 
din faţă al 
obiectivului

(1)

(2) (1)



Ataşarea obiectivelor

5
Pregătire pentru 
fotografiere

(1)
(2)

 zApăsaţi (1) în timp ce 
rotiţi uşor (2) şi apoi 
eliberaţi butonul.

 zRotiţi (2) încă puţin 
până ce se aude clic.

 zFaceţi zoom in sau 
out înainte de focali-
zare.



Detaşarea obiectivelor

1
Asiguraţi-vă că 
aparatul este oprit

2
Detaşaţi obiectivele

(1)

(2)

(3)

 zApăsaţi (1) în timp 
ce rotiţi obiectivul 
către (2) până ce se 
opreşte.

 zDetaşaţi-l în direcţia 
indicată (3).

3
Ataşaţi capacul 
obiectivului şi 
capacul corpului



Ataşarea obiectivelor EF şi 
EF-S

1
Asiguraţi-vă că 
aparatul este oprit

2
Îndepărtaţi capacul 
obiectivului şi 
capacul corpului.

3
Ataşaţi adaptorul 
la aparat

(1)

(2)

4
Ataşaţi obiectivul

(1)

(2)

Obiective EF

(1)

(2)

Obiective EF-S



Detaşarea obiectivelor EF şi EF-S

1
Asiguraţi-vă că 
aparatul este oprit

2
Detaşaţi obiectivele

(1)
(2)

(3)

 zGlisaţi (1) în timp 
ce rotiţi obiectivul 
către (2) până ce se 
opreşte.
 zDetaşaţi-l în direcţia 
indicată (3).

3
Detaşaţi adaptorul

(1)

(2)

(3)

 zApăsaţi (1) în timp 
ce rotiţi adaptorul 
către (2) până ce se 
opreşte.
 zDetaşaţi-l în direcţia 
indicată (3).

4
Ataşaţi capacul 
obiectivului şi 
capacul corpului



Folosirea unui trepied cu 
obiective EF sau EF-S

1
Ataşaţi montura 
pentru trepied la 
adaptor

(1)
(2)

2
Ataşaţi trepiedul la 
montura pentru 
trepied



Folosirea stabilizării imaginii de 
pe un obiectiv EF sau EF-S



Cum să ţineţi aparatul



( ) (5) 6) (7) (8) (9) ( 0) ( )

( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

(2)

(3)

(4)

Încercaţi aparatul Denumirea părţilor 
componente

Pornit/oprit

Buton declanşator Moduri de fotografiere Reglarea unghiului  
ecranului

Cadre pe ecranul pentru 
înregistrare

Opţiuni afişare fotografie Opţiuni de afişare redare

Informaţii de bază despre aparat

1 2



Utilizarea ecranului de 
comandă rapidă

Utilizarea ecranului pentru 
meniu

Introducere simboluri 
alfanumerice

Afişare indicator Operare tactilă 

Informaţii de bază despre aparat

1 2



Fotografiere (Scenă 
inteligentă automat)

Filmare (Scenă inteligentă 
automat)

Vizualizare fotografii

Vizualizarea filmelor Ştergerea imaginilor

Informaţii de bază despre aparat
Încercaţi aparatul



1
Porniţi aparatul

2
Setaţi modul

(1) (2) (3)

 z (1) Simbol scenă
 z (2) Număr de cadre 
disponibile
 z (3) Timp de  
înregistrare rămas

3
Faceţi zoom in sau 
out, dacă este 
nevoie

Încercaţi aparatul
Fotografiere (Scenă inteligentă automat)



4
Focalizare

 zApăsaţi uşor butonul 
declanşator.
 zAparatul va emite 
două bipuri după 
focalizare.

 zEste afişat un cadru 
AF în jurul poziţiei 
focalizate.

5
Ridicaţi bliţul dacă 
este nevoie

 zDacă mesajul 
[Ridicaţi bliţul] apare 
pe ecran, deplasaţi 
comutatorul .

6
Fotografiaţi

Încercaţi aparatul
Fotografiere (Scenă inteligentă automat)



1
Porniţi aparatul

2
Setaţi modul

(1) (2) (3)

 z (1) Simbol scenă
 z (2) Număr de cadre 
disponibile
 z (3) Timp de  
înregistrare rămas

3
Faceţi zoom in sau 
out, dacă este 
nevoie

Încercaţi aparatul
Filmare (Scenă inteligentă automat)



4
Începeţi înregistra-
rea

 zCadrele sunt afişate 
în jurul feţelelor care 
sunt detectate şi care 
se află în raza de 
focalizare.

5
Oprire înregistrare

Încercaţi aparatul
Filmare (Scenă inteligentă automat)



1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi imaginile

 zButon : Imaginea 
anterioară
 zButon : Imaginea 
următoare

Încercaţi aparatul
Vizualizare fotografii



Încercaţi aparatul
Vizualizarea filmelor

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi imaginile

 zButon : Imaginea 
anterioară
 zButon : Imaginea 
următoare

 zFilmele sunt eticheta-
te cu [ ].

3
Redaţi filmul



 zButoane /  → 
[ ] → buton 

4
Reglaţi volumul

Încercaţi aparatul
Vizualizarea filmelor



1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi imaginile

 zButon : Imaginea 
anterioară
 zButon : Imaginea 
următoare

3
Ştergere

 zButoane /  → 
[Ştergere] → buton 

Încercaţi aparatul
Ştergerea imaginilor



Denumirea părţilor componente
Faţă

(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(18)

(17)

(19) (20)
(21)

(22)

(2)

(3)

(4)

Nr. Nume Simbol în 
acest Manual

(1) Buton film

(2) Disc frontal

(3) Indicator obiective EF-M

(4) Contacte

(5) Buton declanşator

(6) Buton ON/OFF (pornit/oprit)

(7) Comutator mod

(8) Bliţ

(9) Lumină



(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(18)

(17)

(19) (20)
(21)

(22)

(2)

(3)

(4)

Nr. Nume Simbol în 
acest Manual

(10) Suport curea

(11) Buton ridicare bliţ

(12) Capac terminal

(13) Pin blocare obiectiv

(14) Capac card de memorie

(15) Buton pentru 
deblocare obiectiv

(16) Montură obiectiv

(17) Terminal HDMITM

(18) Terminal digital

Denumirea părţilor componente
Faţă



(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(18)

(17)

(19) (20)
(21)

(22)

(2)

(3)

(4)

Nr. Nume
Simbol 
în acest 
Manual

(19) Semn-N

(20) Suport pentru trepied

(21) Capac baterie

(22) Capac terminal DC

Denumirea părţilor componente
Faţă



Nr. Nume
Simbol 
în acest 
Manual

(1) Ecran / Panou ecran 
tactil

(2) Semn plan focal

(3) Microfon

(4) Indicator

(5) Suport curea

(6) Difuzor

(7) Buton Wi-Fi

(8) Buton redare

Denumirea părţilor componente
Spate

(1)

(3)(2)

(11)

(10)

(14)

(13)

(6)

(8)(9)

(5)

(12)

(7)

(4)



Nr. Nume Simbol în 
acest Manual

(9) Buton Menu

(10)
Buton Compensarea 
expunerii / Ştergere o 
singură imagine / Sus

/ /

(11) Buton blocare AE / 
Stânga /

(12) Buton Comandă rapidă 
/ Set

(13) Buton Bliţ / Dreapta

(14) Buton Informaţii /  
Jos /

(1)

(3)(2)

(11)

(10)

(14)

(13)

(6)

(8)(9)

(5)

(12)

(7)

(4)

Denumirea părţilor componente
Spate



Nr. Nume Simbol în 
acest Manual

(1) Inel focalizare

(2) Montură parasolar

(3) Filet filtru

(4) Buton retragere obiectiv

(5) Indicator montare obiectiv

(6) Inel zoom

(7) Semn retragere obiectiv

(8) Indicator poziţionare 
zoom

(9) Contacte

Denumirea părţilor componente
Obiectiv

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)



Pornit/oprit

Mod fotografiere Mod redare

 zPornit: Apăsaţi 
butonul .
 zOprit: Apăsaţi butonul 
ON/OFF (Pornit/
oprit).



Buton declanşator

1
Apăsaţi până la 
jumătate (Apăsaţi 
uşor pentru a 
focaliza)

 zAparatul va emite 
două bipuri.
 zEste afişat un cadru în 
jurul poziţiei focalizate.

2
Apăsaţi până la 
capăt (Din poziţia 
de apăsare până la 
jumătate, apăsaţi 
până la capăt 
pentru a fotografia)

 zAparatul fotografiază.



Moduri de fotografiere

(1)

(2)
(3)

Treceţi la un mod de înregistrare potrivit pentru cum sau ce veţi fotografia.

(1) Fotografiere completă automată cu setările stabilite de aparat.
(2)   Adaugă mai multe efecte şi foloseşte setările preferate ale dvs.
(3) Pentru înregistrare filme.

1
Setaţi modul

 zMutaţi comutatorul de 
moduri
 zCând alegeţi  sau 

, mergeţi la pasul 
2.

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 zAtingeţi simbolul din 
partea stânga sus.



 zTrageţi sus sau jos 
pentru a răsfoi printre 
modurile de înregis-
trare şi atingeţi modul 
pe care îl doriţi.

3
Setaţi aparatul

 zAtingeţi [OK].

Moduri de fotografiere

(1)

(2)
(3)

Treceţi la un mod de înregistrare potrivit pentru cum sau ce veţi fotografia.

(1) Fotografiere completă automată cu setările stabilite de aparat.
(2)   Adaugă mai multe efecte şi foloseşte setările preferate ale dvs.
(3) Pentru înregistrare filme.



Reglarea unghiului  
ecranului

 zEcranul poate fi deschis până la aproximativ 180 .



Cadre pe ecranul pentru înregistrare

Cadrul alb

 zAfişat în jurul subiec-
tului sau al feţei unei 
persoane detectat 
ca fiind subiectul 
principal.

Cadru verde

 zAfişat după ce 
aparatul focalizează 
când apăsaţi butonul 
declanşator până la 
jumătate.

Cadru albastru

 zAfişat în timp ce 
aparatul continuă să 
focalizeze pe  
subiecte care se mişcă 
în modul [ ]. Afişat 
cât timp ţineţi apăsat 
butonul declanşator 
până la jumătate.

Cadru portocaliu + 
[ ]

 zAfişat dacă aparatul 
nu poate focaliza 
atunci când apăsaţi 
butonul declanşator 
până la jumătate.



Opţiuni afişare fotografie

1
Schimbaţi modurile 
de afişare

Informaţii despre 
fotografiere

Histogramă Nicio informaţie  
afişată

NFO. Ecran pentru 
comandă rapidă



Nicio informaţie afişată Afişare informaţii 1
(Sumar)

Afişare informaţii 2
(detalii)

Afişare informaţii 3
(detalii)

Opţiuni de afişare redare

1
Schimbaţi modurile 
de afişare



Utilizarea ecranului de comandă rapi-
dă

1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

(1)

(2)

 z (1) Elemente setare
 z (2) Opţiuni setare

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

3
Alegeţi opţiunea 
pentru setare



 zPentru a seta 
elementele etichetate 
[ ], apăsaţi 
butonul .

4
Confirmaţi 
alegerea şi ieşiţi

Utilizarea ecranului de comandă rapidă



Utilizarea ecranului pentru me-
niu

1
Accesaţi ecranul 
meniului

(1)

(3) (4)

(2)

 z (1) File funcţii
 z (2) Pagini file
 z (3) Elemente setare
 z (4) Opţiuni setare

2
Alegeţi o filă

3
Alegeţi elementul 
pentru setare



4
Alegeţi opţiunea 
pentru setare

5
Confirmaţi 
alegerea şi ieşiţi

Utilizarea ecranului pentru meniu



Introducere simboluri alfanumerice

Introducere 
simboluri 
alfanumerice

 zAtingeți un caracter 
→ [OK]

Deplasarea 
cursorului

 zAtingeţi [ ]/[ ].

Schimbarea modu-
lui de introducere

 z [ ]: Treceţi la 
numere sau simboluri
 z [ ]: Treceţi la  
majuscule

Ştergerea simbolu-
rilor alfanumerice

 zAtingeţi [ ].



Introducere spaţii

 zAtingeţi [ ].

Revenire la 
ecranul anterior

Introducere simboluri alfanumerice



Culoare Stare operare Status aparat

Verde

Clipește  
încet

 z Conectare la un calculator
 z Afişaj oprit

Clipeşte

 z Pornire
 z Înregistrare pe/citire de pe 
un card de memorie

 z Comunicare cu alte dispozi-
tive

 z Fotografiere cu expunere 
lungă

 z Conectare/transmitere prin 
Wi-Fi

Afişare indicator

Afişarea indicatorului va fi diferită în funcţie de starea de operare a aparatului foto.



Ecran pentru comandă 
rapidă

MENU Redare

Informaţii de bază despre aparat
Operare tactilă



Operare tactilă
Ecran pentru comandă rapidă

Accesarea 
ecranului pentru 
setări

 zAtingeţi [ ].

Setarea aparatului

(1)

(2)

 zAtingeţi un element 
de setare (1) → 
opţiune (2).

Revenire la 
ecranul anterior

 zAtingeţi [ ] sau 
atingeţi elementul 
selectat din nou.

Comutarea 
ecranelor

 zAtingeţi [ ].



Reglarea valorilor 
pe bară

 zAtingeţi sau trageţi pe 
bară.

Operare tactilă
Ecran pentru comandă rapidă



Operare tactilă
MENU

Setarea aparatului

(1)

(3) (4)

(2)

 zAtingeţi o filă funcţie 
(1) → filă pagină (2) 
→ element setare (3) 
→ opţiune (4).

Revenire la 
ecranul anterior

 zAtingeţi [ ].

Adăugare/
înlăturare bife

 zAtingeţi o căsuţă 
pentru bifare.

În loc să apăsaţi 
butonul 

 zAtingeţi [ ].



Operare tactilă
MENU

În loc să apăsaţi 
butonul 

 zAtingeţi [ ].

În loc să apăsaţi 
butonul 

 zAtingeţi [ ].



Operare tactilă
Redare

Vizualizarea imagi-
nilor în mod 
individual

 z Imaginea următoare: 
Trageţi către stânga
 z Imaginea anterioară: 
Trageţi către dreapta

Redare filme

 zRedare: Atingeţi [ ]
 zReglaţi volumul: În 
timpul redării, tregeţi 
rapid în sus/jos

Operaţiuni în 
timpul filmelor

 zStop: Atingeţi ecranul
 zReluare: Atingeţi [ ]
 zReglaţi volumul: 
Atingeţi [ ]

Comutare la 
afişajul index



Afişare mai puţine 
imagini

Mărirea imaginilor 
(aprox. 3x)

 zAtingeţi rapid de două 
ori.

Mărirea imaginilor 
(până la 10x)

Reducere imagine 
mărită

 zRevenire la dimensiu-
nea originală: Atingeţi 
[ ]

Operare tactilă
Redare



Fotografiere

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare

Autoportret cu setări optime Portrete Piele catifelată

Peisaje Primplan Subiecte care se mişcă

1 2 3



Îmbunătăţirea culorilor pentru 
mâncare (Culinar)

Fotogra ii pe timp de noapte fără a folosi 
un trepied (Scenă de noapte din mână)

Scene cu lumină din spate

Monocrom Efect Focalizare estompată Efect obiectiv ochi de peşte

1 2 3

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare

Fotografiere



Efect pictură în ulei Efect acuarelă Efect aparat de jucărie

Efect model miniatură Scene cu contrast mare

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare

1 2 3

Fotografiere



Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare

Scenă inteligentă automat 
(Fotografii)

Scenă inteligentă automat 
(Filme)

Mod hibrid auto

Fotografiere



1
Porniţi aparatul

2
Setaţi modul

3
Faceţi zoom in sau 
out, dacă este 
nevoie

4
Fotografiaţi

Scenă inteligentă automat (Fotografii)



1
Porniţi aparatul

2
Setaţi modul

3
Faceţi zoom in sau 
out, dacă este 
nevoie

4
Începeţi înregistra-
rea

Scenă inteligentă automat (Filme)



5
Reglaţi încadrarea, 
în funcţie de ce vă 
doriţi

6
Oprire înregistrare

Scenă inteligentă automat (Filme)



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Compuneţi 
fotografia şi 
fotografiaţi

Mod hibrid auto

Puteţi realiza un film scurt al unei zile pur şi simplu prin realizarea 
de fotografii. Aparatul înregistrează un clip de 2 – 4-secunde 
înainte de fiecare fotografie, care apoi sunt combinate într-un film 
rezumat.



Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare

Autoportret cu setări optime Portrete Piele catifelată

Peisaje Primplan Subiecte care se mişcă

Fotografiere

1 2



Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare

Îmbunătăţirea culorilor pentru 
mâncare (Culinar)

Fotogra ii pe timp de noapte fără a folosi 
un trepied (Scenă de noapte din mână)

Scene cu lumină din spate

1 2

Fotografiere



 Autoportret

Pentru autoportrete, procesarea personalizată a imaginii include 
finisarea pielii, precum şi reglarea luminozităţii şi a fundalului 
pentru a vă scoate în evidenţă.

1
Deschideţi ecranul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 zAtingeţi [ ].

3
Setaţi aparatul

 zAtingeţi un element.  zReglaţi nivelul.

Autoportret cu setări optime



4
Fotografiaţi

 Autoportret

Pentru autoportrete, procesarea personalizată a imaginii include 
finisarea pielii, precum şi reglarea luminozităţii şi a fundalului 
pentru a vă scoate în evidenţă.

Autoportret cu setări optime



 Portret

Fotografiaţi diverse persoane cu efect de atenuare.

1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Fotografiaţi

Portrete



Piele catifelată

 Piele catifelată

Procesează imaginile pentru a face ca piele să pară mai fină.

1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Fotografiaţi



 Peisaj

Puteţi realiza peisaje cu focalizarea aproape sau departe, lucru 
care vă permite să surprindeţi albastrul cerului şi verdele din 
natură.

Peisaje

1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Fotografiaţi



 Primplan

Pentru a realiza prim planuri cu flori sau alte obiecte mici.

Primplan

1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Fotografiaţi



 Sporturi

Fotografiaţi în continuu în timp ce aparatul păstrează focalizarea 
pe subiect.

Subiecte care se mişcă

1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Fotografiaţi



 Culinar

Reglaţi tonurile culorile pentru ca mâncarea să arate mai 
proaspătă şi mai apetisantă.

Îmbunătăţirea culorilor pentru mâncare 
(Culinar)

1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Reglaţi tonul de 
culoare



4
Fotografiaţi

 Culinar

Reglaţi tonurile culorile pentru ca mâncarea să arate mai 
proaspătă şi mai apetisantă.

Îmbunătăţirea culorilor pentru mâncare  
(Culinar)



 Scenă nocturnă f. 
trepied

Imagini superbe ale scenelor nocturne sau portrete cu fundal 
nocturn, fără a fi nevoie să ţineţi aparatul fix (ca pe trepied).

Fotografii pe timp de noapte fără a folosi 
un trepied (Scenă de noapte din mână)

1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Fotografiaţi



 Ctrl contrejour  
HDR

De fiecare dată când fotografiaţi, sunt realizate trei imagini conse-
cutive la diverse niveluri de luminozitate iar aparatul combină 
imaginile cu luminozitate optimă pentru a creea o singură 
imagine. Acest mod poate reduce zonele şterse şi pierderea deta-
liilor în umbre, aspecte care pot fi întâlnite în fotografiile cu 
contrast mare.

Scene cu lumină din spate

1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Fotografiaţi



Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare

Monocrom Efect Focalizare estompată Efect obiectiv ochi de peşte

Efect pictură în ulei Efect acuarelă Efect aparat de jucărie

Fotografiere

1 2



Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare

Efect model miniatură Scene cu contrast mare Efect HDR

Fotografiere

1 2



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Reglaţi nivelul 
efectului

Monocrom

 Alb-negru granulat

Realizaţi fotografii monocrom cu un aspect granulat, aspru.



4
Fotografiaţi

Monocrom

 Alb-negru granulat

Realizaţi fotografii monocrom cu un aspect granulat, aspru.



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Reglaţi nivelul 
efectului

Efect Focalizare estompată

Normal  Focalizare  
estompată

Această funcţie vă permite să faceţi fotografii ca 
şi cum aţi avea un filtru de focalizare fină ataşat 
la aparat.



4
Fotografiaţi

Efect Focalizare estompată

Normal  Focalizare  
estompată

Această funcţie vă permite să faceţi fotografii ca 
şi cum aţi avea un filtru de focalizare fină ataşat 
la aparat.



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Reglaţi nivelul 
efectului

Efect obiectiv ochi de peşte

 Efect ochi de peşte

Fotografiaţi cu efect de imagine distorsionată realizată cu un 
obiectiv ochi de peşte.



4
Fotografiaţi

Efect obiectiv ochi de peşte

 Efect ochi de peşte

Fotografiaţi cu efect de imagine distorsionată realizată cu un 
obiectiv ochi de peşte.



Efect pictură în ulei

 Efect artistic

Subiectele arată mai intens, precum subiectele din picturile în 
ulei.

1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Reglaţi nivelul 
efectului



Efect pictură în ulei

4
Fotografiaţi

 Efect artistic

Subiectele arată mai intens, precum subiectele din picturile în 
ulei.



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Reglaţi nivelul 
efectului

Efect acuarelă

 Efect acuarelă

Estompează culorile, pentru fotografii care imită picturile cu 
acuarele.



4
Fotografiaţi

Efect acuarelă

 Efect acuarelă

Estompează culorile, pentru fotografii care imită picturile cu 
acuarele.



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Alegeţi un efect

Efect aparat de jucărie

 Efect aparat de 
jucărie

Acest efect face ca fotografiile să pară a fi fost făcute cu un 
aparat de jucărie prin procesul de vignetare (colţuri ale imaginii 
mai închise la culoare şi neclare) şi prin modificarea întregului 
colorit al fotografiei.



4
Fotografiaţi

Efect aparat de jucărie

 Efect aparat de 
jucărie

Acest efect face ca fotografiile să pară a fi fost făcute cu un 
aparat de jucărie prin procesul de vignetare (colţuri ale imaginii 
mai închise la culoare şi neclare) şi prin modificarea întregului 
colorit al fotografiei.



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Alegeţi porţiunea 
pe care se va axa 
focalizarea

Efect model miniatură

 Efect de miniatură

Crează efectul unui model în miniatură prin estomparea zonelor 
din exteriorul zonei selectate.



 zPentru a redimensio-
na cadrul: [ ]

 zPentru a deplasa cadrul: 
butoane /

4
Pentru filme, 
alegeţi viteza

5
Reveniţi la ecranul 
de fotografiere

Efect model miniatură

 Efect de miniatură

Crează efectul unui model în miniatură prin estomparea zonelor 
din exteriorul zonei selectate.



6
Fotografiaţi

Efect model miniatură

 Efect de miniatură

Crează efectul unui model în miniatură prin estomparea zonelor 
din exteriorul zonei selectate.



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Fotografiaţi

Scene cu contrast mare

Normal

De fiecare dată când fotografiaţi, sunt realizate trei imagini 
consecutive la diverse niveluri de luminozitate iar aparatul 
combină imaginile cu luminozitate optimă pentru a creea o 
singură imagine (High Dynamic Range). Acest mod poate 
reduce zonele şterse şi pierderea detaliilor în umbre, 
aspecte care pot fi întâlnite în fotografiile cu contrast mare.



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Alegeţi un efect

Efect HDR

Natural Art. std. Artistic viu Art. aldin În relief



Efect HDR

4
Fotografiaţi

Natural Art. std. Artistic viu Art. aldin În relief



Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare

Setarea înregistrării dintr-un 
singur ecran

Luminozitate imagine Culori imagine 

Focalizare Bliţ Alte setări 

Fotografiere

1 2



Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare

Timp de expunere şi valori ale 
diafragmei specificate 

Personalizarea aparatului Asistenţă creativă 

Fotografiere

1 2



Setarea înregistrării dintr-un singur 
ecran

1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

 zApăsaţi butonul  
de câteva ori.

 zApăsaţi butonul .

2
Alegeţi o setare 
pentru configurare

 zButoane / / /  
pentru a naviga → 
rotiţa  pentru a 
regla

Ecranul pentru control rapid INFO. oferă acces convenabil, 
dintr-un singur ecran la mai multe setări pentru înregistrare.



Reglarea luminozităţii imaginii 
(Compensarea expunerii)

Dezactivare simulare expunere Blocare luminozitate imagine / 
Expunere (Blocare AE)

Modificarea metodei de 
măsurare

Schimbarea valorii ISO Reglare setări ISO Auto

Fotografiere
Luminozitate imagine

1 2

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare



Autocorectarea luminoztăţii şi a contrastului 
(Optimizator auto-luminozitate)

Fotografiere subiecţi luminoşi 
(Prioritate ton luminoz. max.)

Fotografiere
Luminozitate imagine

1 2

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare



Reglarea luminozităţii imaginii 
(Compensarea expunerii)

1
Accesaţi bara 
pentru compensa-
rea expunerii

2
Setaţi aparatul

 zRotiţi  în timp 
ce priviţi ecranul → 
buton 

Setaţi către − ±0 Setaţi către +

Expunerea standard poate fi 
reglată în trepte de 1/3-stop, 
într-o gamă de la -3 până la 
+3.



Dezactivare simulare 
expunere

1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Setaţi aparatul

(1)
(2)

 z [ 1] → [Simulare 
expunere] → [Dezac.]

Imaginile sunt afişate cu o luminozitate care simulează luminozi-
tatea aşa cum a fost înregistrată. Din acest motiv, luminozitatea 
ecranului este reglată pentru a reflecta schimbările din compen-
sarea expunerii. Această funcţie poate fi dezactivată pentru a 
păstra ecranul la o luminozitate convenabilă pentru fotografiere, 
fără să reflecte compensarea expunerii.



Blocare luminozitate imagine / 
Expunere (Blocare AE)

1
Blocaţi expunerea

 z Îndreptaţi aparatul că-
tre subiectul pe care 
doriţi să îl fotografiaţi 
cu expunerea blocată 
şi apoi apăsaţi buto-
nul .

2
Compuneţi 
fotografia şi 
fotografiaţi

Fără blocare AE

2

Blocare AE

Înainte de a fotografia, puteţi 
bloca expunerea sau puteţi 
specifica focalizarea şi 
expunerea separat.



1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Setaţi aparatul

(1)

(2)

 z [ ] → alegeţi o 
opţiune → buton 

Modificarea metodei de măsurare

Măsurare evaluativă Măsurare parţială Măsurare punctiformă Central ponderată



1
Accesaţi bara pentru 
valoarea ISO

 zAtingeţi [ ].

2
Setaţi aparatul

 zButoane  → 
buton 

Schimbarea valorii ISO

Scăzut Ridicat

Setaţi valoarea ISO la [AUTO] pentru setarea 
automată a valorii ISO pentru a se potrivi 
modului şi condiţiilor de fotografiere. Altfel, 
alegeţi o valoare ISO mai mare pentru o 
sensibilitate mai mare sau o valoare mai mică 
pentru o sensibilitate mai mică.



Reglare setări ISO Auto

Maxim setat jos Maxim setat sus

Puteţi limita valoarea ISO folosită când valoarea 
ISO este setată la [AUTO].

1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Setaţi aparatul

 z [ 5] → [Sensibi-
litate ISO] → [ISO 
automat] → alegeţi o 
opţiune → buton 



1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Setaţi aparatul

(1)

(2)

 z [ ] → alegeţi o 
opţiune → buton 

Autocorectarea luminozităţii şi a con-
trastului (Optimizator auto-luminozitate)

Dezac. Scăzut Standard Ridicat



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Setaţi aparatul

 z [ 5] → [Prioritate 
ton luminoz. max.] → 
[Activat] → buton 

Fotografiere subiecţi luminoşi 
(Prioritate ton luminoz. max.)

Îmbunătăţiţi gradaţia în zonele luminoase din imagine pentru a 
evita pierderea detaliilor în zonele luminoase ale subiectului.



Înregistrare culori naturale 
(Nivel de alb)

Balans de alb personalizat Corectarea manuală a Balansu-
lui de alb

Setarea manuală a temperaturii 
de culoare pentru balansul de alb

Alegere tonuri de culoare (Stil 
foto)

Personalizarea Stilurilor foto

Fotografiere
Culori imagine

1 2

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare



Salvarea Stilurilor foto persona-
lizate

Fotografiere
Culori imagine

1 2

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare



1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Setaţi aparatul

(1)

(2)

 z [ ] → alegeţi o 
opţiune → buton 

Înregistrare culori naturale 
(Nivel de alb)

Lumina zilei Înnorat Lumină Tungsten

Prin reglarea balansului de 
alb (WB), puteţi conferi un 
aspect mai natural culorilor 
din scena pe care doriţi să o 
surprindeţi.



1
Fotografiaţi un 
obiect alb

 zFocalizaţi şi 
fotografiaţi în timp ce 
un obiect alb simplu 
umple întreg ecranul.

2
Accesaţi ecranul 
meniului

3
Accesaţi ecranul 
balansului de alb

 z [ 6] → [BA perso-
nalizat] → buton 

Balans de alb personalizat

Încărcare alb

Pentru a obţine culori cu aspect natural în lumina în care 
fotografiaţi, reglaţi balansul de alb pentru a se potrivi cu sursa de 
lumină pe care o aveţi la dispoziţie. Setaţi balansul de alb în 
aceeaşi sursă de lumină care va fi folosită pentru a face 
fotografia.



4
Încărcaţi informaţiile 
despre alb

 zSelectaţi imaginea de 
la pasul 1 → buton 

 → [OK] → buton 

5
Reveniţi la ecranul 
de fotografiere

6
Accesaţi ecranul 
pentru setări

Balans de alb personalizat

Încărcare alb

Pentru a obţine culori cu aspect natural în lumina în care 
fotografiaţi, reglaţi balansul de alb pentru a se potrivi cu sursa de 
lumină pe care o aveţi la dispoziţie. Setaţi balansul de alb în 
aceeaşi sursă de lumină care va fi folosită pentru a face 
fotografia.



7
Setaţi aparatul

(1)

(2)

 z [ ] → [ ] → 
buton 

Balans de alb personalizat

Încărcare alb

Pentru a obţine culori cu aspect natural în lumina în care 
fotografiaţi, reglaţi balansul de alb pentru a se potrivi cu sursa de 
lumină pe care o aveţi la dispoziţie. Setaţi balansul de alb în 
aceeaşi sursă de lumină care va fi folosită pentru a face 
fotografia.



1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Setaţi aparatul

(1)

(3)
(2)

 z [ ] → alegeţi o 
opţiune → buton 

3
Setat în detaliu, în 
funcţie de ce aveţi 
nevoie

Corectarea manuală a Balansului de 
alb

Fotografiere la lumina 
zilei

Corectat

Puteţi corecta manual balansul de alb. Această 
reglare va avea acelaşi efect ca atunci când folo-
siţi un filtru de conversie a temperaturii culorii 
sau un filtru de compensare a culorii disponibile 
în comerţ.



 zButon  → 
butoane / /
/  pentru a regla → 
buton 

Corectarea manuală a Balansului de alb

Fotografiere la lumina 
zilei

Corectat

Puteţi corecta manual balansul de alb. Această 
reglare va avea acelaşi efect ca atunci când folo-
siţi un filtru de conversie a temperaturii culorii 
sau un filtru de compensare a culorii disponibile 
în comerţ.



1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

(1)

(2)
(3)

 z [ ] → [ ] → 
[5200K]

3
Setaţi aparatul

 zAlegeţi o opţiune → 
buton 

Setarea manuală a temperaturii 
de culoare pentru balansul de alb

Puteţi seta o valoare care reprezintă temperatura de culoare 
pentru balansul de alb.



Alegere tonuri de cu-
loare (Stil foto)

 
Standard

 
Peisaj

Alegeţi un Stil foto cu setări pentru culori care 
exprimă corect atmosfera sau subiectele. Sunt 
disponibile opt Stiluri foto şi fiecare dintre ele pot 
fi personalizate.

1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Setaţi aparatul

(1)

(2)

 z [ ] → alegeţi o 
opţiune → buton 



Personalizarea Stilurilor foto

Personalizaţi parametrii pentru Stilurile foto precum contrastul sau saturaţia.

1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Alegeţi un stil

(1)

(3)
(2)

 z [ ] → alegeţi o 
opţiune → [Setări]

3
Setaţi aparatul

(1)

(2)

 zAlegeţi un element → 
reglaţi → buton 



Salvarea Stilurilor foto perso-
nalizate

Salvaţi presetările (precum ] sau ]) pe care le-aţi personalizat ca noi stiluri. 
Puteţi crea multiple Stiluri foto cu setări diferite pentru parametri precum claritate şi 
contrast.

1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Selectaţi un număr 
de stil definit de 
utilizator

(1)

(2)
(3)

 z [ ] → [
/ ] 
→[Setări]

3
Selectaţi un stil 
pentru a-l modifica



4
Personalizaţi stilul

 zButoanele /  
pentru a alege o 
opţiune pentru modifi-
care → butoane  
pentru a personaliza 
→ buton 

Salvarea Stilurilor foto personalizate

Salvaţi presetările (precum ] sau ]) pe care le-aţi personalizat ca noi stiluri. 
Puteţi crea multiple Stiluri foto cu setări diferite pentru parametri precum claritate şi 
contrast.



Fotografiere în Modul 
Focalizare Manuală

Reglajul fin al focalizării Identificare uşoară a zonei de 
focalizare (Evidenţiere MF)MF)

Alegerea metodei AF Fotografierea cu Servo AF Schimbarea setării de 
focalizare

Fotografiere
Focalizare

1 2

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare



Alegerea subiectelor pe care 
doriţi să focalizaţi (AF tactil)

Fotografiere
Focalizare

1 2

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare



Fotografiere în Modul Focalizare 
Manuală

1
Alegeţi [ ]
(Obiective EF-M)

 z [ 3] → [Mod fo-
calizare] → [MF] → 
buton  → buton 

(Alte obiective)

 zSetaţi butonul de pe 
obiectiv la MF.

Atunci când nu puteţi să focalizaţi în modul AF, folosiţi focalizarea 
manuală. Pentru a focaliza mai uşor, măriţi afişajul.



Fotografiere în Modul Focalizare Manuală

2
Activaţi  
mărirea

 zAtingeţi [ ].

3
Alegeţi o zonă pe 
care să focalizaţi

 zTrageţi pe ecran 
pentru a afişa o zonă 
pe care să focalizaţi.
 zPentru a centra afi-
şajul din nou, apăsaţi 
butonul .

4
Focalizare

Atunci când nu puteţi să focalizaţi în modul AF, folosiţi focalizarea 
manuală. Pentru a focaliza mai uşor, măriţi afişajul.



5
Fotografiaţi

Fotografiere în Modul Focalizare Manuală

Atunci când nu puteţi să focalizaţi în modul AF, folosiţi focalizarea 
manuală. Pentru a focaliza mai uşor, măriţi afişajul.



Reglajul fin al focalizării

1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Setaţi aparatul

 z [ 3] → [Mod fo-
calizare] → [AF+MF] 
→ buton 

3
Focalizare

Autofocalizare Inel focalizare

Focalizaţi cu reglaj fin cu un obiectiv EF-M ataşat 
dacă rotiţi inelul de focalizare.



Autofocalizare Inel focalizare

Focalizaţi cu reglaj fin cu un obiectiv EF-M ataşat 
dacă rotiţi inelul de focalizare.

Reglajul fin al focalizării

 zŢineţi butonul 
declanşator apăsat la 
jumătate.

4
Reglajul fin al foca-
lizării

 zMărirea este activată.

5
Fotografiaţi



Identificare uşoară a zonei de 
focalizare (Evidenţiere MF)

1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Setaţi aparatul

 z [ 4] → [Set. evid. 
focalizare man.] 
→ [Evidenţiere] → 
[Activat]

Evidenţiere MF oprită Evidenţiere MF 
pornită

Marginile subiectelor focalizate sunt afişate color 
pentru a face focalizarea manuală mai uşoară. 
Puteţi modifica culoarea şi sensibilitatea (nivelul) 
detectării marginii după cum doriţi.



 zButoane /  
pentru a naviga → 
butoane /  
pentru a regla

Identificare uşoară a zonei de 
focalizare (Evidenţiere MF)

Evidenţiere MF oprită Evidenţiere MF 
pornită

Marginile subiectelor focalizate sunt afişate color 
pentru a face focalizarea manuală mai uşoară. 
Puteţi modifica culoarea şi sensibilitatea (nivelul) 
detectării marginii după cum doriţi.



1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Setaţi aparatul

(1)

(2)

 z [ ] → alegeţi o 
opţiune → buton 

Alegerea metodei AF

AF 1 punct +Urmărire AF zonă stabilă

Modificaţi modul AF (autofo-
calizare) pentru a se potrivi 
condiţiilor de fotografiere.



1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Setaţi aparatul

(1)

(2)

 z [ ] → 
[ ] → buton 

3
Focalizare

Fotografierea cu Servo AF

Acest mod vă va ajuta să puteţi face fotografii ale subiectelor 
aflate în mişcare, deoarece aparatul continuă să focalizeze pe 
subiect şi să regleze expunerea cât timp apăsaţi butonul 
declanşator până la jumătate.



4
Fotografiaţi

Fotografierea cu Servo AF

Acest mod vă va ajuta să puteţi face fotografii ale subiectelor 
aflate în mişcare, deoarece aparatul continuă să focalizeze pe 
subiect şi să regleze expunerea cât timp apăsaţi butonul 
declanşator până la jumătate.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Setaţi aparatul

(1)
(2)

 z [ 3] → [AF conti-
nuu] → [Dezac.]

Schimbarea setării de focalizare

Activare: Focalizare pe 
subiecte care se mişcă

Dezac.: Focalizare 
pe subiecte statice

Puteţi schimba opţiunea implicită a aparatului de 
a focaliza constant pe subiectele către care este 
îndreptat, chiar şi atunci când butonul declanşa-
tor nu este apăsat. În schimb, puteţi limita 
focalizarea aparatului la momentul în care 
apăsaţi butonul declanşator până la jumătate.



1
Atingeţi un subiect 
pe care să 
focalizaţi

2
Fotografiaţi

Alegerea subiectelor pe care doriţi 
să focalizaţi (AF tactil)

   

Puteţi fotografia după ce aparatul focalizează pe 
subiectul selectat de dumneavoastră, pe faţa 
persoanei sau pe locul indicat pe ecran.



Modificarea modului Bliţ Reglarea Compensării 
expunerii pentru bliţ

Fotografiere cu blocare FE

Modificarea sincronizării bliţului Modificarea modului de 
măsurare pentru bliţ

Reglaţi declanşarea bliţului

Fotografiere
Bliţ

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare

1 2



Resetare setări bliţ

Fotografiere
Bliţ

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare

1 2



1
Ridicaţi bliţul

2
Setaţi aparatul

 zButon  → alegeţi un 
mod bliţ → buton 

Modificarea modului Bliţ

Puteţi schimba modul bliţ pentru a se potrivi cu scena de 
fotografiere.
Pentru a ilumina subiectul principal (precum oamenii) şi pentru a 
reduce umbrele din fundal, folosiţi Sincronizare lentă.



Reglarea Compensării expunerii 
pentru bliţ

1
Ridicaţi bliţul

2
Setaţi aparatul

 zButon  → rotiţa 
 pentru a regla 

→ buton 

Setaţi către − Setaţi către +

La fel ca în cazul compensării expunerii normale, 
puteţi regla expunerea bliţului de la –2 la +2, în 
trepte de 1/3.



1
Ridicaţi bliţul

2
Setaţi la [ ]

 zbuton  → [ ]

3
Blocaţi expunerea 
cu bliţ

 z Încadraţi subiectul 
pentru expunere fixă 
→ buton 

Fotografiere cu blocare FE

Blocare FE Fără blocare FE
(supraexpus)

Ca şi în cazul blocării AE, puteţi bloca expunerea 
pentru fotografiere cu bliţ.



Fotografiere cu blocare FE

4
Compuneţi 
fotografia şi 
fotografiaţi

Blocare FE Fără blocare FE
(supraexpus)

Ca şi în cazul blocării AE, puteţi bloca expunerea 
pentru fotografiere cu bliţ.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Setaţi aparatul

 z [ 5] → [Control 
bliţ] → [Setări bliţ 
încorporat] → [Sinc.
diafragmă] → alegeţi 
o opţiune

Modificarea sincronizării bliţului

Bliţ prima perdea Bliţ a 2-a perdea

Schimbaţi sincronizarea bliţului şi declanşarea 
obturatorului.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Setaţi aparatul

(1)
(2)

 z [ 5] → [Control 
bliţ] → [Măs. E-TTL 
II] → [Mediu] → 
buton 

Modificarea modului de măsurare 
pentru bliţ

Estimativ Medie

Măsurarea pentru bliţ [Estimativ], care activează 
expunerea standard cu bliţ, poate fi modificată la 
măsurarea medie a bliţului pe toată zona 
măsurată, ca atunci când folosiţi un bliţ extern.



Reglaţi declanşarea bliţului

1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ / / ] → 
[OK]

3
Accesaţi ecranul 
meniului

: Minim : Maxim

Alegeţi dintre trei niveluri de bliţ în modurile [
/ / ].



4
Setaţi aparatul

 z [ 5] → [Control 
bliţ] → [Setări bliţ 
încorporat] → [Mod 
Bliţ] → [Bliţ manual] 
→ buton 

5
Ridicaţi bliţul

6
Reglaţi puterea 
bliţului

Reglaţi declanşarea bliţului

: Minim : Maxim

Alegeţi dintre trei niveluri de bliţ în modurile [
/ / ].



Reglaţi declanşarea bliţului

 zButon  → rotiţa 
 pentru a regla 

→ buton 

: Minim : Maxim

Alegeţi dintre trei niveluri de bliţ în modurile [
/ / ].



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Reveniţi la setările 
implicite

 z [ 5] → [Control 
bliţ] → [Anulare 
setări]

 z [OK] → buton 

Resetare setări bliţ



Schimbarea setărilor aferente 
modului-IS

Corectarea mişcării aparatului 
când filmaţi

Corectare aberaţii obiectiv

Schimbarea nivelului de 
reducere a zgomotului

Utilizare Reducere zgomot foto-
grafii multiple

Reducerea zgomotului la timpi 
de expunere lungi

Fotografiere
Alte setări

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Setaţi aparatul

(1)
(2)

 z [ 4] → [Setări 
IS] → [Mod IS] → 
alegeţi o opţiune

Schimbarea setărilor aferente modu-
lui-IS

Continuu Dezac.

Configuraţi stabilizarea imaginii prin intermediul 
meniului aparatului când folosiţi un obiectiv EF-M 
cu stabilizare de imagine.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Setaţi aparatul

(1)
(2)

 z [ 4] → [Setări 
IS] → [IS digital] → 
alegeţi o opţiune

Corectarea mişcării aparatului 
când filmaţi

Activat Dezac.

Activaţi stabilizarea imaginii pe aparat pentru a 
corecta mişcarea aparatului când filmaţi cu un 
obiectiv compatibil cu stabilizarea imaginii.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Setaţi aparatul

 z [ 4] → [Corectare 
aberaţii obiectiv] → 
alegeţi o opţiune
 zVerificaţi dacă [Date 
corectare disponibile] 
este afişat.  zAlegeţi o opţiune → 

buton 

Corectare aberaţii obiectiv

Corectarea luminozităţii 
periferice: Dezac.

Corectarea luminozităţii 
periferice: Activat

Corectează vignetare şi dispersia culorilor 
subiectului apărute din cauza caracteristicilor 
obiectivului sau a lipsei de claritate a imaginii 
apărută din cauza diafragmei.



Schimbarea nivelului de reducere a 
zgomotului

1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Setaţi aparatul

 z [ 6] → [Reduc. 
zgomot sens. rid. 
ISO] → alegeţi o 
opţiune → buton 

Puteţi alege dintre 3 niveluri de reducere a zgomotului:  
[Standard], [Mare], [Scăzut]. Această funcţie este eficientă mai 
ales când fotografiaţi folosind valori ISO mari.



Utilizare Reducere zgomot fotografii 
multiple

1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Setaţi aparatul

 z [ 6] → [Reduc. 
zgomot sens. rid. 
ISO] → [ ] → 
buton 

Combinaţi în mod automat patru imagini realizate deodată pentru 
o reducere a zgomotului. Aceasta permite o calitate a imaginii 
mai mare decât setarea [Reduc. zgomot sens. rid. ISO] la 
[Intens].



Reducerea zgomotului la timpi de 
expunere lungi

1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Setaţi aparatul

 z [ 6] → [Reducere 
zgomot exp. lungă] 
→ alegeţi o opţiune 
→ buton 

Reduce zgomotul care apare în expunerile lungi de o secundă 
sau mai mult.



Timpi de expunere specificaţi 
(Mod Tv)

Valori ale diafragmei specificate (Mod 
Av)

Luminozitate/Expunere 
specificate (Mod M)

Fotografiere cu expunere lungă 
(Bulb)

Înregistrare ilme folosind un anumit timp de 
expunere şi valori ale diafragmei specificate

Fotografiere
Timp de expunere şi valori ale diafragmei specificate

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Setaţi aparatul

 zRotiţi .

Timpi de expunere speci-
ficaţi (Mod Tv)

Încet Rapid

Setaţi timpul de expunere dorit înainte de a 
fotografia. Aparatul reglează automat valoarea 
diafragmei pentru a se potrivi cu timpul de 
expunere.



Timpi de expunere speci-
ficaţi (Mod Tv)

4
Fotografiaţi

Încet Rapid

Setaţi timpul de expunere dorit înainte de a 
fotografia. Aparatul reglează automat valoarea 
diafragmei pentru a se potrivi cu timpul de 
expunere.



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Setaţi aparatul

 zRotiţi .

Valori ale diafragmei specificate (Mod 
Av)

Mic Mare

Setaţi diafragma dorită înainte de a fotografia. 
Aparatul reglează automat timpul de expunere 
pentru a se potrivi cu valoarea diafragmei.



Valori ale diafragmei specificate (Mod Av)

Mic Mare

Setaţi diafragma dorită înainte de a fotografia. 
Aparatul reglează automat timpul de expunere 
pentru a se potrivi cu valoarea diafragmei.

4
Fotografiaţi



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Setaţi valoarea 
ISO

Luminozitate/Expunere specificate 
(Mod M)

Setaţi timpul de expunere şi diafragma pentru a obţine expunerea 
dorită.



Luminozitate/Expunere specificate (Mod M)

 z [ ] → 
alegeţi o valoare ISO 4

Setaţi timpul de 
expunere

 zRotiţi .

5
Setaţi valoarea 
diafragmei

 zButon  → rotiţa 

6
Fotografiaţi

Setaţi timpul de expunere şi diafragma pentru a obţine expunerea 
dorită.



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Setaţi aparatul

Fotografiere cu expunere lungă (Bulb)

Cu expunerea bulb, fotografiile sunt expuse atât timp cât ţineţi 
apăsat butonul declanşator până la capăt.



Fotografiere cu expunere lungă (Bulb)

Cu expunerea bulb, fotografiile sunt expuse atât timp cât ţineţi 
apăsat butonul declanşator până la capăt.

 zRotiţi  pentru 
a seta timpul de 
expunere la [BULB].

4
Fotografiaţi



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Setaţi valoarea ISO

 zButon  → rotiţa 

Înregistrare filme folosind un anumit timp de 
expunere şi valori ale diafragmei specificate

Film manual

Setaţi timpul de expunere dorit, diafragma şi valoarea ISO.



4
Setaţi timpul de 
expunere

 zButon  → rotiţa 

5
Setaţi valoarea 
diafragmei

 zButon  → rotiţa 

6
Fotografiaţi

Înregistrare filme folosind un anumit timp de 
expunere şi valori ale diafragmei specificate

Film manual

Setaţi timpul de expunere dorit, diafragma şi valoarea ISO.



Configurarea funcţiilor persona-
lizate

Modificarea elementelor de pe 
ecranul de comandă rapidă

Rearanjarea elementelor de pe 
ecranul de comandă rapidă

Fotografiere
Personalizarea aparatului

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare



Configurarea funcţiilor personalizate

Configuraţi funcţii personalizate de la fila [ 1] din meniu pentru a adapta aparatul prefe-
rinţelor dumneavoastră de fotografiere.
Puteţi atribui funcţii folosite în mod frecvent anumitor butoane.

1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi tipul funcţiei 
pentru personalizare

 z [ 1] → alegeţi un 
element → buton 

3
Alegeţi o funcţie

 zAlegeţi o funcţie → 
buton 

4
Selectaţi o opţiune

 zAlegeţi o opţiune → 
buton 



1
Accesaţi ecranul 
meniului

 z [ 2] → [Aspect 
meniu set rapidă] → 
buton 

2
Alegerea 
simbolurilor pentru 
a le include

 zAlegeţi un simbol 
→ buton  pentru 
a selecta ( ) → 
buton 

3
Setaţi aparatul

 z [OK] → buton 

Modificarea elementelor de pe 
ecranul de comandă rapidă



1
Accesaţi ecranul 
meniului

 z [ 2] → [Aspect 
meniu set rapidă] → 
buton 

 zAtingeţi [Sortare].

2
Rearanjare 
simboluri

 zAlegeţi un simbol 
→ buton  → 
butoane /  → 
alegeţi o destinație 
→ buton  → 
buton 

Rearanjarea elementelor de pe 
ecranul de comandă rapidă



3
Setaţi aparatul

 z [OK] → buton 

Rearanjarea elementelor de pe 
ecranul de comandă rapidă



Fotografiere cu setările prefera-
te (Asistenţă creativă)

Salvare setări Asistenţă creati-
vă

Încărcare setări Asistenţă 
creativă

Folosire setări din imagini 
realizate cu Asistenţă creativă

Fotografiere
Asistenţă creativă

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare



Defocalizaţi fundalul, regla luminozitatea sau modificaţi alte setări 
în alte moduri în timp ce priviţi ecranul.
Puteţi salva setările sau puteţi aplica setările din imaginile 
anterioare realizate în modul [ ].

Fotografiere cu setările preferate 
(Asistenţă creativă)

1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Accesaţi ecranul 
pentru setări



4
Setaţi aparatul

(1)

(2)

 zButoane /  
pentru a naviga → 
butoane /  pentru a 
regla

5
Reveniţi la ecranul 
de fotografiere

6
Fotografiaţi

Fotografiere cu setările preferate 
(Asistenţă creativă)

Defocalizaţi fundalul, regla luminozitatea sau modificaţi alte setări 
în alte moduri în timp ce priviţi ecranul.
Puteţi salva setările sau puteţi aplica setările din imaginile 
anterioare realizate în modul [ ].



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Accesaţi ecranul 
pentru setări

Salvare setări Asistenţă creativă



Salvare setări Asistenţă creativă

4
Setaţi aparatul

(1)

(2)

 zButoane /  
pentru a naviga → 
butoane  pentru a 
regla → buton 

5
Înregistrare

(1)

(2)

 z [ ] → alegeţi o 
opţiune → buton 

6
Reveniţi la ecranul 
de fotografiere

 z [OK] → buton 



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Accesaţi ecranul 
pentru setări

Încărcare setări Asistenţă creativă



Încărcare setări Asistenţă creativă

4
Încărcare setări

(1)

(2)

 z [ ] → alegeţi o 
opţiune → buton 



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Intraţi în modul 
Redare

Folosire setări din imagini realizate cu 
Asistenţă creativă



4
Alegeţi o imagine 
din modul [ ]

 zAlegeţi o imagine → 
buton 

5
Aplicare setări 

 z [ ] → buton 

Folosire setări din imagini realizate cu  
Asistenţă creativă



Filmare Blocarea sau modificarea 
luminozităţii imaginii

Dezactivare Obturator lent 
automat

Filmare cu redare accelerată Reglarea volumului de 
înregistrare

Dezactivarea Filtrului de vânt

Fotografiere

1 2

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare



Utilizarea Atenuatorului

Fotografiere

1 2

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare



Filmare

Realizare filme în modul [ ] cu diferite efecte şi funcţii.

1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Începeţi înregistrarea



4
Oprire înregistrare

Filmare

Realizare filme în modul [ ] cu diferite efecte şi funcţii.



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Blocaţi expunerea

Blocarea sau modificarea lumino-
zităţii imaginii

Setaţi către − Setaţi către +

Puteţi bloca expunerea înainte sau în timpul 
înregistrării sau o puteţi modifica în paşi de 
1/3-stop într-un interval de -3 la +3.



4
Reglaţi  
expunerea

 zButon  → rotiţi 
 în timp ce 

priviţi ecranul

5
Înregistraţi

Blocarea sau modificarea luminozităţii imaginii

Setaţi către − Setaţi către +

Puteţi bloca expunerea înainte sau în timpul 
înregistrării sau o puteţi modifica în paşi de 
1/3-stop într-un interval de -3 la +3.



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Accesaţi ecranul 
meniului

Dezactivare Obturator lent automat

Obturator lent automat poate fi dezactivat dacă mişcarea în filme 
este rapidă. Totuşi, în condiţii de luminozitate scăzută, filmele pot 
părea întunecate.



4
Setaţi aparatul

 z [ 8] → [  Obtu-
rator lent automat] → 
buton 

 z [Dezac.] → buton 

Dezactivare Obturator lent automat

Obturator lent automat poate fi dezactivat dacă mişcarea în filme 
este rapidă. Totuşi, în condiţii de luminozitate scăzută, filmele pot 
părea întunecate.



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Setaţi aparatul

Filmare cu redare accelerată

Filmele cu redare accelerată combină imagini care sunt realizate 
automat la un interval specificat. Schimbările graduale ale subiec-
tului (precum schimbările dintr-un peisaj) sunt redate accelerat.



 zAlegeţi un element 
→ reglaţi → buton 

4
Securizaţi aparatul 
şi începeţi 
înregistrarea.

Filmare cu redare accelerată

Filmele cu redare accelerată combină imagini care sunt realizate 
automat la un interval specificat. Schimbările graduale ale subiec-
tului (precum schimbările dintr-un peisaj) sunt redate accelerat.



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Accesaţi ecranul 
meniului

Reglarea volumului de înregistrare

Reglarea volumului de 
înregistrare

Chiar dacă nivelul de înregistrare (volum) este ajustat în mod 
automat când este setat la [Auto], puteţi seta nivelul manual 
pentru a se potrivi scenei înregistrate.



 z [ 8] → [Înreg. 
sunet] → buton 

4
Setaţi aparatul

 z [Înreg. sunet] → 
[Manual] → buton 

Reglarea volumului de înregistrare

Reglarea volumului de 
înregistrare

Chiar dacă nivelul de înregistrare (volum) este ajustat în mod 
automat când este setat la [Auto], puteţi seta nivelul manual 
pentru a se potrivi scenei înregistrate.



Reglarea volumului de înregistrare

Reglarea volumului de 
înregistrare

Chiar dacă nivelul de înregistrare (volum) este ajustat în mod 
automat când este setat la [Auto], puteţi seta nivelul manual 
pentru a se potrivi scenei înregistrate.

 z [Nivel înreg.] → 
buton  → butoane 

/  pentru a regla → 
buton 



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Accesaţi ecranul 
meniului

Dezactivarea Filtrului de vânt

Zgomotul produs de vântul puternic poate fi redus cu filtrul pentru 
vânt. Totuşi, sunetul poate părea nenatural atunci când această 
opţiune este folosită atunci când nu bate vântul. În cest caz, 
puteţi dezactiva filtrul de vânt.



 z [ 8] → [Înreg. 
sunet] → [Filtru vânt/
Atenuator] → buton 

4
Setaţi aparatul

 z [Filtru vânt] → 
[Dezac.] → buton 

Dezactivarea Filtrului de vânt

Zgomotul produs de vântul puternic poate fi redus cu filtrul pentru 
vânt. Totuşi, sunetul poate părea nenatural atunci când această 
opţiune este folosită atunci când nu bate vântul. În cest caz, 
puteţi dezactiva filtrul de vânt.



1
Setaţi modul

2
Setaţi modul de 
înregistrare

 z [ ] → [OK]

3
Accesaţi ecranul 
meniului

Utilizarea Atenuatorului

Înregistrare în locuri cu 
zgomot

Setaţi la [Automat] pentru a reduce distorsiunile audio activând 
sau dezactivând automat atenuatorul pentru a se potrivi condiţii 
de înregistrare. Atenuatorul poate fi setat la [Activat] sau [Dezac.] 
în mod manual.



 z [ 8] → [Înreg. 
sunet] → [Filtru vânt/
Atenuator] → buton 

4
Setaţi aparatul

 z [Atenuator] → alegeţi 
o opţiune → buton 

Utilizarea Atenuatorului

Înregistrare în locuri cu 
zgomot

Setaţi la [Automat] pentru a reduce distorsiunile audio activând 
sau dezactivând automat atenuatorul pentru a se potrivi condiţii 
de înregistrare. Atenuatorul poate fi setat la [Activat] sau [Dezac.] 
în mod manual.



Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare

Utilizarea autodeclanşatorului Utilizarea autodeclanşatorului pentru 
a preveni mişcarea aparatului

Reglare autodeclanşator

Fotografiere prin atingerea 
ecranului (Declanşator tactil)

Fotografiere continuă Modificarea calităţii imaginii

Fotografiere

1 2



Înregistrare în format RAW Modificarea Raportului de 
Aspect

Modificarea calităţii imaginii 
filmului

Fotografiere

1 2

Bazat pe o imagine mostră Mod Auto Scene specifice

Efecte de imagine (Filtre 
creative)

Mod manual Înregistrare filme în modul 
Filmare

Caracteristici folositoare



1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Setaţi aparatul

(1)

(2)

 z [ ] → [ ] → 
buton 

3
Fotografiaţi

Utilizarea autodeclanşatorului

Cu ajutorul autodeclanşatorului, puteţi să apăreţi şi dumneavoastră în 
fotografiile de grup sau în alte fotografii făcute cu autodeclanşare. 
Aparatul va face o fotografie la aproximativ 10 secunde după ce aţi 
apăsat butonul declanşator.



1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Setaţi aparatul

(2)

(1)

 z [ ] → [ ] → 
buton 

3
Fotografiaţi

Utilizarea autodeclanşatorului pentru 
a preveni mişcarea aparatului

Această opţiune întârzie acţiunea declanşatorului cu aproximativ 
două secunde după ce aţi apăsat butonul declanşator. Dacă 
aparatul nu stă fix în timp ce apăsaţi butonul declanşator, acest 
lucru nu va afecta fotografia realizată.



1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Setaţi aparatul

(1)

(2)

 z [ ] → [ ] → 
buton 

 zAlegeţi timp/nr. 
cadre → butoanele 

 pentru a alege 
o valoare → buton 

Reglare autodeclanşator

Puteţi seta întârzierea (0 – 30 secunde) şi numărul de fotografii (1 – 10).



3
Fotografiaţi

Reglare autodeclanşator

Puteţi seta întârzierea (0 – 30 secunde) şi numărul de fotografii (1 – 10).



1
Setaţi aparatul

 zAtingeţi [ ] şi 
schimbaţi-l în [ ].

2
Fotografiaţi

Fotografiere prin atingerea ecranului 
(Declanşator tactil)

Cu ajutorul acestei opţiuni, în loc de a apăsa butonul declanşator, 
puteţi pur şi simplu să apăsaţi ecranul şi să luaţi degetul pentru a 
fotografia.
Aparatul va focaliza pe subiecte şi va regla luminozitatea imaginii 
în mod automat.



1
Setaţi modul

2
Accesaţi ecranul 
pentru setări

3
Setaţi aparatul

(1)

(2)

 z [ ] → [ ] → 
buton 

4
Fotografiaţi

Fotografiere continuă

În modul [ ], ţineţi butonul declanşator apăsat până la capăt 
pentru a fotografia continuu.



 zŢineţi apăsat butonul 
declanşator până la 
capăt.

Fotografiere continuă

În modul [ ], ţineţi butonul declanşator apăsat până la capăt 
pentru a fotografia continuu.



1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

(1)

(2)

 z [ ] → alegeţi o 
opţiune → buton 

Modificarea calităţii imaginii

24,0 megapixeli/
calitate înaltă

10,6 megapixeli/
calitate înaltă

5,9 megapixeli/
calitate înaltă

3,8 megapixeli/
calitate normală

24,0 megapixeli/
calitate normală

10,6 megapixeli/
calitate normală

5,9 megapixeli/
calitate normală



1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 zAlegeţi [ ].

3
Setaţi aparatul

 zDoar format RAW: 
alegeţi [ ]

(1)
(2)

Înregistrare în format RAW

Aparat poate înregistra imagini în format JPEG şi RAW.
Imaginile RAW sunt date “raw” (neprocesate), înregistrate fără 
pierderi de calitate a imaginii în urma procesării interne a imaginii 
de către aparat.



 z JPEG+RAW: Alegeţi 
calitatea imaginii 
JPEG → apăsaţi 
butonul  
pentru a selecta ( ) 
[RAW]

Înregistrare în format RAW

Aparat poate înregistra imagini în format JPEG şi RAW.
Imaginile RAW sunt date “raw” (neprocesate), înregistrate fără 
pierderi de calitate a imaginii în urma procesării interne a imaginii 
de către aparat.



1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

(1)

(2)

 z [ ] → alegeţi o 
opţiune → buton 

Modificarea Raportului de Aspect



1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

(2)

(1)
 z [ ] → 
alegeţi o opţiune → 
buton 

Modificarea calităţii imaginii filmului

Modificaţi calitatea filmului (dimensiunea imaginii şi rata cadrelor). 
Rata cadrelor indică numărul de cadre care sunt înregistrate pe 
secundă şi opţiunile depind de setarea NTSC sau PAL.



Vizualizare Căutare Gestionare

Ştergerea imaginilor Editare fotografii Procesarea imaginilor RAW în 
aparat

Editarea filmelor

Vizualizare fotografii Mărirea imaginilor Vizualizarea prezentărilor

Vizualizarea filmelor Vizualizare filme rezumat

Redare



1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi imaginile

 zButon : Imaginea 
următoare
 zButon : Imaginea 
anterioară

Vizualizare fotografii

După înregistrarea imaginilor, le puteţi vizualiza 
pe ecran.



Mărirea imaginilor

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi imaginile

3
Măriţi sau reduceţi 
imaginile

4
Schimbă afişajul 
imaginii

Imaginile pot fi mărite sau micşorate.



 zDeplasare imagini: 
butoane / / /
 zSchimbare imagini: 
buton  → butoane 

/

Mărirea imaginilor

Imaginile pot fi mărite sau micşorate.



Vizualizarea prezentărilor

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Accesaţi ecranul 
meniului

 z [ 1] → [Prezenta-
re] → buton 

3
Redaţi prezentarea

 z [Pornire] → buton 

Redaţi în mod automat imaginile de pe un card de memorie.



Vizualizarea filmelor

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi imaginile

 zButon : Imaginea 
următoare
 zButon : Imaginea 
anterioară

După înregistrarea filmelor, le puteţi vizualiza pe 
ecran.
Filmele sunt identificate cu ajutorul simbolului 

].



3
Redaţi filmul

 z [ ] → buton 

4
Reglaţi volumul

Vizualizarea filmelor

După înregistrarea filmelor, le puteţi vizualiza pe 
ecran.
Filmele sunt identificate cu ajutorul simbolului 

].



Vizualizare filme rezumat

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi imaginile

3
Redaţi filmul

Este creat automat un film scurt cu scenele care includ fotografiile 
realizate în modul [ ]. Redarea unui film rezumat afişează 
scenele înregistrate în acea zi.



 z [ ] → buton 

Vizualizare filme rezumat

Este creat automat un film scurt cu scenele care includ fotografiile 
realizate în modul [ ]. Redarea unui film rezumat afişează 
scenele înregistrate în acea zi.



Vizualizare Căutare Gestionare

Ştergerea imaginilor Editare fotografii Procesarea imaginilor RAW în 
aparat

Editarea filmelor

Găsirea imaginilor într-un index Găsirea imaginilor care să se 
potrivească unor condiţii specifice

Găsirea imaginilor folosind 
rotiţa frontală

Redare



Găsirea imaginilor într-un index

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Afişarea imaginilor 
într-un index

3
Răsfoiţi imaginile

Prin afişarea mai multor imagini într-un index, puteţi găsi rapid 
imaginile pe care le căutaţi.



Găsirea imaginilor care să se potrivească 
unor condiţii specifice

Puteţi găsi rapid imaginile dorite pe un card de memorie plin cu 
fotografii, prin filtrarea afişajului cu imagini conform condiţiilor 
impuse de dumneavoastră.

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Accesaţi ecranul 
pentru setări

 z [ ] → buton 

3
Alegeţi o condiţie



 zAlegeţi o condiţie.
 zDupă ce alegeţi [
/ / ]: alegeţi a 
doua condiţie

4
Vizualizarea 
imaginilor

 z Imaginile care cores-
pund sunt afişate în 
cadre galbene.

Puteţi găsi rapid imaginile dorite pe un card de memorie plin cu 
fotografii, prin filtrarea afişajului cu imagini conform condiţiilor 
impuse de dumneavoastră.

Găsirea imaginilor care să se potri-
vească unor condiţii specifice



Găsirea imaginilor folosind rotiţa frontală

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Alegeţi o condiţie

 z În afişajul cu o 
singură imagine, 
trageţi către stânga 
sau dreapta cu două 
degete.

Folosiţi discul frontal pentru a găsi şi a trece rapid de la o imagine 
la alta conform condiţiilor specificate de dumneavoastră.



Găsirea imaginilor folosind rotiţa frontală

 zCând sunt afişate 
condiţiile pentru 
căutare, apăsaţi 
butoanele /  
pentru a alege una.

3
Vizualizarea 
imaginilor

Folosiţi discul frontal pentru a găsi şi a trece rapid de la o imagine 
la alta conform condiţiilor specificate de dumneavoastră.



Vizualizare Căutare Gestionare

Ştergerea imaginilor Editare fotografii Procesarea imaginilor RAW în 
aparat

Editarea filmelor

Protejarea individuală a 
imaginilor

Protejarea mai multor imagini Protejarea pentru o gamă de 
imagini

Protejaţi toate imaginile 
instantaneu

Clasificare Imagini (Clasificare)

Redare



Protejarea individuală a imaginilor

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi imaginile

3
Accesaţi ecranul 
pentru setări

4
Protejare

(1)

(2)

 z [ ] → [ ] → 
buton 

Imagini individuale pot fi protejate pentru a preveni ştergerea 
accidentală a imaginilor importante.



Protejarea mai multor imagini

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Accesaţi ecranul 
meniului

 z [ 1] → [Protecţie] 
→ buton 

3
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [Selectare] → buton 

Mai multe imagini pot fi selectate şi protejate.



Protejarea mai multor imagini

4
Răsfoiţi imaginile

 zAlegeţi o imagine → 
buton 

5
Protejare

 z [OK] → buton 

Mai multe imagini pot fi selectate şi protejate.



Protejarea pentru o gamă de imagini

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Accesaţi ecranul 
meniului

3
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 1] → [Protecţie] 
→ [Selectare dome-
niu] → buton 

O gamă de imagini pot fi protejate pentru a preveni ştergerea 
accidentală a imaginilor importante.



4
Alegeţi o imagine 
de început

 z [Prima imagine] → 
buton 

 zAlegeţi o imagine → 
buton 

5
Alegeţi ultima 
imagine

 z [Ultima imagine] → 
buton 

 zAlegeţi o imagine → 
buton 

Protejarea pentru o gamă de imagini

O gamă de imagini pot fi protejate pentru a preveni ştergerea 
accidentală a imaginilor importante.



6
Protejare

 zButon  → [Protec-
ţie] → buton 

Protejarea pentru o gamă de imagini

O gamă de imagini pot fi protejate pentru a preveni ştergerea 
accidentală a imaginilor importante.



Protejaţi toate imaginile instantaneu

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Accesaţi ecranul 
meniului

3
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 1] → [Protecţie] 
→ [Protejare toate] 
→ buton 

Toate imaginile pot fi protejate pentru a preveni ştergerea 
accidentală a imaginilor importante.



4
Setaţi aparatul

 z [OK] → buton 

Protejaţi toate imaginile instantaneu

Toate imaginile pot fi protejate pentru a preveni ştergerea 
accidentală a imaginilor importante.



Clasificare Imagini (Clasifi-
care)

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi imaginile

3
Accesaţi ecranul 
pentru setări

4
Setaţi aparatul

(2)

(1)

 z [ ] → alegeţi o 
evaluare → buton 

Organizaţi imagini clasificându-le pe o scară de la 1 la 6.



Vizualizare Căutare Gestionare

Ştergerea imaginilor Editare fotografii Procesarea imaginilor RAW în 
aparat

Editarea filmelor

Ştergerea individuală a imagini-
lor

Ştergerea mai multor imagini Ştergere pentru o gamă de 
imagini

Ştergerea tuturor imaginilor

Redare



Ştergerea individuală a imaginilor

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi imaginile

3
Ştergere

 z [Ştergere] → buton 

Puteţi alege şi şterge pe rând imaginile nedorite. Aveţi grijă când 
ştergeţi imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate.



Ştergerea mai multor imagini

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Accesaţi ecranul 
meniului

3
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z 1] → [Ştergere] → 
[Selectare] → buton 

4
Răsfoiţi imaginile

Mai multe imagini pot fi selectate şi şterse. Aveţi grijă când 
ştergeţi imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate.



Ştergerea mai multor imagini

 zAlegeţi o imagine → 
buton  pentru a 
selecta ( )

5
Ştergere

 z [OK] → buton 

Mai multe imagini pot fi selectate şi şterse. Aveţi grijă când 
ştergeţi imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate.



Ştergere pentru o gamă de imagini

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Accesaţi ecranul 
meniului

3
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 1] → [Ştergere] 
→ [Selectare dome-
niu] → buton 

O gamă de imagini pot fi selectate şi şterse. Aveţi grijă când 
ştergeţi imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate.



4
Alegeţi o imagine 
de început

 z [Prima imagine] → 
buton 

 zAlegeţi o imagine → 
buton 

5
Alegeţi ultima 
imagine

 z [Ultima imagine] → 
buton 

 zAlegeţi o imagine → 
buton 

Ştergere pentru o gamă de imagini

O gamă de imagini pot fi selectate şi şterse. Aveţi grijă când 
ştergeţi imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate.



Ştergere pentru o gamă de imagini

6
Ştergere

 zbuton  → [Şterge-
re] → buton 

O gamă de imagini pot fi selectate şi şterse. Aveţi grijă când 
ştergeţi imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate.



Ştergerea tuturor imaginilor

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Accesaţi ecranul 
meniului

3
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 1] → [Ştergere] 
→ [Select. toate 
imag.] → buton 

Toate imaginile pot fi şterse deodată. Aveţi grijă când ştergeţi 
imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate.



4
Ştergere

 z [OK] → buton 

Ştergerea tuturor imaginilor

Toate imaginile pot fi şterse deodată. Aveţi grijă când ştergeţi 
imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate.



Vizualizare Căutare Gestionare

Ştergerea imaginilor Editare fotografii Procesarea imaginilor RAW în 
aparat

Editarea filmelor

Rotirea imaginilor Redimensionarea imaginilor Tăiere

Aplicare efecte filtru Corectarea efectului de ochi 
roşii

Redare



Rotirea imaginilor

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi imaginile

3
Accesaţi ecranul 
pentru setări

4
Alegeţi elementul 
pentru setare

 zAlegeţi [ ]

Schimbaţi orientarea imaginilor şi salvaţi-le.



5
Rotiţi imaginea

 z [ / ] → buton 

Rotirea imaginilor

Schimbaţi orientarea imaginilor şi salvaţi-le.



Redimensionarea imaginilor

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi imaginile

3
Accesaţi ecranul 
pentru setări

4
Alegeţi elementul 
pentru setare

(1)

(2)

 z [ ] → alegeţi o 
opţiune → buton 

Salvaţi o variantă mai mică a imaginii, cu mai puţini pixeli.



5
Salvaţi noua imagi-
ne

 z [OK] → buton 

6
Verificaţi noua 
imagine

 z [Imag. procesată] → 
buton 

Redimensionarea imaginilor

Salvaţi o variantă mai mică a imaginii, cu mai puţini pixeli.



Tăiere

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi imaginile

3
Accesaţi ecranul 
pentru setări

4
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ ] → buton 

Puteţi alege o porţiune dintr-o imagine pe care să o salvaţi într-un 
fişier separat.



Tăiere

Puteţi alege o porţiune dintr-o imagine pe care să o salvaţi într-un 
fişier separat.

5
Reglaţi cadrul de 
decupare

 zRedimensionare: 
Apropiaţi sau depăr-
taţi degetele pe ecran
 zDeplasare: / / / 
buton 

 zModificare orientare: 
rotiţa  → [ ] 
→ buton 
 zModificare raport 
aspect: rotiţa  
→ [ ] → buton 

6
Previzualizare 
imagine



 z rotiţa  → [ ] 
→ buton 
 zModificare afișaj: 
buton 

7
Salvaţi noua 
imagine

 z rotiţa  → [ ] 
→ buton 

 z [OK] → buton 

8
Verificaţi noua 
imagine

 z [Imag. procesată] → 
buton 

Tăiere

Puteţi alege o porţiune dintr-o imagine pe care să o salvaţi într-un 
fişier separat.



Aplicare efecte filtru

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi imaginile

3
Accesaţi ecranul 
pentru setări

4
Alegeţi un efect.

(1)

(2)

 z [ ] → alegeţi o 
opţiune → buton 

Aplicaţi imaginilor efecte echivalente cu cele de 
la fotografiere în modurile / / / / /
/ ] şi salvaţi-le ca imagini separate.



5
Reglaţi efectul

 zButoane / /
/  sau rotiţa  
pentru a regla → 
buton 

6
Salvaţi noua 
imagine

 z [OK] → buton 

7
Verificaţi noua 
imagine

 z [Imag. procesată] → 
buton 

Aplicare efecte filtru

Aplicaţi imaginilor efecte echivalente cu cele de 
la fotografiere în modurile / / / / /
/ ] şi salvaţi-le ca imagini separate.



Corectarea efectului de ochi roşii

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Accesaţi ecranul 
meniului

3
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 3] → [Corecţ. 
ochi roşii] → buton 

Corectează automat imaginile afectate de efectul ochi roşii. Puteţi 
salva imaginile corectate într-un fişier separat.



4
Răsfoiţi imaginile

5
Corectaţi imaginea

 zApăsaţi butonul .

6
Salvaţi noua imagi-
ne

 z [Fişier nou] → buton 

7
Verificaţi noua 
imagine

Corectarea efectului de ochi roşii

Corectează automat imaginile afectate de efectul ochi roşii. Puteţi 
salva imaginile corectate într-un fişier separat.



 zButon  → 
[Imag. procesată] → 
buton 

Corectarea efectului de ochi roşii

Corectează automat imaginile afectate de efectul ochi roşii. Puteţi 
salva imaginile corectate într-un fişier separat.



Vizualizare Căutare Gestionare

Ştergerea imaginilor Editare fotografii Procesarea imaginilor RAW în 
aparat

Editarea filmelor

Procesare imagini RAW Setare condiţii procesare şi 
Procesare imagini RAW

Redare



Procesare imagini RAW

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Alegeţi o imagine 
RAW

3
Accesaţi ecranul 
pentru setări

4
Alegeţi elementul 
pentru setare

(1)

(2)

 z [ ] → [ ] → 
buton 

Procesaţi în aparat imaginile realizate în format RAW. Imaginea 
RAW originală este reţinută şi o copie este salvată ca JPEG.



5
Salvaţi

 z [OK] → buton 

6
Verificaţi noua 
imagine

 z [Imag. procesată] → 
buton 

Procesare imagini RAW

Procesaţi în aparat imaginile realizate în format RAW. Imaginea 
RAW originală este reţinută şi o copie este salvată ca JPEG.



Setare condiţii procesare şi 
Procesare imagini RAW

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Alegeţi o imagine 
RAW

3
Accesaţi ecranul 
pentru setări

4
Alegeţi elementul 
pentru setare

(1)

(2)

 z [ ] → [ ] → 
buton 

Condiţiile de procesare pot fi setate în detaliu înainte de 
procesarea imaginilor RAW în aparat. Imaginea RAW originală 
este reţinută şi o copie este salvată ca JPEG.



5
Setaţi condiţiile de 
procesare

 zAlegeţi un element 
→ buton 

 zAlegeţi o opţiune → 
buton 

6
Salvaţi

 z [ ] → buton  → 
[OK] → buton 

7
Verificaţi noua 
imagine

 z [Imag. procesată] → 
buton 

Setare condiţii procesare şi Procesare 
imagini RAW

Condiţiile de procesare pot fi setate în detaliu înainte de 
procesarea imaginilor RAW în aparat. Imaginea RAW originală 
este reţinută şi o copie este salvată ca JPEG.



Vizualizare Căutare Gestionare

Ştergerea imaginilor Editare fotografii Procesarea imaginilor RAW în 
aparat

Editarea filmelor

Decupare început/sfârşit filme Reducere dimensiune fişier Editare filme rezumat

Redare



Decupare început/sfârşit filme

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi filmele

 zAlegeţi un film → 
buton 

3
Porniţi apoi puneţi 
pauză la redare

 z [ ] → buton  → 
buton  în timpul 
redării

Puteţi îndepărta porţiunile de la începutul şi sfârşitul filmelor. Nu 
uitaţi că filmele rezumat nu pot fi decupate.



4
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ ] → buton 

5
Specificaţi ce porţi-
uni doriţi să tăiaţi

(1)

(2)

 z [ / ] → butoane 
 pentru a muta 

[ / ]
 z [ ] este afişat.

 zTăiaţi începutul 
filmului (de la [ ]) 
alegând [ ] şi tăiaţi 
sfârşitul filmului ale-
gând [ ].

Decupare început/sfârşit filme

Puteţi îndepărta porţiunile de la începutul şi sfârşitul filmelor. Nu 
uitaţi că filmele rezumat nu pot fi decupate.



6
Verificaţi filmul 
editat

 z [ ] → buton 

7
Salvaţi

 z [ ] → buton  z [Fişier nou] → buton  z [S. şi/sau compr.] → 
buton 

Decupare început/sfârşit filme

Puteţi îndepărta porţiunile de la începutul şi sfârşitul filmelor. Nu 
uitaţi că filmele rezumat nu pot fi decupate.



Reducere dimensiune fişier

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi filmele

 zAlegeţi un film → 
buton 

3
Porniţi apoi puneţi 
pauză la redare

 z [ ] → buton  → 
buton  în timpul 
redării

Dimensiunile filmelor pot fi reduse prin comprimarea filmelor.



4
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ ] → buton 

5
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ ] → buton 

6
Salvaţi

 z [Fişier nou] → buton  z [Compr. şi salv.] → 
buton 

Reducere dimensiune fişier

Dimensiunile filmelor pot fi reduse prin comprimarea filmelor.



Editare filme rezumat

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Răsfoiţi imaginile

 zAlegeţi o imagine 
[ ] → 
buton 

Capitolele individuale (clipuri) înregistrate în modul [ ] pot fi 
şterse, după cum doriţi. Aveţi grijă când ştergeţi clipuri, deoarece 
acestea nu pot fi recuperate.



3
Porniţi apoi puneţi 
pauză la redare

 z [ ] → buton  
→ buton  în timpul 
redării

4
Selectaţi clipul pe 
care să îl ştergeţi

 z [ ]/[ ] → buton 

5
Alegeţi [ ]

 z [ ] → buton 

Editare filme rezumat

Capitolele individuale (clipuri) înregistrate în modul [ ] pot fi 
şterse, după cum doriţi. Aveţi grijă când ştergeţi clipuri, deoarece 
acestea nu pot fi recuperate.



6
Ştergere

 z [OK] → buton 

Editare filme rezumat

Capitolele individuale (clipuri) înregistrate în modul [ ] pot fi 
şterse, după cum doriţi. Aveţi grijă când ştergeţi clipuri, deoarece 
acestea nu pot fi recuperate.



Funcţii Wi-Fi disponibile Trimiteţi imagini către un  
smartphone compatibil NFC

Trimiteţi imagini către un smartphone 
compatbil NFC (Mod redare)

Trimiteţi imagini către un 
Smartphone compatibil cu Bluetooth

Înregistrare de servicii web
CANON iMAGE GATEWAY

Înregistrare de servicii web
Alte servicii web

Încărcare imagini către servicii 
Web

Funcţii wireless



Funcţii Wi-Fi disponibile

Funcţii Wi-Fi

Telefoane inteligente şi tablete
Trimiteţi imagini pe telefoane inteligente şi tablete care beneficiază de funcţii Wi-Fi.

Servicii web
Trimiteţi imagini către CANON iMAGE GATEWAY sau alte servicii web.

Funcţii Bluetooth®

Puteţi cupla cu uşurinţă aparatul cu un smartphone cu tehnologie Bluetooth cu consum mic de 
energie (denumit în continuare “Bluetooth”).

Puteţi fotografia sau să vizualizaţi imaginile folosind smartphone-ul ca telecomandă.



Media playere
Vizualizare imagini pe televizoare sau alte dispozitive compatibile DLNA*.
* Digital Living Network Alliance

Imprimante
Imprimaţi imagini wireless pe o imprimantă compatibilă PictBridge (care acceptă DPS prin P).

Alte aparate
Trimiteţi şi primiţi imaginile wireless între aparate Canon cu Wi-Fi compatibile.

Funcţii Wi-Fi disponibile



Trimiteţi imagini către un  
smartphone compatibil NFC

1
Porniţi aparatul

2
Instalaţi Camera 
Connect

ACTIVAT

 zPorniţi NFC.  zAtingeţi semnele 
 împreună.

 zGoogle Play porneşte 
automat pe smartphone.

 zDescărcaţi şi instalaţi 
Camera Connect.



3
Stabiliţi conexiunea

 zAtingeţi semnele 
 împreună.

 z [OK] → buton 
 zCamera Connect  
porneşte pe smart-
phone şi dispoziti-
vele sunt conectate 
automat.

4
Reglaţi setarea de 
confidenţialitate

 z [Toate imag.] → 
buton 

5
Trimitere

 zAlegeţi o imagine → 
[Trimit. ac. imag.] → 
buton 

Trimiteţi imagini către un smartphone 
compat bil NFC



6
Terminaţi 
conexiunea

 zButon  → 
[OK] → buton 

Trimiteţi imagini către un smartphone 
compat bil NFC



Trimiteţi imagini către un smartphone 
compatibil NFC (Mod redare)

1
Intraţi în modul 
Redare

2
Instalaţi Camera 
Connect

ACTIVAT

 zPorniţi NFC.  zAtingeţi semnele 
 împreună.

 zGoogle Play porneşte 
automat pe  
smartphone.

 zDescărcaţi şi instalaţi 
Camera Connect.



3
Stabiliţi  
conexiunea

 zAtingeţi semnele 
 împreună.

 z [OK] → buton 
 zCamera Connect  
porneşte pe smart-
phone şi dispoziti-
vele sunt conectate 
automat.

4
Răsfoiţi imaginile

 zAlegeţi o imagine → 
buton  pentru a 
selecta ( )
 zButon  → 
[OK] → buton 

5
Trimitere

 z [Trimitere] → buton 

Trimiteţi imagini către un smartphone 
compatibil NFC (Mod redare)



6
Terminaţi 
conexiunea

 zButon  → 
[OK]

Trimiteţi imagini către un smartphone 
compatibil NFC (Mod redare)



Trimiteţi imagini către un Smartphone 
compatibil cu Bluetooth

1
Instalaţi Camera 
Connect

 zDescărcaţi şi instalaţi 
Camera Connect din 
App Store/Google 
Play.

2
Porniţi aparatul

3
Înregistrarea unui 
pseudonim

 zButon  
→ [ 4] → [Setări 
comunicare wireless] 
→ [Nume] → buton 

 z Introduceţi un 
pseudonim → buton 



 zEcranul [Setări 
comunicare wireless] 
este afişat din nou.

4
Pregătire pentru 
cuplare

 z [Setări Bluetooth] 
→ [Se cuplează] → 
buton 

 zAparatul este pregătit 
pentru conectare.

5
Porniţi Camera 
Connect

 zPorniţi Bluetooth.
 zPorniţi Camera 
Connect

Trimiteţi imagini către un Smartphone  
compat bil cu Bluetooth



6
Selectaţi aparatul 
la care doriţi să vă 
conectaţi

 zOperare pe  
smartphone.

7
Finalizaţi cuplarea

 z [OK] → buton  zApăsaţi butonul .

8
Importaţi imaginile

 zOperare pe  
smartphone.

Trimiteţi imagini către un Smartphone  
compat bil cu Bluetooth



Înregistrare de servicii web
CANON iMAGE GATEWAY

1
Accesaţi meniul 
Wi-Fi

 zDacă este afişat ecra-
nul [Nume dispozitiv]: 
[OK] → buton 

2
Alegeţi [ ]

 z [ ] → buton 

3
Aprobaţi înţelege-
rea (agreement) 
pentru a introduce 
o adresă de email

 z [De acord] → buton 



4
Alegeţi cum să 
conectaţi la un 
punct de acces

(a)

(b)

(a) Conexiune 
WPS
 z [Conectare prin WPS] 
→ buton  →  
pasul 5 (A)

(b) Alegere din listă
 zAlegeţi un punct de 
acces → buton  
→ pasul 5 (B)

5
(A) Stabiliţi 
conexiunea

 z [WPS (mod PBC)] → 
buton 

 zLa punctul de acces, 
ţineţi apăsat butonul 
de conexiune WPS 
timp de câteva secun-
de.

Înregistrare de servicii web
CANON iMAGE GATEWAY



 zApăsaţi butonul .

(B) Stabiliţi 
conexiunea

 zButon  → 
introduceţi parola → 
[Următor] → buton 

 z [Auto] → buton 

6
Introduceţi adresa 
de email

 zButon  → 
introduceţi adresa de 
email → [Următor] 
→ buton 

Înregistrare de servicii web
CANON iMAGE GATEWAY



7
Introduceţi un 
număr de patru 
cifre

 zButon  → intro-
duceţi un număr → 
[Următor] → buton 

 zAveţi nevoie de acest 
număr şi la pasul 9.

8
Verificaţi mesajul

 zVeţi primi un mesaj de 
notificare la adresa 
de email introdusă la 
pasul 6.
 zPe ecranul de confir-
mare, apăsaţi butonul 

.

 z [ ] acum se 
schimbă în [ ].

9
Setaţi legătura la 
aparat

 zPe calculator/ 
smartphone, vizitaţi 
pagina din mesaj şi 
urmaţi instrucţiunile.

Înregistrare de servicii web
CANON iMAGE GATEWAY



 z [ ] → buton 
 z [ ] şi CANON 
iMAGE GATEWAY 
sunt acum adăugate 
ca destinaţii.

Înregistrare de servicii web
CANON iMAGE GATEWAY



Înregistrare de servicii web
Alte servicii web

1
Accesaţi ecranul 
pentru setări

 zDe pe un calculator/
smartphone, accesaţi 
http://www.canon.
com/cig/ pentru a 
vizita site-ul CANON 
iMAGE GATEWAY.

2
Configuraţi 
serviciul web pe 
care doriţi să îl 
folosiţi

 zUrmaţi instrucţiunile 
de pe ecran pentru a 
finaliza setările.

3
Accesaţi meniul 
Wi-Fi

 z [ ] → buton 
 zSetările serviciului 
web sunt acum actua-
lizate.



Încărcare imagini către servicii Web

1
Accesaţi meniul 
Wi-Fi

2
Alegeţi destinaţia

 zAlegeţi un simbol → 
buton 
 zDacă este afişat 
ecranul [Selectare 
destinatar]: alegeţi o 
opţiune → buton 

3
Trimitere

 zAlegeţi o imagine → 
[Trimit. ac. imag.] → 
buton 
 z [OK] pe ecran după 
trimitere → buton 



Prevenirea pornirii lumii AF Dezactivarea luminii pt. redu-
cerea efectului de ochi roşii

Modificarea perioadei de afişare 
a imaginii după fotografiere

Stocare de imagini în funcţie 
de dată

Numerotare fişier Formatarea cardurilor de 
memorie

Formatare simplă Schimbarea sistemului video Utilizare mod Eco

Alte setări

1 2 3 4



Reglaje pentru economisirea 
energiei

Luminozitatea ecranului Personalizarea Afişaj 
informaţii fotografiere

Personalizare Afişaj 
informaţii de redare

Fus orar Dată şi oră

Limbă de afişare Oprirea sunetelor aparatului Activarea sunetelor 
aparatului

Alte setări

1 2 3 4



Ascundere Sfaturi şi sugestii Modurile de fotografiere în 
funcţie de simbol

Reglarea panoului cu ecran tactil

Blocarea automată a 
panoului cu ecran tactil

Dezactivare curăţare senzor Activare curăţare senzor

Curăţarea manuală a 
senzorului

Verificare simboluri certificări Setarea informaţiilor despre drepturle de 
autor pentru a fi înregistrate în imagini

1 2 3 4

Alte setări



Ştergerea tuturor informaţiilor 
despre drepturi de autor

Revenirea la setările implicite 
ale aparatului

Revenirea la setările implicite pentru 
funcţiile individuale ale aparatului

Alte setări

1 2 3 4



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 3] → [Transmit. 
fascicul asist. AF] → 
buton 

3
Setaţi aparatul

 z [Dezac.] → buton 

Prevenirea pornirii lumii AF

Lumina se aprinde pentru a vă ajuta să focalizaţi când apăsaţi butonul declanşator până 
la jumătate, în condiţii de luminozitate scăzută. Această lumină poate fi dezactivată.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 5] → [Control 
bliţ] → buton 

3
Setaţi aparatul

 z [Red. ochi rş.] → 
buton 

 z [Dezac.] → buton 

Dezactivarea luminii pt. reducerea 
efectului de ochi roşii

Lumina pentru reducerea efectului de ochi roşii se aprinde pentru a reduce efectul de 
ochi roşii când bliţul se declanşează în condiţii de luminozitate scăzută. Această lumină 
poate fi dezactivată.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 2] → [Dur. 
revizual.] → buton 

3
Setaţi aparatul

 zAlegeţi o opţiune → 
buton 

Modificarea perioadei de afişare a 
imaginii după fotografiere



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 1] → [Creare 
folder] → buton 

3
Setaţi aparatul

 z [Zilnic] → buton 

Stocare de imagini în funcţie de dată

În loc să salvaţi imagini în directoarele create în fiecare lună, puteţi pune aparatul să 
creeze directoare în fiecare zi când fotografiaţi pentru a stoca fotografiile realizate în 
ziua respectivă.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 1] → [Numer. 
fişiere] → buton 

3
Setaţi aparatul

 zAlegeţi o opţiune → 
buton 

Numerotare fişier

Fotografiile sunt numerotate în mod automat în ordinea secvenţelor (0001 – 9999) şi 
salvate în directoare a câte 2000 de fotografii. Puteţi modifica modul în care aparatul 
alege numerele de fişier.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 1] → [Formatare] 
→ buton 

3
Realizaţi

 z [OK] → buton  z [OK] → buton  → 
[OK]

Formatarea cardurilor de memorie

Înainte de a folosi un card de memorie nou sau un card formatat cu alt dispozitiv, trebuie 
să formataţi cardul cu acest aparat.
Formatarea şterge toate datele de pe cardul de memorie şi acestea nu pot fi recuperate.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 1] → [Formatare] 
→ buton 

3
Realizaţi

 zButon  pentru a 
selecta ( ) → [OK] 
→ buton 

Formatare simplă

Efectuaţi formatare simplă în aceste cazuri: [Eroare card memorie] este afişat, aparatul 
nu funcţionează corect, citirea/scrierea cardului de memorie merge lent, fotografierea în 
rafală funcţionează lent sau înregistrarea filmelor se opreşte brusc.
Formatarea simplă şterge toate datele de pe cardul de memorie şi acestea nu pot fi 
recuperate.



 z [OK] → buton  → 
[OK]

Formatare simplă

Efectuaţi formatare simplă în aceste cazuri: [Eroare card memorie] este afişat, aparatul 
nu funcţionează corect, citirea/scrierea cardului de memorie merge lent, fotografierea în 
rafală funcţionează lent sau înregistrarea filmelor se opreşte brusc.
Formatarea simplă şterge toate datele de pe cardul de memorie şi acestea nu pot fi 
recuperate.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 1] → [Sistem 
video] → buton 

3
Setaţi aparatul

 zAlegeţi o opţiune → 
buton 

Schimbarea sistemului video

Setaţi sistemul video al televizorului folosit pentru afişare. Această setare determină 
calitatea imaginii (rata cadrelor) disponibile pentru filme.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 2] → [Mod Eco] 
→ buton 

3
Setaţi aparatul

 z [Activat] → buton 

Utilizare mod Eco

Această funcţie vă permite să conservaţi energia în modul de fotografiere. Când aparatul 
nu este folosit, ecranul se întunecă puţin pentru a economisi energie.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 2] → [Econ 
energie] → buton 

 z [Afişaj dezac.] sau 
[Întrerup. auto.] → 
buton 

Reglaje pentru economisirea energiei

Reglaţi timpul de dezactivare automată a aparatului şi a ecranului (respectiv Autoalimen-
tare oprită şi Afişaj oprit) după cum doriţi.



3
Setaţi aparatul

 zReglaţi → buton 

Reglaje pentru economisirea energiei

Reglaţi timpul de dezactivare automată a aparatului şi a ecranului (respectiv Autoalimen-
tare oprită şi Afişaj oprit) după cum doriţi.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 2] → [Luminoz.  
afişaj] → buton 

3
Setaţi aparatul

Luminozitatea ecranului

Adaptaţi luminozitatea ecranului.



 zButoane /  pentru 
a regla luminozitatea 
→ buton 

Luminozitatea ecranului

Adaptaţi luminozitatea ecranului.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 1] → [Afişaj 
informaţii fotografiere] 
→ buton 

3
Setaţi aparatul

Personalizarea Afişaj informaţii foto-
grafiere

O grilă poate fi afişată pe ecranul de fotografiere. Puteţi alege tipul histogramei care să 
fie afişată când apăsaţi butonul .



 z [Afişare grilă] sau 
[Histogramă] → 
buton 

4
Setaţi aparatul

 zButoanele /  
pentru a alege o 
opţiune → buton 

Personalizarea Afişaj informaţii fotografiere

O grilă poate fi afişată pe ecranul de fotografiere. Puteţi alege tipul histogramei care să 
fie afişată când apăsaţi butonul .



Personalizare Afişaj informaţii de 
redare

Informaţiile despre fotografiere afişate se schimbă de fiecare dată când apăsaţi butonul 
 în modul redare. Puteţi personaliza informaţiile afişate.

1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 5] → [Afişaj 
informaţii de redare] 
→ buton 

3
Setaţi aparatul



 zAlegeţi informaţiile 
pentru afişare → 
buton  pentru a 
selecta ( )

Personalizare Afişaj informaţii de redare

Informaţiile despre fotografiere afişate se schimbă de fiecare dată când apăsaţi butonul 
 în modul redare. Puteţi personaliza informaţiile afişate.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 2] → [Fus orar] → 
buton 

3
Specificaţi 
destinaţia

 z [ Lume] → buton 

(1)

(2)

Fus orar

Pentru a vă asigura că fotografiile dumneavoastră au ora şi data locală corectă atunci 
când călătoriţi în străinătate, înregistraţi destinaţia în prealabil şi treceţi la fusul orar din 
zona respectivă. Această funcţie avantajoasă elimină nevoia de modificare a setării de 
Dată/Oră în mod manual.



 zAlegeţi o destinaţie 
→ [ / ] → 
buton 

4
Treceţi la fusul orar 
al zonei respective

 z [ Lume] → buton 

Fus orar

Pentru a vă asigura că fotografiile dumneavoastră au ora şi data locală corectă atunci 
când călătoriţi în străinătate, înregistraţi destinaţia în prealabil şi treceţi la fusul orar din 
zona respectivă. Această funcţie avantajoasă elimină nevoia de modificare a setării de 
Dată/Oră în mod manual.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 2] → [Dată/Oră] 
→ Buton 

3
Setaţi aparatul

 zNavigaţi şi reglaţi → 
buton 

Dată şi oră

Reglaţi data şi ora.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 2] → [Limbă 
afişaj ] → buton 3

Setaţi aparatul

 zAlegeţi o limbă → 
buton 

Limbă de afişare

Schimbaţi limba de afişare după necesităţi.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 3] → [Semnal 
sonor] → buton 

3
Setaţi aparatul

 z [Dezac.] → buton 

Oprirea sunetelor aparatului

Aparatul poate fi setat să nu emită nici un sunet când apăsaţi butonul declanşator până 
la jumătate sau porniţi autodeclanşatorul.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 3] → [Sunet 
operare] → buton 

3
Setaţi aparatul

 z [Activat] → buton 

Activarea sunetelor aparatului

Sunetele pot fi redate pentru a confirma operaţiunile aparatului, precum atunci când 
apăsaţi butoane sau atingeţi ecranul.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 3] → [Sfaturi&su-
gestii] → buton 

3
Setaţi aparatul

 z [Dezac.] → buton 

Ascundere Sfaturi şi sugestii

Ghidarea este afişată normal când alegeţi elemente din meniul de comandă rapidă sau 
de pe ecranul de fotografiere. Dacă doriţi, puteţi dezactiva această informaţie.



1
Setaţi modul

2
Accesaţi ecranul 
meniului

3
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 3] → [Dim pict. 
mod/info] → buton 

Modurile de fotografiere în funcţie de 
simbol

Afişaţi modurile de fotografiere pe ecranul de selectare doar prin intermediul simbolurilor, 
fără numele lor, pentru a le alege mai repede.



Modurile de fotografiere în funcţie de simbol

Afişaţi modurile de fotografiere pe ecranul de selectare doar prin intermediul simbolurilor, 
fără numele lor, pentru a le alege mai repede.

4
Setaţi aparatul

 z [Mici, fără inf] → 
buton 



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 3] → [Oper.  
prin at.] → buton 

3
Setaţi aparatul

 z [Ridicată] → buton 

Reglarea panoului cu ecran tactil

Sensibilitatea ecranului tactil poate fi crescută, astfel încât aparatul să răspundă la o 
atingere mai uşoară.



Blocarea automată a 
panoului cu ecran tactil

1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 3] → [Setări 
blocare aut ecran] → 
buton 

3
Setaţi aparatul

Pentru a preveni operarea accidentală, puteţi seta blocarea automată a panoului cu 
ecran tactil.



 z [Blocare auto ecran] 
→ [Activare] → 
buton 

 z [Se bloc. auto după] 
→ alegeţi o opţiune 
→ buton 

Pentru a preveni operarea accidentală, puteţi seta blocarea automată a panoului cu 
ecran tactil.

Blocarea automată a panoului cu ecran 
tactil



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 3] → [Curăţare 
senzor] → buton  
→ [Curăţare auto 

] → buton 

3
Setaţi aparatul

 z [Dezac.] → buton 

Dezactivare curăţare senzor

Senzorul de imagine este curăţat automat pentru a înlătura praful când alimentarea este 
pornită sau oprită sau când aparatul se opreşte în modul Economisire energie. Puteţi 
dezactiva curăţarea automată.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 3] → [Cură-
ţare senzor] → 
buton  → [Curăţă 
acum ] → buton 

3
Realizaţi

 z [OK] → buton 

Activare curăţare senzor

Senzorul de imagine este curăţat automat pentru a înlătura praful când alimentarea este 
pornită sau oprită sau când aparatul se opreşte în modul Economisire energie. Puteţi 
activa curăţarea, dacă este necesar.



1
Asiguraţi-vă că 
aparatul este oprit

2
Detaşaţi obiectivele

(1)

(2)

(3)

3
Curăţaţi senzorul

Curăţarea manuală a senzorului

Murdăria care rămâne după curăţarea automată poate fi îndepărtată folosind o suflantă 
opţională sau alte instrumente specializate.
Suprafaţa senzorului de imagine este extrem de delicată. Dacă trebuie să curăţaţi manu-
al senzorul, recomandăm să o faceţi la un Centru Service Canon.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 4] → [Afiş. logo 
certificare] → buton 

Verificare simboluri certificări

Anumite simboluri pentru certificările cerute de aparat pot fi vizualizate pe ecran. Alte 
simboluri de certificare apar în acest manual, pe cutia aparatului sau pe corpul aparatul.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 4] → [Informaţ i 
copyright] → buton 

3
Înregistrare

 z [Numele autorului] 
sau [Detalii copyright] 
→ buton  → 
introduceţi un nume 
→ buton 

Setarea informaţiilor despre drepturile de 
autor pentru a fi înregistrate în imagini

Pentru a înregistra numele autorului şi detaliile despre drepturile de autor în imagini, 
setaţi aceste imagini în prealabil.



 z [Da] → buton 

Setarea informaţiilor despre drepturile de 
autor pentru a fi înregistrate în imagini

Pentru a înregistra numele autorului şi detaliile despre drepturile de autor în imagini, 
setaţi aceste imagini în prealabil.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 4] → [Informaţ i 
copyright] → buton 

3
Ştergere

 z [Şterge informaţii 
copyright] → buton 

 z [OK] → buton 

Ştergerea tuturor informaţiilor despre 
drepturi de autor

Puteţi şterge atât numele autorului cât şi detaliile despre drepturile de autor, în acelaşi 
timp.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 4] → [Reset ap. 
foto] → buton 

 z [Setări de bază] → 
buton 

3
Realizaţi

 z [OK] → buton 

Revenirea la setările implicite 
ale aparatului

Dacă schimbaţi în mod accidental o setare, puteţi reveni la setările implicite ale 
aparatului.



1
Accesaţi ecranul 
meniului

2
Alegeţi elementul 
pentru setare

 z [ 4] → [Reset ap. 
foto] → buton 

 z [Alte setări] → buton  zAlegeţi funcţia pentru 
resetare → buton 

Revenirea la setările implicite pentru 
funcţiile individuale ale aparatului



3
Realizaţi

 z [OK] → buton 

Revenirea la setările implicite pentru funcţi-
ile individuale ale aparatului



Index

A
Afişaj mărit  234
Afişare index  242
Afişare salt  245
AF tactil  156
AF zonă stabilă  152
A/N granulat (Mod fotografiere)  99
Aparat

Resetare  353, 354
Asistenţă creativă (Mod Fotografiere)  193
Autodeclanşator

Personalizarea autodeclanşatorului  222
Utilizarea autodeclanşatorului  220

Auto-portret (Mod Fotografiere)  86
Av (Mod fotografiere)  179

B
Balans de alb (culoare)  132
Balans de alb personalizat  133
Bateria

Încărcare  22
Mod Eco  325

Bliţ
Blocare FE  161
Compensare expunere bliţ  160
Declanşare bliţ   165
Măsurare bliţ  164
Mod  159
Resetare  168
Sincronizare bliţ  163

Blocare AE  124
Blocare FE  161



C
Cadre AF  152
Călătorii cu aparatul  334
Camera Connect  296, 299, 302
CANON iMAGE GATEWAY  305, 310
Carduri de memorie  24
Căutare  243
Clasificare  256
Compensare expunere bliţ  160
Compresie  227
Corectarea luminozităţii periferice  172
Corectare ochi roşii  276
Corecţie aberaţii cromatice  172
Culinar (Mod fotografiere )  93
Culoare (balans de alb)  132
Curăţare senzor  346, 347

Curăţare (senzor de imagine)  346, 347, 348
Curea  21

D
Dată/Oră

Fus orar  334
Modificare  336
Setări  27

Declanşator tactil  224
Denumirea părţilor componente  48
DLNA  294

Index



E
Ecran

Limbă de afişare  28
Ecran pentru comandă rapidă

Operare tactilă  70
Operaţiuni de bază  62

Editare
Corectare ochi roşii  276
Redimensionarea imaginilor  269
Tăiere  271

Efect acuarelă (mod de fotografiere)  107
Efect Art. aldin (mod de fotografiere)  105
Efect miniatură (Mod Fotografiere)  111
Efect ochi de peşte (Mod Fotografiere)  103
Evidenţiere MF  150

Expunere
Blocare AE  124
Blocare FE  161
Compensare  122

Expunere bulb  183
Expuneri lungi  183

F
Faţă+Urmărire  152
Favorite  256
Film cu redare accelerată (mod înregistrare)  209
Filme

Calitatea imaginii (pixeli înregistraţi/rată 
cadre)  231

Editare  285, 288, 290
Filtre creative  274

Index



Filtru de vânt  214
Focalizare

AF tactil  156
Cadre AF  152
Evidenţiere MF  150
Servo AF  153

Focalizare manuală  145
Fotografie macro  91
Funcţii wireless  294
Fus orar  334

H
Hibrid auto (mod fotografiere)  83
High dynamic range (mod fotografiere)  114

I
Imagini

Perioadă de afişare  318
Protejare  248, 249, 251, 254
Ştergere  258, 259, 261, 264

Imagini alb şi negru  99
Încărcare  22
Indicator  68, 316, 317
Interval de focalizare

Focalizare manuală  145

Index



L
Limbă de afişare  28

M
Meniu

Operare tactilă  72
Operaţiuni de bază  64

Metodă de măsurare  125
MF (focalizare manuală)  145
M (Mod fotografiere)  181
Mod Auto (Mod fotografiere)  40, 80, 81
Mod Eco  325

N
NA personalizat  133
Numerotare fişier  320

O
Obiectiv

Ataşare  29
Buton deblocare  31
Detaşare  31

Optimizator auto-luminozitate  128

Index



P
Peisaj (Mod Fotografiere)  90
Perioadă de afişare  318
Pixeli de înregistrare (Dimensiunea  

imaginii)  227
P (Mod fotografiere)  7
Portret (Mod Fotografiere)  88
Prevenire praf pe imagine  347, 348
Prezentare  236
Prim-plan (mod de fotografiere)  91
Prioritate ton  129
Procesare imagini RAW  280, 282
Protejare  248, 249, 251, 254

R
Raport aspect  230
RAW  228
Redare

Afişaj mărit  234
Afişare index  242
Afişare salt  245
Căutare imagine  243
Filme  237
Filme rezumat  239
Fotografii  233
Operare tactilă  74
Prezentare  236

Redimensionarea imaginilor  269

Index



Reducere a zgomotului
Expuneri lungi  175
Sensibilităţi ridicate ISO  173, 174

Reducerea zgomotului la expunere  
lungă  175

Reducere zgomot sensibilitate  
ridicată ISO  173

Red. zgomot foto multiplă  174
Resetare  353, 354
Rotire  267

S
Saturaţie  140
Scenă nocturnă fără trepied (Mod de 

fotografiere)  95
Servo AF  153
Soft focus (mod fotografiere)  101
Sporturi (Mod fotografiere)  92
Stabilizarea imaginii  170
Ştergere  258, 259, 261, 264
Ştergere toate  264
Stil foto  139, 140, 141
Sunete  338

Index



T
Tăiere  271
Temperatură de culoare  136, 138
Transmiterea de imagini  311
Trimiterea imaginilor către un  

smartphone  296, 299, 302
Trimiteţi imagini către servicii Web  311
Tv (Mod de fotografiere)  177

V
Valoare ISO  126

Z
Zoom  40, 42
Zoom punct-AF  145

Index



Precauţii pentru Funcţii wireless  
(Wi-Fi, Bluetooth sau altele)

 z Ţările şi regiunile care permite utilizarea Funcţiei Wireless
- Utilizarea WLAN este restricţionată în anumite ţări şi regiuni iar utilizarea ilegală poate fi 

pedepsită conform legislaţiei naţionale sau locale aplicabilă.  
Pentru a evita încălcarea regulamentelor referitoare la WLAN, vizitaţi site-ul Canon pentru a 
verifica dacă utilizarea este permisă.  
Reţineţi: Canon nu poate fi făcută responsabilă pentru problemele rezultate în urma utilizării 
WLAN în alte ţări şi regiuni.

 z Efectuarea oricăreia dintre următoarele acţiuni poate atrage după sine pedepse conform legii:
- Deteriorarea sau modificarea produsului
- Îndepărtarea etichetelor de certificare de pe produs

 z  
 z Deoarece acest produs include un elemente americane pentru criptare, acesta se va supune 
Reglementărilor Prevăzute de Departamentul de administrare a exporturilor al S.U.A şi nu 
poate fi exportat sau adus într-o ţară aflată sub embargo comercial impus de către S.U A.

 z Aveţi grijă să notaţi setările LAN wireless pe care le folosiţi.
 z Setări wireless salvate pentru acest produs pot fi modificate sau şterse din cauza operării inco-
recte a produsului, din cauza efectului de unde radio sau a electricităţii statice, a accidentelor 
sau a defecţiunilor.

 z Reţineţi: Canon nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru orice fel de deteriorări sau 
pierderi directe şi indirecte rezultate din degradarea produsului.



 z Când daţi aparatul altor pesoane, vă debarasaţi de el sau îl trimiteţi la reparaţii, resetaţi toate 
setările wireless şi ştergeţi setările pe care le-aţi introdus.

 z Canon nu oferă despăgubiri în cazul pierderii sau sustragerii produsului.
 z Canon nu acceptă responsabilitatea pentru pierderi sau daune rezultate din accesul neautorizat 
sau utilizarea dispozitivelor ţintă înregistrate pe acest produs din cauza pierderii sau furtului 
acestuia.

 z Aveţi grijă să folosiţi produsul conform indicaţiilor din acest manual. 
Aveţi grijă să folosiţi funcţia wireless a acestui produs conform indicaţiilor incluse în acest 
manual. Canon nu îşi asumă responsabilitatea pentru deteriorările sau pierderile suferite chiar 
dacă funcţia şi produsul sunt folosite în alte moduri decât cele descrise în acest manual.

 z Nu folosiţi funcţia LAN wireless a acestui produs în apropierea echipamentelor medicale sau a 
altor echipamente electronice.  
Utilizarea funcţiei wireless a acestui produs în apropierea echipamentelor medicale sau a altor 
echipamente electronice poate afecta operarea dispozitivelor respective.

Precauţii pentru Funcţii wireless 
(Wi-Fi, Bluetooth sau altele)



Precauţii referitoare la  
interferenţa cu unde radio

 z Acest produs poate fi afectat de interferenţe din partea altor dispozitive care emit unde radio. 
Pentru a evita interferenţele, asiguraţi-vă că folosiţi acest produs cât mai departe de aceste 
dispozitive sau evitaţi utilizarea dispozitivelor în acelaşi timp cu utilizarea acestui produs.



 z Microsoft şi Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft 
Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

 z Macintosh şi Mac OS reprezintă mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrată în SUA şi alte ţări.
 z App Store, iPhone şi iPad reprezintă mărci comerciale ale Apple Inc.
 z Sigla SDXC este o marcă comercială a SD-3C, LLC.
 z HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci 
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

 z Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ şi Wi-Fi Protected Setup™ sunt mărci comerciale sau 
mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

 z Cuvântul şi sigla Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate de Bluetooth SIG, Inc. şi utiliza-
rea acestora de către Canon Inc. este efectuată sub licenţă. Toate celelalte mărci comerciale 
aparţin proprietarilor respectivi.

 z Semnul N este o marcă înregistrată a NFC Forum Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.
 z Toate celelalte mărci comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
 z Dispozitivul are încorporata o tehnologie exFAT licenţiată de Microsoft.

Mărci comerciale şi licenţe



 z Acest produs este licenţiat în baza patentelor AT&T pentru standardul MPEG-4 şi poate fi folosit 
pentru codificarea şi/sau decodificarea videoclipurilor compatibile cu formatul MPEG-4 şi/sau 
decodificarea videoclipurilor compatibile cu formatul MPEG-4 care au fost codificate doar (1) 
pentru o persoană şi în scopuri necomerciale sau (2) de un furnizor de materiale video licenţiat 
în baza patentelor AT&T pentru asigurarea materialelor video compatibile cu formatul MPEG-4. 
Nu se garantează şi nu se asigură nicio licenţă pentru alte utilizări pentru standarde MPEG-4.

Mărci comerciale şi licenţe



 z Reproducerea neautorizată a acestui manual este interzisă.
 z Toate măsurătorile se bazează pe standardele de testare Canon.
 z Specificaţiile produsului şi aspectul exterior pot fi modificate fără notificare prealabilă.
 z lustraţiile şi imaginile cu ecranul din acest manual pot fi uşor diferite faţă de aparatul pe care îl 
deţineţi.

 z Fără a lua în considerare elementele de mai sus, Canon nu îşi asumă nicio răspundere pentru 
deteriorările datorate operării greşite a acestor produse.

Notă



 © CANON NC. 2017


	Notificări prealabile şi informaţii juridice
	Introducere
	Cuprins
	Instrucţiuni pentru siguranţă
	Pregătirea aparatului

	Ataşarea curelei
	Încărcarea bateriilor
	Pregătirea cardului de memorie
	Introducerea/Scoaterea bateriilor
	Introducerea/Scoaterea cardului de memorie
	Setarea datei şi a orei
	Setarea limbii afişajului
	Ataşarea obiectivelor
	Detaşarea obiectivelor
	Ataşarea obiectivelor EF şi EF-S
	Detaşarea obiectivelor EF şi EF-S
	Folosirea unui trepied cu obiective EF sau EF-S
	Folosirea stabilizării imaginii de pe un obiectiv EF sau EF-S
	Cum să ţineţi aparatul
	Informaţii de bază despre aparat

	Încercaţi aparatul
	Denumirea părţilor componente
	Pornit/oprit
	Buton declanşator
	Moduri de fotografiere
	Reglarea unghiului 
ecranului
	Cadre pe ecranul pentru înregistrare
	Opţiuni afişare fotografie
	Opţiuni de afişare redare
	Utilizarea ecranului de comandă rapidă
	Utilizarea ecranului pentru meniu
	Introducere simboluri alfanumerice
	Afişare indicator
	Operare tactilă
	Fotografiere
	Bazat pe o imagine mostră
	Mod Auto

	Scene specifice
	Efecte de imagine (Filtre creative)
	Mod manual
	Înregistrare filme în modul Filmare
	Caracteristici folositoare
	Vizualizare
	Redare
	Căutare
	Gestionare
	Ştergerea imaginilor
	Editare fotografii
	Procesarea imaginilor RAW în aparat
	Editarea filmelor
	Funcţii wireless
	Funcţii Wi-Fi disponibile
	Trimiteţi imagini către un 
smartphone compatibil NFC
	Trimiteţi imagini către un smartphone compatibil NFC (Mod redare)
	Trimiteţi imagini către un Smartphone compatibil cu Bluetooth
	Înregistrare de servicii web
	Încărcare imagini către servicii Web
	Alte setări

	Prevenirea pornirii lumii AF
	Dezactivarea luminii pt. reducerea efectului de ochi roşii
	Modificarea perioadei de afişare a imaginii după fotografiere
	Stocare de imagini în funcţie de dată
	Numerotare fişier
	Formatarea cardurilor de memorie
	Formatare simplă
	Schimbarea sistemului video
	Utilizare mod Eco
	Reglaje pentru economisirea energiei
	Luminozitatea ecranului
	Personalizarea Afişaj informaţii fotografiere
	Personalizare Afişaj informaţii de redare
	Fus orar
	Dată şi oră
	Limbă de afişare
	Oprirea sunetelor aparatului
	Activarea sunetelor aparatului
	Ascundere Sfaturi şi sugestii
	Modurile de fotografiere în funcţie de simbol
	Reglarea panoului cu ecran tactil
	Blocarea automată a panoului cu ecran tactil
	Dezactivare curăţare senzor
	Activare curăţare senzor
	Curăţarea manuală a senzorului
	Verificare simboluri certificări
	Setarea informaţiilor despre drepturile de autor pentru a fi înregistrate în imagini
	Ştergerea tuturor informaţiilor despre drepturi de autor
	Revenirea la setările implicite ale aparatului
	Revenirea la setările implicite pentru funcţiile individuale ale aparatului
	Index

	Precauţii pentru Funcţii wireless 
(Wi-Fi, Bluetooth sau altele)
	Precauţii referitoare la 
interferenţa cu unde radio
	Mărci comerciale şi licenţe
	Notă


	Inapoi: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 
	Page 86: 
	Page 97: 
	Page 108: 
	Page 119: 
	Page 1210: 
	Page 1311: 
	Page 1412: 
	Page 1513: 
	Page 1614: 
	Page 1715: 
	Page 1816: 
	Page 4017: 
	Page 4118: 
	Page 4219: 
	Page 4320: 
	Page 4421: 
	Page 4522: 
	Page 4623: 
	Page 4724: 
	Page 5425: 
	Page 5526: 
	Page 5827: 
	Page 5928: 
	Page 6229: 
	Page 6330: 
	Page 6431: 
	Page 6532: 
	Page 6633: 
	Page 6734: 
	Page 7635: 
	Page 7736: 
	Page 7837: 
	Page 7938: 
	Page 8039: 
	Page 8140: 
	Page 8241: 
	Page 8342: 
	Page 8443: 
	Page 8544: 
	Page 8645: 
	Page 8746: 
	Page 8847: 
	Page 8948: 
	Page 9049: 
	Page 9150: 
	Page 9251: 
	Page 9352: 
	Page 9453: 
	Page 9554: 
	Page 9655: 
	Page 9756: 
	Page 9857: 
	Page 9958: 
	Page 10059: 
	Page 10160: 
	Page 10261: 
	Page 10362: 
	Page 10463: 
	Page 10564: 
	Page 10665: 
	Page 10766: 
	Page 10867: 
	Page 10968: 
	Page 11069: 
	Page 11170: 
	Page 11271: 
	Page 11372: 
	Page 11473: 
	Page 11574: 
	Page 11675: 
	Page 11776: 
	Page 11877: 
	Page 11978: 
	Page 12079: 
	Page 12180: 
	Page 12281: 
	Page 12382: 
	Page 12483: 
	Page 12584: 
	Page 12685: 
	Page 12786: 
	Page 12887: 
	Page 12988: 
	Page 13089: 
	Page 13190: 
	Page 13291: 
	Page 13392: 
	Page 13493: 
	Page 13594: 
	Page 13695: 
	Page 13796: 
	Page 13897: 
	Page 13998: 
	Page 14099: 
	Page 141100: 
	Page 142101: 
	Page 143102: 
	Page 144103: 
	Page 145104: 
	Page 146105: 
	Page 147106: 
	Page 148107: 
	Page 149108: 
	Page 150109: 
	Page 151110: 
	Page 152111: 
	Page 153112: 
	Page 154113: 
	Page 155114: 
	Page 156115: 
	Page 157116: 
	Page 158117: 
	Page 159118: 
	Page 160119: 
	Page 161120: 
	Page 162121: 
	Page 163122: 
	Page 164123: 
	Page 165124: 
	Page 166125: 
	Page 167126: 
	Page 168127: 
	Page 169128: 
	Page 170129: 
	Page 171130: 
	Page 172131: 
	Page 173132: 
	Page 174133: 
	Page 175134: 
	Page 176135: 
	Page 177136: 
	Page 178137: 
	Page 179138: 
	Page 180139: 
	Page 181140: 
	Page 182141: 
	Page 183142: 
	Page 184143: 
	Page 185144: 
	Page 186145: 
	Page 187146: 
	Page 188147: 
	Page 189148: 
	Page 190149: 
	Page 191150: 
	Page 192151: 
	Page 193152: 
	Page 194153: 
	Page 195154: 
	Page 196155: 
	Page 197156: 
	Page 198157: 
	Page 199158: 
	Page 200159: 
	Page 201160: 
	Page 202161: 
	Page 203162: 
	Page 204163: 
	Page 205164: 
	Page 206165: 
	Page 207166: 
	Page 208167: 
	Page 209168: 
	Page 210169: 
	Page 211170: 
	Page 212171: 
	Page 213172: 
	Page 214173: 
	Page 215174: 
	Page 216175: 
	Page 217176: 
	Page 218177: 
	Page 219178: 
	Page 220179: 
	Page 221180: 
	Page 222181: 
	Page 223182: 
	Page 224183: 
	Page 225184: 
	Page 226185: 
	Page 227186: 
	Page 228187: 
	Page 229188: 
	Page 230189: 
	Page 231190: 
	Page 233191: 
	Page 234192: 
	Page 235193: 
	Page 236194: 
	Page 237195: 
	Page 238196: 
	Page 239197: 
	Page 240198: 
	Page 242199: 
	Page 243200: 
	Page 244201: 
	Page 245202: 
	Page 246203: 
	Page 248204: 
	Page 249205: 
	Page 250206: 
	Page 251207: 
	Page 252208: 
	Page 253209: 
	Page 254210: 
	Page 255211: 
	Page 256212: 
	Page 258213: 
	Page 259214: 
	Page 260215: 
	Page 261216: 
	Page 262217: 
	Page 263218: 
	Page 264219: 
	Page 265220: 
	Page 267221: 
	Page 268222: 
	Page 269223: 
	Page 270224: 
	Page 271225: 
	Page 272226: 
	Page 273227: 
	Page 274228: 
	Page 275229: 
	Page 276230: 
	Page 277231: 
	Page 278232: 
	Page 280233: 
	Page 281234: 
	Page 282235: 
	Page 283236: 
	Page 285237: 
	Page 286238: 
	Page 287239: 
	Page 288240: 
	Page 289241: 
	Page 290242: 
	Page 291243: 
	Page 292244: 
	Page 293245: 
	Page 312246: 
	Page 313247: 
	Page 314248: 
	Page 315249: 
	Page 356250: 
	Page 357251: 
	Page 358252: 
	Page 359253: 
	Page 360254: 
	Page 361255: 
	Page 362256: 
	Page 363257: 
	Page 364258: 
	Page 365259: 
	Page 366260: 
	Page 367261: 
	Page 368262: 
	Page 369263: 

	Inapoi 2: 
	Page 19: 
	Page 201: 
	Page 562: 
	Page 573: 
	Page 604: 
	Page 615: 
	Page 2326: 
	Page 2417: 
	Page 2478: 
	Page 2579: 
	Page 26610: 
	Page 27911: 
	Page 28412: 
	Page 29613: 
	Page 29714: 
	Page 29815: 
	Page 29916: 
	Page 30017: 
	Page 30118: 
	Page 30219: 
	Page 30320: 
	Page 30421: 
	Page 30522: 
	Page 30623: 
	Page 30724: 
	Page 30825: 
	Page 30926: 
	Page 31027: 
	Page 31128: 
	Page 31629: 
	Page 31730: 
	Page 31931: 
	Page 32032: 
	Page 32133: 
	Page 32234: 
	Page 32335: 
	Page 32436: 
	Page 32537: 
	Page 32638: 
	Page 32739: 
	Page 32840: 
	Page 32941: 
	Page 33042: 
	Page 33143: 
	Page 33244: 
	Page 33345: 
	Page 33446: 
	Page 33547: 
	Page 33648: 
	Page 33749: 
	Page 33850: 
	Page 33951: 
	Page 34052: 
	Page 34153: 
	Page 34254: 
	Page 34355: 
	Page 34456: 
	Page 34557: 
	Page 34658: 
	Page 34759: 
	Page 34860: 
	Page 34961: 
	Page 35062: 
	Page 35163: 
	Page 35264: 
	Page 35365: 

	Inapoi 5: 
	Page 21: 
	Page 221: 
	Page 232: 
	Page 243: 
	Page 254: 
	Page 265: 
	Page 276: 
	Page 287: 
	Page 298: 
	Page 309: 
	Page 3110: 
	Page 3211: 
	Page 3312: 
	Page 3413: 
	Page 3514: 
	Page 3615: 

	Inapoi 4: 
	Page 37: 
	Page 381: 
	Page 392: 
	Page 693: 
	Page 2944: 
	Page 2955: 

	Inapoi 3: 
	Page 48: 
	Page 491: 
	Page 502: 
	Page 513: 
	Page 524: 
	Page 535: 
	Page 686: 
	Page 707: 
	Page 718: 
	Page 729: 
	Page 7310: 
	Page 7411: 
	Page 7512: 
	Page 31813: 
	Page 35414: 
	Page 35515: 



