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Model EOS M je vysoce výkonný digitální fotoaparát s vym nitelným objektivem, 
vybavený sníma em CMOS s rozlišením p ibližn  18,0 efektivního megapixelu 
umož ujícím zachytit jemné detaily, procesorem DIGIC 5, vysoce p esným
a rychlým 31bodovým automatickým zaost ováním, kontinuálním snímáním 
rychlostí p ibližn  4,3 sn./s a snímáním film  v kvalit  Full HD (Full High-Definition).
Fotoaparát se vyzna uje velmi rychlou odezvou na libovolnou situaci p i
fotografování a poskytuje mnoho funkcí pro po izování náro ných snímk .

Tuto p íru ku využívejte p i použití fotoaparátu, chcete-li 
se s fotoaparátem ješt  více seznámit
P i použití digitálního fotoaparátu si lze vytvo ený snímek hned prohlédnout. 
B hem tení tohoto návodu ud lejte n kolik zkušebních snímk
a prohlédn te si výsledek. Umožní vám to lépe porozum t funkcím fotoaparátu.
Chcete-li se vyvarovat po izování nepovedených snímk  a nehodám, 
p e t te si nejprve ásti „Bezpe nostní upozorn ní“ (str. 333, 334)
a „Pokyny k zacházení s fotoaparátem“ (str. 16–19).

Zkouška fotoaparátu p ed použitím a záruka
Po vyfotografování si snímky p ehrajte a zkontrolujte, zda byly správn
zaznamenány. Spole nost Canon nenese odpov dnost za jakoukoli 
zp sobenou ztrátu i škodu, pokud došlo k poškození fotoaparátu nebo 
pam ové karty a snímky nelze zaznamenat ani stáhnout do po íta e.

Autorská práva
Zákony o autorském právu platné ve vaší zemi mohou zakazovat použití 
zaznamenaných snímk  nebo hudby chrán né autorským právem 
a snímk  s hudbou na pam ové kart  pro jakékoli jiné než soukromé 
ú ely. Je také t eba mít na pam ti, že p i ur itých ve ejných produkcích, 
na výstavách apod. m že být fotografování zakázáno i pro soukromé ú ely.

Úvod

Tento fotoaparát je kompatibilní s pam ovými kartami SD, SDHC a SDXC. 
V tomto návodu jsou pojmem „karta“ ozna ovány všechny tyto karty.
* Fotoaparát není dodáván s kartou pro zaznamenávání snímk

a film . Je t eba ji zakoupit samostatn .

Karty, na které lze zaznamenat filmy
P i snímání film  použijte velkokapacitní kartu SD rychlostní t ídy SD Speed 
Class 6 „ “ nebo vyšší (str. 177).
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Než za nete s fotoaparátem pracovat, zkontrolujte, zda balení 
obsahuje všechny následující položky. Pokud n která položka chybí, 
obra te se na prodejce.

* Sou ástí dodávky je nabíje ka baterií LC-E12 nebo LC-E12E. (Nabíje ka 
LC-E12E je dodávána s napájecím kabelem.)
Pokud jste si zakoupili sadu fotoaparátu, zkontrolujte, zda obsahuje všechny 
sou ásti. V závislosti na sad  fotoaparátu m že dodávka obsahovat objektiv, 
blesk Speedlite nebo upev ovací adaptér EF-EOS M.

Kontrola obsahu balení

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

© CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

© CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Bateriový zdroj
LP-E12

(s ochranným krytem)

Nabíje ka baterií
LC-E12/LC-E12E*

Propojovací kabelemen na krk
EM-100DB

Fotoaparát
(s krytkou t la)

EOS Solution Disk
(software)

EOS Camera 
Instruction Manuals 

Disk

Základní návod 
k použití
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Ikony v tomto návodu
<5> : Informuje, že má být oto en hlavní ovlada .
<Wj/i>/<XL>/<YA>/<ZO>

: Informuje, že má být stisknuto horní, dolní, levé 
nebo pravé tla ítko hlavního ovlada e.

<Q/0> : Informuje, že má být stisknut st ed hlavního 
ovlada e.

0, 9, 7, 8 : Ozna ují, že odpovídající funkce z stanou
aktivní po dobu 4 s, 6 s, 10 s nebo 16 s
po uvoln ní stisknutého tla ítka.

* V tomto návodu odpovídají ikony a zna ky p edstavující tla ítka, voli e
a nastavení ikonám a zna kám na fotoaparátu a displeji LCD.

3 : Stiskn te tla ítko <M>, pokud chcete nastavit funkci.
M : Po zobrazení v pravém horním rohu stránky ozna uje, že 

funkce je k dispozici pouze v režimech kreativní zóny (str. 25).
(str. **) : Odkazuje na íslo stránky s dalšími informacemi.

: Upozorn ní umož ující p edejít potížím p i fotografování.
: Dopl kové informace.
: Tipy nebo rada pro vytvo ení dokonalejších fotografií.
: Rada pro vy ešení problému.

Základní p edpoklady
V pokynech uvedených v tomto návodu se p edpokládá, že je 
zapnuto napájení (str. 37) a pro funkce nabídek a uživatelské funkce 
jsou nastaveny výchozí hodnoty.
Na obrázcích v tomto návodu je jako p íklad zobrazen fotoaparát 
s nasazeným objektivem EF-M 18–55 mm f/3,5–5,6 IS STM.

Konvence použité v tomto návodu
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Kapitoly 1 a 2 jsou ur eny pro uživatele, kte í pracují s digitálním fotoaparátem 
poprvé, a popisují základní operace s fotoaparátem a postupy p i fotografování.

Kapitoly

Úvod 2

Za ínáme 31

Automatický inteligentní scénický režim + režimy 
základní zóny a p ehrávání snímk

65

Kreativní fotografování 101

Pokro ilé fotografování 141

Snímání film 177

Praktické funkce 203

P ehrávání snímk 229

Zpracování snímk  po po ízení p i p ehrávání 259

Tisk snímk 265

Uživatelské nastavení fotoaparátu 281

Referen ní informace 289

Stažení snímk  do osobního po íta e a rejst ík 337

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Stru ný obsah

Fotografování
Automatické fotografování str. 65–87 (Režimy základní zóny)

Rozmazání pozadí str. 75 (C Kreativní
Zachování ostrého pozadí automatický režim)

Nep etržité fotografování str. 133 (i Kontinuální snímání)

Po ízení snímku vlastní osoby ve skupin str. 136 (j Samospouš )

Zmrazení pohybu str. 142 (s Automatická
Rozmazání pohybu expozice s p edvolbou asu)

Vytvo ení více rozmazaného pozadí než str. 144 (f Automatická 
s kreativním automatickým režimem expozice s p edvolbou clony)

Fotografování s efekty snímku str. 94 (Kreativní filtry)

Úprava jasu snímku str. 153 (Kompenzace expozice)
(expozice)

Fotografování p i str. 66, 138 (D Fotografování s bleskem)
nedostate ném osv tlení str. 109 (Nastavení citlivosti ISO)

Fotografování oh ostroj  v noci str. 150 (Dlouhá expozice)

Po izování film str. 177 (k Snímání film )

Kvalita snímk
Fotografování s efekty snímku str. 114 (Výb r stylu Picture Style)
odpovídajícími objektu
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Tisk velkoformátové kopie snímku str. 105 (73, 83, 1)

Po ízení více snímk str. 105 (7a, 8a, b, c)

Zaost ování
Zm na zaost ovacího bodu str. 116 (Volba AF bodu)

Fotografování pohyblivého objektu str. 81, 131 (Pr b žné
automatické zaost ování Servo AF)

P ehrávání
Zobrazení snímk  na fotoaparátu str. 98 (x P ehrávání)

Rychlé hledání snímk str. 231 (Zobrazení náhled )
str. 232 (I Procházení snímk )

Hodnocení snímk str. 234 (Hodnocení)

Ochrana d ležitých snímk str. 252 (K Ochrana snímk )
p ed náhodným smazáním

Odstran ní nepot ebných snímk str. 254 (L Odstranit)

Automatické p ehrávání snímk  a film str. 243 (Prezentace)

Prohlížení snímk  nebo sledování film  na televizoru str. 247 (Konektor Video OUT)

Úprava jasu displeje LCD str. 207 (Jas displeje LCD)

Použití r zných efekt  pro fotografii str. 260 (Kreativní filtry)

Tisk
Snadný tisk snímk str. 265 (P ímý tisk)
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Napájení
Baterie
• Nabíjení str. 32
• Vložení/vyjmutí str. 34
• Kontrola stavu baterie str. 39
Zásuvka elektrické sít str. 290
Úspora energie str. 38

Karta
Vložení/vyjmutí str. 34
Formátování str. 57
Uvoln ní záv rky
bez karty str. 204

Objektiv
Nasazení/sejmutí str. 44
Zoom str. 45
Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) str. 46
P epínání režim  AF/MF str. 116

Základní nastavení
Jazyk str. 43
Pásmo/datum/ as str. 40
Zvuková signalizace str. 204

Displej LCD
Nastavení jasu str. 207
Dotyková obrazovka str. 61

Záznam snímk
Vytvo ení/výb r složky str. 208

íslování soubor str. 210

Kvalita snímk
Kvalita záznamu snímk str. 105
Styl Picture Style str. 114
Vyvážení bílé str. 172
Barevný prostor str. 176
Funkce pro vylepšení snímk
• Auto Lighting Optimizer 

(Automatická optimalizace jasu) str. 159
• Korekce vin tace

objektivu str. 163
• Korekce barevné odchylky str. 164
• Potla ení šumu pro 

dlouhé expozice str. 161
• Potla ení šumu pro 

vysoké citlivosti ISO str. 160
• Priorita zvýrazn ní tónu str. 285

Automatické zaost ování (AF)
Režim innosti AF str. 130
Volba AF bodu str. 66
Ru ní zaost ování str. 126

ízení
Režim ízení str. 24
Kontinuální snímání str. 133
Samospouš str. 136
Maximální po et snímk  sekvence str. 106

Fotografování
Režim snímání str. 25
Citlivost ISO str. 109
Pr vodce funkcí str. 60
Dlouhá expozice str. 150

Rejst ík funkcí
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Rejst ík funkcí

Režim m ení str. 151
Dálkové ovládání str. 291
Rychlé ovládání str. 50
Kreativní filtry str. 94

Nastavení expozice
Kompenzace expozice str. 153
Automatický braketing expozice (AEB) str. 155
Blokování automatické expozice str. 157

Blesk
Externí blesk str. 292
Ovládání externího blesku str. 220
• Bezdrátový blesk str. 223
Vyrovnávací blesk str. 140

Snímání s živým náhledem
Metody automatického 
zaost ování (AF) str. 116

innost automatického 
zaost ování (AF) str. 130
Expozice dotykem str. 125
Pom r stran str. 108
Zobrazení rastru str. 205
Rychlé ovládání str. 50

Snímání film
Snímání film str. 177
Zvukový záznam str. 197
Videomomentka str. 189
Ru ní expozice str. 180
Snímání fotografií str. 184
Rychlé ovládání str. 186

P ehrávání
Doba prohlídky snímku str. 205
Zobrazení jednoho snímku str. 98
Zobrazení informací 
o snímku str. 256
Zobrazení náhled str. 231
Procházení snímk
(p eskakování snímk ) str. 232
Zv tšené zobrazení str. 231
Oto ení snímku str. 233
Hodnocení str. 234
P ehrávání film str. 239
Prezentace str. 243
Zobrazení snímk  na televizoru str. 247
Ochrana str. 252
Mazání str. 254
Rychlé ovládání str. 236

Úprava snímk
Kreativní filtry str. 260
Zm na velikosti str. 262

Tisk
PictBridge str. 268
P íkaz tisku (DPOF) str. 275
Nastavení fotoalba str. 279

Uživatelské nastavení
Uživatelské funkce (C.Fn) str. 282
Moje menu str. 288

Software str. 337
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Pé e o fotoaparát
Fotoaparát je citlivé za ízení. Nevystavujte jej pád m a náraz m.
Nemi te objektivem nasazeným na fotoaparátu na slunce. Slune ní žár by 
mohl poškodit vnit ní sou ásti fotoaparátu.
Fotoaparát není vodot sný a nelze jej používat pod vodou. Pokud vám 
fotoaparát nedopat ením spadne do vody, obra te se neprodlen
na nejbližší servisní st edisko Canon. P ípadné kapky vody set ete suchým 
had íkem. Pokud byl fotoaparát vystaven slanému vzduchu, ot ete jej dob e
vyždímaným vlhkým had íkem.
Neponechávejte fotoaparát v blízkosti za ízení produkujících silné magnetické 
pole, jako jsou permanentní magnety nebo elektromotory. Nepoužívejte ani 
neukládejte fotoaparát také v blízkosti za ízení vyza ujících silné 
elektromagnetické vln ní, nap íklad velké antény. Silná magnetická pole 
mohou zp sobit nesprávnou innost fotoaparátu nebo zni ení obrazových dat.
Neponechávejte fotoaparát v nadm rn  horkém prost edí, nap íklad 
v automobilu na p ímém slunci. Vysoké teploty mohou zp sobit nesprávnou 
funkci fotoaparátu.
Fotoaparát obsahuje citlivé elektrické obvody. Nikdy se nepokoušejte 
fotoaparát sami rozebírat.
Neblokujte innost záv rky prstem apod. Pokud tak u iníte, m že dojít k závad .
K odfouknutí jakéhokoli prachu z objektivu použijte ofukovací balónek. 
Nepoužívejte k išt ní t la fotoaparátu nebo objektivu isti e obsahující 
organická rozpoušt dla. V p ípad  výskytu odolných ne istot odneste 
fotoaparát do nejbližšího servisního st ediska Canon.
Nedotýkejte se elektrických kontakt  fotoaparátu prsty. Zabráníte tak korozi 
kontakt . Zkorodované kontakty mohou zp sobit nesprávnou funkci fotoaparátu.
Pokud je fotoaparát náhle p emíst n z chladného prost edí do teplého, 
m že na fotoaparátu a jeho vnit ních sou ástech dojít ke kondenzaci 
vlhkosti. Chcete-li kondenzaci zabránit, vložte fotoaparát do ut sn ného 
plastového sá ku a vy kejte, dokud se neoh eje na vyšší teplotu. Teprve 
pak jej ze sá ku vyjm te.
Pokud se na fotoaparátu zkondenzuje vlhkost, nepoužívejte jej. P edejdete 
tak poškození fotoaparátu. Jestliže ke kondenzaci došlo, sejm te objektiv, 
vyjm te kartu a baterii z fotoaparátu a p ed op tovným použitím fotoaparátu 
vy kejte, dokud se kondenzace nevypa í.
Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, vyjm te baterii a uložte jej 
na chladném, suchém, dob e v traném míst . as od asu i na uloženém 
fotoaparátu n kolikrát stiskn te tla ítko spoušt , abyste ov ili, zda 
fotoaparát stále funguje.
Neskladujte fotoaparát v místech s výskytem korozívních chemikálií, 
nap íklad v temné komo e nebo v chemické laborato i.

Pokyny k zacházení s fotoaparátem
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Pokyny k zacházení s fotoaparátem

Jestliže fotoaparát nebyl dlouhou dobu používán, vyzkoušejte p ed jeho 
op tovným použitím všechny funkce. Pokud jste fotoaparát delší dobu 
nepoužívali a chystáte se fotografovat d ležité snímky, nechte jej 
zkontrolovat u prodejce výrobk  Canon nebo jej zkontrolujte sami a ov te, 
zda všechny funkce správn  fungují.
P i sejmutí objektivu dojde k odkrytí obrazového sníma e. Obrazového 
sníma e se nedotýkejte, abyste jej nepoškrábali.



Pokyny k zacházení s fotoaparátem
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Displej LCD
P estože je displej LCD vyroben pomocí technologie s mimo ádn  vysokou 
p esností, která zaru uje více než 99,99 % efektivních pixel , m že dojít 
v rámci zbývajícího množství p edstavujícího 0,01 % i mén  pixel
k výskytu n kolika nefunk ních pixel . Nefunk ní pixely mají pouze jednu 
barvu, nap íklad pouze ernou, ervenou apod. a nep edstavují závadu. 
Tyto pixely nemají vliv na zaznamenané snímky.
Pokud je displej LCD ponechán dlouhou dobu zapnutý se stejnou 
zobrazenou obrazovkou, m že dojít k „vypálení“ ur itých míst obrazovky, 
kdy budou patrné stopy d íve zobrazeného obrazu. Tento jev je však pouze 
do asný a vymizí, pokud fotoaparát nebudete n kolik dn  používat.
Za nízkých teplot se m že zdát, že displej LCD reaguje pomalu, a za 
vysokých teplot se m že displej LCD jevit erný. P i pokojové teplot
se obnoví normální zobrazení.
Po zm n  nastavení jasu displeje LCD m že obraz na displeji vypadat 
pon kud hrubý v závislosti na objektu. Nejedná se o závadu 
a zaznamenaný snímek nebude ovlivn n.

Karty
Dodržením následujících pokyn  ochráníte kartu i data, která jsou na 
ní zaznamenána:

Chra te kartu p ed pádem, ohnutím nebo vlhkostí. Nevystavujte kartu 
p sobení nadm rné síly, náraz m ani vibracím.
Nedotýkejte se elektronických kontakt  karty prsty ani žádnými 
kovovými p edm ty.
Nelepte na kartu žádné štítky apod.
Kartu neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti za ízení vytvá ejících 
silné magnetické pole, jako jsou nap íklad televizor, reproduktory 
nebo permanentní magnety. Dejte pozor také na místa s výskytem 
statické elekt iny.
Neponechávejte kartu na p ímém slune ním sv tle nebo v blízkosti 
zdroje tepla.
Kartu uchovávejte v pouzd e.
Neskladujte ji na horkých, prašných nebo vlhkých místech.
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Pokyny k zacházení s fotoaparátem

Objektiv
Po sejmutí objektivu z fotoaparátu položte objektiv 
zadní stranou nahoru a nasa te krytky objektivu, 
aby se nepoškrábal povrch o ek objektivu a jeho 
elektrické kontakty.

Upozorn ní týkající se dlouhodobého používání
Pokud delší dobu používáte kontinuální snímání, snímání 
s živým náhledem nebo snímání film , fotoaparát se m že
zna n  zah át. P estože se v tomto p ípad  nejedná 
o závadu, m že p i držení horkého fotoaparátu po dlouhou 
dobu dojít k mírnému popálení pokožky.

Šmouhy na p ední stran  sníma e
Krom  prachu vnikajícího do fotoaparátu z vn jšího prost edí m že ve 
výjime ných p ípadech dojít k p ilnutí maziva z vnit ních sou ástí fotoaparátu na 
p ední ást sníma e. Pokud jsou skvrny viditelné i po automatickém išt ní
sníma e, doporu ujeme nechat sníma  vy istit v servisním st edisku Canon.

Bajonet pro uchycení objektivu
Doporu ujeme pravideln istit t lo fotoaparátu a bajonet pro uchycení 
objektivu jemnou tkaninou pro išt ní objektiv .

Kontakty
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Stru ná p íru ka

1 Vložte baterii (str. 34).
Nabíjení baterie: str. 32

2 Vložte kartu (str. 34).
Oto te kartu štítkem sm rem
k p ední stran  fotoaparátu a vložte
ji do slotu karty.

3 Nasa te objektiv (str. 44).
Vyrovnejte zna ku na objektivu se 
zna kou na fotoaparátu.

4 Stisknutím tla ítka napájení 
zapn te fotoaparát a nastavte 
režim <A> (Automatický 
inteligentní scénický režim)
(str. 66).

Fotoaparát nastaví vše pot ebné
automaticky.
Pokud se na displeji LCD zobrazí 
obrazovka nastavení asového
pásma nebo data a asu, naleznete 
pot ebné informace na stran 40.
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Stru ná p íru ka

5 Zaost ete na fotografovaný
objekt (str. 49).

Zam te st ed displeje LCD na 
fotografovaný objekt.
Stiskn te tla ítko spoušt
do poloviny. Fotoaparát zaost í
na fotografovaný objekt.

6 Vyfotografujte snímek (str. 49).
Úplným stisknutím tla ítka spoušt
vyfotografujte snímek.

7 Prohlédn te si snímek (str. 205).
Vyfotografovaný snímek se 
zobrazí na displeji LCD na dobu 
p ibližn  2 s.
Chcete-li snímek zobrazit znovu,
stiskn te tla ítko <x> (str. 98).

Chcete-li zobrazit dosud vyfotografované snímky, p ejd te k ásti
„P ehrávání snímk “ (str. 98).
Pokud chcete n který snímek vymazat, p ejd te k ásti
„Mazání snímk “ (str. 254).
Po ukon ení snímání vra te zp t krytku objektivu, aby chránila objektiv.
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Názvy uvedené tu ným písmem ozna ují ásti, které jsou zmín ny
ješt  p ed ástí „Automatický inteligentní scénický režim + režimy 
základní zóny a p ehrávání snímk “.

Ozna ení

<V> Značka ohniskové roviny (str. 80) 

Synchronizační kontakty blesku

Indikátor 
samospouště/
pomocné světlo 
AF (str. 136/132) 

Reproduktor (str. 239)

Sáňky pro příslušenství (str. 292)

Mikrofon (str. 178)

Úchyt pro 
řemen (str. 31)

Snímač dálkového 
ovládání (str. 291)

Kryt konektorů

Tlačítko aretace 
objektivu (str. 45)

<Y> Vstupní konektor pro 
externí mikrofon (str. 197)

<D> Konektor HDMI 
mini OUT (str. 247)

<q C>
Konektor Audio/video OUT/datový 
konektor (str. 251, 266, 338)

Kontakty (str. 19)

Bajonet pro uchycení objektivu

Zajišťovací kolík objektivu

Krytka těla (str. 44)

Grip

Značka pro nasazení
objektivu typu EF-M (str. 44)

Volič režimů
(str. 25)

Tlačítko napájení (str. 37)

Tlačítko spouště
(str. 49)
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Ozna ení

Kryt koncovky DC propojky (str. 290)

<o> Tlačítko spuštění/zastavení 
snímání (str. 178)

Displej LCD/dotyková obrazovka (str. 54, 59, 207/61, 230, 240)

Napájení/indikátor přístupu na kartu (str. 36)

<M> Tlačítko nabídky (str. 54)

<x> Tlačítko přehrávání 
(str. 98)

<Q/0>
Rychloovladač/
tlačítko nastavení
(str. 50, 88, 186, 236/54)

<B> Tlačítko INFO
(str. 50, 59, 70, 
98, 182)

Kryt prostoru pro kartu/baterii (str. 34)
Závit pro stativ

<5> Hlavní ovladač (str. 64)
  <Wj/i> Tlačítko výběru režimu řízení (str. 133, 136)
  <XL> Tlačítko vymazání (str. 254) 
  <YA> Tlačítko blokování AE/blokování FE (str. 157)
  <ZO> Tlačítko clony/kompenzace expozice (str. 148/153)

Slot karty (str. 34)

Prostor pro baterii (str. 34)



Ozna ení
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Zobrazení na obrazovce (v režimech kreativní zóny, str. 25)

*: Zobrazí se p i použití karty Eye-Fi.
Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuáln  použita.

Kvalita záznamu 
snímků (str. 105)
73 Velký/Nízká komprese
83 Velký/Normální komprese
74 Střední/Nízká komprese
84 Střední/Normální komprese
7a Malý 1/Nízká komprese
8a Malý 1/Normální komprese
b Malý 2 (Nízká komprese)
c Malý 3 (Nízká komprese)
1+73 
 RAW+Velký/Nízká komprese
1 RAW

Rychlost závěrky

Stav přenosu pro kartu Eye-Fi* (str. 294)

Maximální počet snímků sekvence

e Synchronizace s vysokými rychlostmi (blesk FP) 
d Blokování expozice s bleskem/probíhající 
 braketing expozice s bleskem

Styl Picture Style (str. 114)
Q Rychloovladač

Simulace expozice
Zvětšené zobrazení

Automatický braketing expozice/
braketing expozice s bleskem

Metoda AF (str. 116)
c u+Sledování
o FlexiZone – Multi
d FlexiZone – Single

Odpočítávání samospouště

Počet možných snímků
Počet možných snímků při 
braketingu vyvážení bílé

Funkce AF (str. 130)
X
Jednosnímkové automatické 
zaostřování (One-Shot AF)

Servo AF
Ruční zaostřování MF

Režim řízení (str. 133, 136)
u Jednotlivé snímky
i Kontinuální snímání
Q Samospoušť:10 sek./
 Dálkové ovládání
l Samospoušť:2 sek.
q Samospoušť:Kontinuální

Ukazatel hlavního voliče

Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
<OFF> (pouze po nasazení objektivu s funkcí IS)

Indikátor připojení systému GPS
Digitální kompas

Clona

Indikátor úrovně expozice
Hodnota kompenzace expozice (str. 153)
Rozsah automatického braketingu
expozice (AEB) (str. 155)

Priorita zvýraznění tónu (str. 285)
Citlivost ISO (str. 109)

Režim měření (str. 151)
q Poměrové měření
w Částečné měření
r Bodové měření
e Celoplošné měření se 
       zdůrazněným středem

Auto Lighting Optimizer 
(Automatická optimalizace 
jasu) (str. 159)

Kreativní filtry (str. 94)

Expozice dotykem (str. 125)

Vyvážení bílé (str. 172)
 Q Auto
 W Denní světlo
E Stín
R Zataženo
 Y Wolfram. světlo
 U Bílé zářivkové světlo
 I Blesk
 O Uživ. nastavení

Kontrola stavu baterie (str. 39)
zxcn

Režim snímání



25

Ozna ení

Voli  režim
P epíná do režimu <A> Automatický inteligentní scénický režim, 
<z> Fotografie nebo <k> Filmy.

Fotografie po izujte pomocí režimu <A>
nebo <z>, filmy pomocí režimu <k>.
<A> Automatický inteligentní scénický 
režim umož uje po ídit snímek pouhým 
stisknutím tla ítka spoušt , p i emž
fotoaparát se postará o to, aby veškerá 
nastavení vyhovovala fotografovanému
objektu nebo scén .
P i použití režimu <z> Fotografie m žete
vybrat režimy kreativní zóny nebo režimy 
základní zóny.

Kreativní zóna
V t chto režimech máte více možností kontrolovat snímání 
r zných objekt .

a : Ru ní expozice (str. 148)
f : Priorita clony AE (str. 144)
s : Priorita záv rky AE (str. 142)
d : Program AE (str. 102)



Ozna ení
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Základní zóna
Sta í stisknout tla ítko spoušt . Fotoaparát nastaví vše podle 
fotografovaného objektu nebo scény.

C : Kreativní automat. režim (str. 75)
2 : Portrét (str. 78)
3 : Krajina (str. 79)
4 : Detail (str. 80)
5 : Sport (str. 81)
6 : No ní portrét (str. 83)
F : No ní scéna z ruky (str. 85)
G : Ovládání HDR podsv tlení (str. 86)

Filmy
P i použití režimu <k> Film m žete vybrat automatickou nebo 
ru ní expozici.

k : Auto expoz.p i filmování
M : Man. expoz. p i filmování



27

Ozna ení

Objektiv
Objektiv EF-M
(Objektiv bez p epína e režim  zaost ování a p epína e Image Stabilizer 
(Stabilizátor obrazu)).

Zaostřovací kroužek (str. 117, 126)

Úchyt pro sluneční clonu

Závit pro filtr 
(na přední 
straně objektivu)

Značka pro nasazení objektivu (str. 44) Kontakty (str. 19)

Kroužek zoomu (str. 45)

Značka polohy zoomu (str. 45)



Ozna ení
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Objektiv EF nebo EF-S
(Objektiv s p epína em režim  zaost ování a p epína em Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).)
* K nasazení objektivu EF nebo EF-S na fotoaparát je vyžadován upev ovací 

adaptér EF-EOS M.

Upev ovací adaptér EF-EOS M

Kroužek zoomu (str. 45)

Značka pro nasazení
objektivu (str. 44)

Kontakty (str. 19)

Úchyt pro sluneční clonu

Stupnice vzdáleností

Značka polohy zoomu
(str. 45)

Zaostřovací kroužek (str. 117, 126)

Závit pro filtr 
(na přední 
straně objektivu)

Značka pro nasazení
objektivu typu EF

Značka pro nasazení
objektivu fotoaparátu

Značka pro nasazení
objektivu typu EF-S
Páčka uvolnění

objektivu

Upevňovací
šroub stativu

Závit pro stativ

Stativ

Závit pro
upevnění stativu

Kontakty
(strana
fotoaparátu)

Upevňovací šroub stativu

Kontakty
(strana
objektivu)
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Ozna ení

Nabíje ka baterií LC-E12
Nabíje ka pro bateriový zdroj LP-E12 (str. 32).

Nabíje ka baterií LC-E12E
Nabíje ka pro bateriový zdroj LP-E12 (str. 32).

Slot pro bateriový zdroj

Zástr ka napájení

Kontrolka nabíjení
Kontrolka plného nabití

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY – TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
NEBEZPE Í – PE LIV  DODRŽUJTE TYTO POKYNY, ABYSTE SNÍŽILI 
RIZIKO VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
Pro p ipojení k p ívodu elektrické energie mimo území USA použijte p ídavný 
adaptér zástr ky zajiš ující správnou konfiguraci pro zásuvku elektrické sít ,
je-li to zapot ebí.

Napájecí kabel 

Zásuvka pro napájecí kabel

Slot pro bateriový 
zdroj 

Kontrolka nabíjení

Kontrolka plného nabití
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1
Za ínáme

V této kapitole jsou popsány p ípravné úkony p ed 
zahájením fotografování a základní operace 
s fotoaparátem.

P ipevn ní emenu
Umíst te kovový kroužek emenu p es úchyt pro emen fotoaparátu. 
Pomocí mince nebo podobného nástroje oto te zarážku ve sm ru 
hodinových ru i ek do krajní polohy (zna ky budou vyrovnány). 
Ujist te se, zda není kovový kroužek emenu volný.
Upravte délku emenu.

Fotoaparát EOS M byl navržen s 
d razem na vaší kreativitu. Objevte nové 
možnosti a podívejte se na sv t kolem vás 
novýma o ima.
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1 Sejm te ochranný kryt.

2 Zasu te baterii.
Vyrovnejte zna ku h na baterii se 
zna kou g na nabíje ce baterií.
Chcete-li baterii z nabíje ky vyjmout, 
postupujte obráceným zp sobem.

3 Nabijte baterii.
Pro nabíje ku baterií LC-E12

Vyklopte kolíky vidlice nabíje ky
baterií ve sm ru šipky na obrázku 
a zasu te kolíky do zásuvky 
elektrické sít .

Pro nabíje ku baterií LC-E12E
P ipojte napájecí kabel k nabíje ce
a zasu te zástr ku napájecího kabelu 
do zásuvky elektrické sít .

Automaticky se zahájí nabíjení 
a kontrolka nabíjení se 
oranžov rozsvítí.
Po úplném nabití baterie se zelen
rozsvítí kontrolka plného nabití.

Úplné nabití zcela vybité baterie trvá p ibližn  2 hodiny p i
teplot  23 °C. Doba vyžadovaná k nabití baterie se bude zna n
lišit v závislosti na okolní teplot  a zbývající kapacit  baterie.
Z bezpe nostních d vod  bude nabíjení baterie p i nízkých 
teplotách (5 °C až 10 °C) trvat déle (p ibližn  až 4 hodiny).

Nabíjení baterie

LC-E12

LC-E12E
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Nabíjení baterie

Po zakoupení není baterie pln  nabitá.
Baterii p ed použitím nabijte.

Nabíjejte baterii v den, kdy ji budete používat, nebo o den d íve.
Nabitá baterie se bude postupn  vybíjet a ztrácet svou kapacitu 
i b hem skladování.

Po nabití vyjm te baterii z nabíje ky a odpojte nabíje ku 
ze zásuvky elektrické sít .

Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjm te baterii.
Je-li baterie ponechána ve fotoaparátu delší dobu, protéká jí stále 
malý proud a v d sledku této skute nosti se m že snížit životnost 
baterie. Baterii skladujte s nasazeným ochranným krytem (je 
sou ástí dodávky). Jestliže baterii po úplném nabití uložíte, m že se 
snížit její výkon.

Nabíje ku baterií m žete používat i v zahrani í.
Nabíje ku baterií lze p ipojit do elektrické sít  napájení se st ídavým
proudem a nap tím 100 V až 240 V 50/60 Hz. V p ípad  pot eby
p ipojte voln  prodejný adaptér zástr ky vhodný pro danou zemi 
nebo oblast. Nep ipojujte k nabíje ce baterií p enosný transformátor. 
Mohlo by dojít k poškození nabíje ky baterií.

Pokud se baterie rychle vybije i po úplném nabití, dosáhla 
konce své životnosti.
Zakupte novou baterii.

Tipy k používání baterie a nabíje ky

Po odpojení zástr ky napájecího kabelu nabíje ky se nedotýkejte vidlice 
po dobu minimáln  3 s.
Nenabíjejte žádnou jinou baterii než bateriový zdroj LP-E12.
Bateriový zdroj LP-E12 je ur en pouze pro produkty spole nosti Canon. 
Jeho použití s nekompatibilní nabíje kou baterií i produktem m že
zp sobit závadu nebo nehodu, za které spole nost Canon nebude 
nést odpov dnost.
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Vložte zcela nabitý bateriový zdroj LP-E12 do fotoaparátu. Jako kartu 
(prodává se samostatn ) lze použít pam ovou kartu SD, SDHC nebo 
SDXC. Použít lze také pam ové karty SDHC a SDXC s UHS-I. 
Vyfotografované snímky se zaznamenávají na kartu.

P esv d te se, zda je p epína  ochrany proti zápisu karty 
nastaven do horní polohy, která umož uje zápis nebo mazání.

1 Otev ete kryt.
Posu te zámek krytu ve sm ru šipek, 
jak je znázorn no na obrázku, 
a otev ete kryt.

2 Vložte baterii.
Baterii vložte kontakty nap ed tak, 
aby logo „Canon“ na baterii 
sm ovalo k p ední stran
fotoaparátu.
Baterii zasouvejte, dokud nezapadne 
na místo a nezajistí se.

3 Vložte kartu.
Strana karty se štítkem musí 
sm ovat k p ední stran
fotoaparátu.
Kartu zasouvejte p ímo dol , dokud 
se nezarazí.

Vložení a vyjmutí baterie a karty

Vložení baterie a karty

P epína  ochrany proti zápisu
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Vložení a vyjmutí baterie a karty

4 Zav ete kryt.
Stiskn te kryt, dokud se nezaklapne.
Po p epnutí napájení do stavu <1>
se na displeji LCD zobrazí po et
možných snímk  (str. 39).

1 P epn te napájení do stavu <2>.

2 Otev ete kryt.
Ujist te se, zda jsou displej LCD 
a indikátor napájení/p ístupu na 
kartu zhasnuté, a poté otev ete kryt.
Pokud se zobrazí zpráva [Záznam...],
zav ete kryt.

3 Vyjm te baterii.
1. Stiskn te pá ku pro uvoln ní
baterie ve sm ru znázorn ném
šipkou. 2. Vyjm te baterii.
Nezapome te na baterii nasadit 
ochranný kryt (je sou ástí dodávky, 
str. 32), abyste p edešli zkratování 
kontakt  baterie.

4 Vyjm te kartu.
Jemn  kartu stla te sm rem dovnit
a poté ji uvoln te, aby se vysunula.
Vytáhn te kartu v p ímém sm ru.

Po et možných snímk

Vyjmutí baterie a karty
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5 Zav ete kryt.
Stiskn te kryt, dokud se nezaklapne.

Po otev ení krytu prostoru pro kartu/baterii dbejte na to, abyste jej neoto ili
p íliš dozadu. V opa ném p ípad  m že dojít k poškození záv su.

Pokud indikátor napájení/p ístupu na kartu oranžov  bliká, 
signalizuje, že probíhá zápis snímk  na kartu, tení snímk  z karty, 
mazání snímk  nebo p enos dat. B hem této doby neotvírejte kryt 
prostoru pro kartu/baterii. Rovn ž nikdy neprovád jte žádnou 
z následujících inností, zatímco oranžov  bliká indikátor napájení/
p ístupu na kartu. V opa ném p ípad  m že dojít k poškození dat 
snímk , karty nebo fotoaparátu.
• Vyjmutí karty.
• Vyjmutí baterie.
• Vystavení fotoaparátu ot es m nebo náraz m.
Pokud jsou na kart  již zaznamenány snímky, nemusí jejich íslování 
za ínat od hodnoty 0001 (str. 210).
Jestliže se na displeji LCD zobrazí chybová zpráva týkající se karty, 
vyjm te kartu a znovu ji vložte. Pokud chyba p etrvává, použijte jinou kartu.
Jestliže m žete p enést všechny snímky uložené na kart  do po íta e,
p eneste je a poté kartu naformátujte pomocí fotoaparátu (str. 57). 
Je možné, že karta pak bude op t normáln  fungovat.
Nedotýkejte se kontakt  karty prsty ani kovovými p edm ty.
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Pokud p epnete napájení do stavu <1> a zobrazí se obrazovka 
pro nastavení asového pásma, data a asu, nastavte asové
pásmo, datum a as podle pokyn  uvedených na stran 40.

Stisknutím tla ítka napájení se p epíná 
mezi stavy <1> a <2>.

Pokud je napájení p epnuto do stavu 
<2>, zp sobí p idržení tla ítka <x>
po dobu 2 s nebo déle spušt ní režimu 
p ehrávání.

Jestliže je na fotoaparátu nasazen 
objektiv EF-M a napájení je vypnuto, 
zav e se clona, aby nepropoušt la
sv tlo a chránila vnit ní ásti
fotoaparátu. P i p epnutí napájení 
do stavu <1> nebo <2>
zp sobí clona nepatrný hluk, protože 
se otev e.

Pokud p epnete napájení do stavu <1>/<2> nebo jestliže se 
uplatní funkce [Auto vypn.fotoap.] a vypne fotoaparát, dojde 
k automatickému vy išt ní obrazového sníma e (což zp sobí
nepatrný hluk). B hem išt ní obrazového sníma e po zám rném 
vypnutí fotoaparátu (stav <2>) se na displeji LCD zobrazí 
ikona <f>.
Pokud opakovan  v krátkých intervalech p epnete napájení do stavu 
<1>/<2>, nemusí se ikona <f> zobrazit. Nejde o závadu, 
ale o standardní chování.
Automatické samo išt ní obrazového sníma e lze povolit nebo 
zakázat pomocí nabídky (str. 225).

Zapnutí napájení

Automatické samo išt ní sníma e
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Pokud s fotoaparátem nepracujete, automaticky se vypne displej 
LCD z d vodu úspory energie. Nebudete-li nadále s fotoaparátem 
pracovat, vypne se automaticky napájení. Vypnutý displej LCD 
znovu zapnete stisknutím libovolného tla ítka fotoaparátu nebo 
klepnutím na obrazovku displeje LCD. Vypnuté napájení znovu 
zapnete stisknutím tla ítka napájení nebo stisknutím tla ítka <x>
po dobu nejmén  p ibližn  2 s.
Dobu pro automatické vypnutí displeje LCD a dobu pro automatické 
vypnutí fotoaparátu m žete zm nit pomocí položek [Auto vypnutí 
LCD] a [Auto vypn.fotoap.] v nabídce [52: Úspora energie]
(str. 206).

3 Funkce pro úsporu energie

Pokud p epnete napájení do stavu <2> v dob , kdy se zaznamenává 
snímek na kartu, zobrazí se zpráva [Záznam...] a napájení se vypne až po 
dokon ení záznamu snímku na kartu.
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Zapnutí napájení

Pokud je zapnuto napájení, bude úrove  nabití baterie udávána jedním 
ze ty  symbol .

z : Úrove  nabití baterie je 
dostate ná.

x : Úrove  nabití baterie je nízká, 
ale fotoaparát lze stále používat.

c : Baterie se brzy zcela vybije. 
(bliká)

n : Nabijte baterii.

Životnost baterie

Hodnoty uvedené výše platí pro pln  nabitý bateriový zdroj LP-E12 a vychází 
ze zp sob  m ení stanovených asociací CIPA (Camera & Imaging 
Products Association).

z Kontrola stavu baterie

Teplota P i 23 °C P i 0 °C
Po et možných 

snímk P ibližn  230 snímk P ibližn  200 snímk

Po et snímk , které lze po ídit, se sníží libovolným z následujících úkon :
• Stisknutím tla ítka spoušt  do poloviny na dlouhou dobu. ( astou 

aktivací automatického zaost ování bez po ízení snímku.)
• Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
Po et snímk , které lze po ídit, se m že snížit v závislosti na aktuálních 
podmínkách fotografování.

innost ústrojí objektivu je závislá na napájení z baterie fotoaparátu. 
Po et možných snímk  m že být nižší v závislosti na použitém objektivu.
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Po prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovky nastavení asové
pásmo a Datum/ as. Nejd íve nastavte asové pásmo a poté nastavte 
datum a as.
Uv domte si, že z tohoto nastavení data a asu budou vycházet 
hodnoty data a asu snímání p ipojené k po ízeným snímk m.
Nezapome te nastavit správné datum a správný as.

Jako výchozí je nastavena možnost [Londýn].

1 Zobrazte obrazovku nabídky.
Stiskn te tla ítko <M>.

2 Na kart  [52] vyberte položku 
[ asové pásmo].

Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
hlavního ovlada e vyberte kartu [52].
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
hlavního ovlada e vyberte položku 
[ asové pásmo] a stiskn te tla ítko 
<Q/0>.

3 Nastavte asové pásmo.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
hlavního ovlada e aktivujte výb r
asového pásma.

Stisknutím tla ítka <Q/0> zobrazte 
ráme ek <a>.
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
hlavního ovlada e nastavte 
asové pásmo a stiskn te tla ítko

<Q/0>.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
hlavního ovlada e vyberte položku 
[OK] a stiskn te tla ítko <Q/ 0>.

3 Nastavení asového pásma, data a asu

Nastavení asového pásma
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3 Nastavení asového pásma, data a asu

1 Zobrazte obrazovku nabídky.
Stiskn te tla ítko <M>.

2 Na kart  [52] vyberte položku 
[Datum/ as].

Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
hlavního ovlada e vyberte kartu [52].
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
hlavního ovlada e vyberte položku 
[Datum/ as] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

3 Nastavte datum a as.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO> hlavního 
ovlada e vyberte íslo, které chcete upravit.
Stisknutím tla ítka <Q/0>
zobrazte ráme ek <a>.
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
hlavního ovlada e nastavte požadované 
íslo a stiskn te tla ítko <Q/0>

(znovu se zobrazí ráme ek <b>).

Nastavení data a asu

Postup nastavení položek nabídky je vysv tlen na stranách 54 až 56.
as zobrazený v pravém dolním rohu je asový rozdíl vzhledem ke 

koordinovanému sv tovému asu (UTC). Pokud se nezobrazí vaše asové 
pásmo, nastavte asové pásmo podle rozdílu od koordinovaného sv tového asu.
Po zm n asového pásma zkontrolujte, zda byly nastaveny správné datum a as.
Prost ednictvím položky [52: asové pásmo] m žete také nastavit letní as.
Nastavení letního asu položek [52: asové pásmo] a [52: Datum/ as]
jsou propojena.
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4 Nastavte letní as.
Nastavte jej, je-li to nutné.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
hlavního ovlada e vyberte 
možnost [Y].
Stisknutím tla ítka <Q/0>
zobrazte ráme ek <a>.
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
hlavního ovlada e vyberte možnost 
[Z] a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Pokud je pro letní as nastavena 
možnost [Z], as nastavený 
v kroku 3 se posune dop edu
o 1 hodinu. Po nastavení možnosti 
[Y] bude letní as zrušen a as se 
vrátí zp t o 1 hodinu.

5 Ukon ete nastavení.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
hlavního ovlada e vyberte položku 
[OK] a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Datum, as a letní as budou 
nastaveny a znovu se zobrazí nabídka.

Pokud vyjmete baterii nebo jestliže se baterie vybije, m že dojít 
k vynulování asového pásma a data a asu. Jestliže se tak stane, znovu 
nastavte položky asové pásmo a Datum/ as.

Chcete-li synchronizovat sekundy, stiskn te v kroku 5 tla ítko <Q/0>,
zatímco je nastavena hodnota 0 s.
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1 Zobrazte obrazovku nabídky.
Stiskn te tla ítko <M>.

2 Na kart  [52] vyberte položku 
[JazykK].

Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
hlavního ovlada e vyberte kartu [52].
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
hlavního ovlada e vyberte položku 
[JazykK] (pátá položka odshora) 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

3 Nastavte požadovaný jazyk.
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/
<XL>/<YA>/<ZO> hlavního 
ovlada e vyberte jazyk a stiskn te 
tla ítko <Q/0>.
Jazyk rozhraní se zm ní.

3 Výb r jazyka rozhraní
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Fotoaparát m že používat objektivy EF-M, EF a EF-S. K nasazení 
objektivu EF nebo EF-S na fotoaparát je vyžadován upev ovací 
adaptér EF-EOS M.

1 Sejm te krytky.
Sejm te zadní krytku objektivu 
a krytku t la oto ením ve sm ru
znázorn ném šipkami na obrázku.

2 Nasa te objektiv.
Vyrovnejte zna ku na objektivu se 
zna kou na fotoaparátu. Otá ejte
objektivem ve sm ru znázorn ném
šipkou na obrázku, dokud nezasko í
na místo.

3 Sejm te p ední krytku objektivu.

Nasazení a sejmutí objektivu

Nasazení objektivu

Zna ka

Pokyny k minimalizaci výskytu prachových ástic
Vým nu objektiv  provád jte rychle a na místech s minimální prašností.
P i ukládání fotoaparátu bez nasazeného objektivu nezapome te nasadit 
na fotoaparát krytku t la.
P ed nasazením odstra te z krytky t la prach.
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Nasazení a sejmutí objektivu

Stiskn te tla ítko aretace 
objektivu a oto te objektivem 
ve sm ru šipky, jak je znázorn no
na obrázku.

Oto te objektivem až na doraz 
a sejm te jej.
Na sejmutý objektiv nasa te zadní 
krytku objektivu.

Chcete-li nastavit zoom, otá ejte prsty 
kroužkem zoomu objektivu.
Chcete-li m nit nastavení zoomu, 
zm te je p ed zaost ením. Oto ením 
kroužku zoomu po zaost ení m že dojít 
k mírnému posunutí roviny zaost ení.

.

Sejmutí objektivu

Nastavení zoomu

Nedívejte se žádným objektivem p ímo do slunce. Mohli byste si poškodit zrak.
Pokud se p ední ást objektivu (zaost ovací kroužek) b hem 
automatického zaost ování otá í, nedotýkejte se jí.
Tento fotoaparát neumož uje použít funkci p ednastavení zaost ení 
n kterých objektiv . Rovn ž nelze použít funkci Power Zoom, i když 
nasadíte objektiv, který je funkcí Power Zoom vybaven, jako je 
EF 35–80 mm f/4–5,6 POWER ZOOM.

Vzhledem k tomu, že velikost 
obrazového sníma e je menší 
než formát 35mm kinofilmu, bude 
se ohnisková vzdálenost 
objektivu jevit p ibližn  1,6x v tší.

Velikost obrazového sníma e
(p ibližn ) (22,3 x 14,9 mm)

Velikost obrazu pro 35mm kinofilm 
(36 x 24 mm)

P íklad: Ohnisková vzdálenost 18–55 mm by odpovídala ohniskové 
vzdálenosti p ibližn  29–88 mm pro fotoaparát na 35 mm kinofilm.

Ohnisková vzdálenost objektivu (koeficient p epo tu ohniskové 
vzdálenosti)
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Pokud používáte integrovanou funkci Image Stabilizer (Stabilizátor 
obrazu) objektivu IS, bude korigováno rozhýbání fotoaparátu, takže 
po ídíte ost ejší snímek.
* Zkratka IS ozna uje Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).

Prove te nastavení pomocí nabídky*. P i výchozím nastavení je 
zvolena možnost [Povolit].

1 Zobrazte obrazovku nabídky.
Stiskn te tla ítko <M>.

2 Na kart  [A2] vyberte položku 
[Stabiliz. obrazu].

Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte kartu [A2].
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
vyberte položku [Stabiliz. obrazu]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

3 Vyberte možnost [Povolit].
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
vyberte možnost [Povolit] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Stiskn te tla ítko <M>.

* Tato nabídka se zobrazí, pokud je nasazen objektiv EF-M s funkcí IS.

Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu

P i použití objektivu EF-M (ovládaného pomocí nabídky)
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Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu

Použijte p epína  IS na objektivu.
Nastavte p epína  STABILIZER 
do polohy <1>.

1 Stiskn te tla ítko spoušt
do poloviny.

Dojde k aktivaci funkce Image 
Stabilizer (Stabilizátor obrazu).

2 Vyfotografujte snímek.
Jakmile se obraz na displeji LCD 
stabilizuje, vyfotografujte snímek 
úplným stisknutím tla ítka spoušt .

P i použití jiných objektiv  než EF-M (vybavených p epína em)

Použití funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) p i snímání

Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) nem že korigovat 
„rozmazání objektu“, pokud se objekt pohybuje v dob  expozice.
Pro dlouhé expozice nastavte IS do režimu <2>. Nastavení do režimu <1>
m že zp sobit nesprávnou innost funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) nemusí být ú inná 
v p ípad  p íliš velkých ot es , jako nap íklad na houpající se lodi.

Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) pracuje ve všech režimech zaost ování.
P i nastavení IS do režimu <2> se na obrazovce zobrazí ikona . 
Po nastavení IS do režimu <1> lze bez potíží fotografovat i p i použití 
stativu. Chcete-li však šet it energii baterie, je doporu eno nastavit IS do 
režimu <2>.
Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) je ú inná i v p ípad
upevn ní fotoaparátu na monopod.
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Chcete-li získat ostré snímky, držte fotoaparát pevn , abyste omezili 
jeho chv ní.

1. Pevn  uchopte grip fotoaparátu pravou rukou.
2. Levou rukou podep ete zespodu objektiv.
3. Dotýkejte se lehce ukazová kem pravé ruky tla ítka spoušt .
4. Paže a lokty mírn  p itiskn te k p ední ásti t la.
5. K dosažení stabilního postoje je pot ebné nakro it jednou nohou

nepatrn  p ed druhou nohu.

P i snímání film  dávejte pozor, abyste 
nezakrývali mikrofon.

Základní operace

Držení fotoaparátu

Fotografování na výškuFotografování na ší ku
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Základní operace

Tla ítko spoušt  má dv  polohy. Lze je stisknout do poloviny. Poté je 
možné tla ítko spoušt  stisknout úpln .

Stisknutí do poloviny
Fotoaparát automaticky zaost í a nastaví 
expozici (automaticky se nastaví rychlost 
záv rky a clona).
Nastavení expozice (rychlost záv rky 
a clona) se zobrazí (8).

Úplné stisknutí
Dojde ke spušt ní záv rky 
a vyfotografování snímku.

Zamezení rozhýbání fotoaparátu
Pohyb fotoaparátu drženého v rukou v okamžiku expozice je 
ozna ován jako rozhýbání fotoaparátu. To m že zp sobit rozmazání 
snímk . Chcete-li rozhýbání fotoaparátu zamezit, zapamatujte si 
následující pokyny:
• Uchopte fotoaparát a stabilizujte jej zp sobem uvedeným na 

p edcházející stran .
• Automaticky zaost ete stisknutím tla ítka spoušt  do poloviny, poté 

tla ítko spoušt  pomalu stiskn te úpln .

Tla ítko spoušt

Pokud stisknete tla ítko spoušt  úpln  bez p edchozího stisknutí 
do poloviny nebo stisknete tla ítko spoušt  do poloviny a bezprost edn
potom jej stisknete úpln , vyfotografuje fotoaparát snímek až 
po malém okamžiku.
Stisknutím tla ítka spoušt  do poloviny lze p ejít okamžit  zp t do stavu 
p ipravenosti k fotografování i b hem zobrazení nabídky, p ehrávání 
snímk i záznamu snímk .
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M žete p ímo vybrat nebo nastavit funkce snímání zobrazené na 
displeji LCD. Toto zobrazení se nazývá obrazovka rychlého ovládání.
K dispozici jsou dva typy obrazovek rychlého ovládání: obrazovka 
rychlého ovládání Q a obrazovka rychlého ovládání B.

1 Obrazovka rychlého ovládání Q
Klepn te na ikonu [Q] na obrazovce 
nebo stiskn te tla ítko <Q/0>.

Obrazovka rychlého 
ovládání B

Stiskn te a p idržte tla ítko <B>,
dokud se nezobrazí obrazovka 
rychlého ovládání B uvedená 
na další stran .
Zobrazí se obrazovka rychlého 
ovládání.

2 Nastavte požadovanou funkci.
Klepn te na funkci, kterou 
chcete nastavit.
Zobrazí se vybraná funkce 
a pr vodce funkcí.
Na obrazovce, která se zobrazí, 
klepn te na požadovanou funkci 
a nastavte ji.
Stisknutím tla ítka <B>
zp ístupníte také funkce s více 
nastaveními.
Výb r a nastavení funkce m žete
provést stisknutím tla ítka <YA>, 
<ZO>, <Wj/i> nebo <XL>
hlavního ovlada e nebo otá ením
hlavního ovlada e.

Rychlé ovládání
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Rychlé ovládání

3 Vyfotografujte snímek.
Úplným stisknutím tla ítka spoušt
vyfotografujte snímek.

Režimy základní zóny

Režimy kreativní zóny

B

B

Automatický inteligentní scénický režim

B

Obrazovka rychlého ovládání Q Obrazovka rychlého ovládání B

Funkce, které lze nastavit v automatickém inteligentním scénickém režimu 
a v režimech základní zóny, jsou uvedeny na stran  88. Funkce, které lze 
nastavit v režimech kreativní zóny, v režimu Film a v režimu p ehrávání, 
jsou uvedeny na stranách 52, 186 a 236.
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Funkce, které lze nastavit pomocí rychlého ovládání

Vyvážení bílé (str. 172)

Styl Picture Style 
(str. 114)

Auto Lighting Optimizer 
(Automatická optimalizace 
jasu) (str. 159)

Režim m ení (str. 151)

Metoda AF(str. 116)

Režim innosti AF  (str. 130)

Kreativní filtry (str. 260)

Kvalita záznamu 
snímk  (str. 105)

Rychlost záv rky (str. 142)

Režim innosti AF (str. 130)

Vyvážení bílé (str. 172)

Priorita zvýrazn ní tónu (str. 285)

Auto Lighting Optimizer (Automatická 
optimalizace jasu) (str. 159)

Režim m ení (str. 151)

Styl Picture Style (str. 114)

Kompenzace expozice/nastavení 
automatického braketingu 

expozice (AEB) (str. 153, 155) Kompenzace expozice 
s bleskem (str. 154)

Citlivost ISO (str. 109)

Kvalita záznamu snímk
(str. 105)

Clona (str. 144)

Braketing vyvážení bílé (str. 175)

Režim ízení (str. 133, 136)

Korekce vyvážení bílé 
(str. 174)

Po et možných snímk  (str. 39)

Režim snímání 
(str. 25, 26)

Metoda AF (str. 116)
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Rychlé ovládání

Obrazovka nastavení funkce

<Q/0> <Q/0>
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Pomocí nabídek lze zvolit r zná nastavení, jako jsou kvalita záznamu 
snímk , datum a as atd. K práci s nabídkami použijte tla ítko <M>,
hlavní ovlada  a tla ítko <Q/0>.

3 Použití nabídek

Hlavní ovlada
Displej LCD

<Q/0>

Zobrazí se nabídka použitelná pro aktuální režim snímání.

Obrazovka nabídky

Tla ítko <M>

Režimy základní zóny

Automatický inteligentní scénický režim
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3 Použití nabídek

Karta

Položky nabídky Nastavení nabídky

A Fotografování

5 Nastavení

9 Moje menu

3 P ehrávání

Režimy kreativní zóny

Snímání film
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1 Zobrazte obrazovku nabídky.
Stiskn te tla ítko <M>.

2 Vyberte p íslušnou kartu.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte kartu.
Nap íklad ozna ení karty [A3] odkazuje 
na obrazovku, která se zobrazí, pokud je 
vybrána t etí ikona [ ] zleva pro kartu 
A (Fotografování).

3 Vyberte požadovanou položku.
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
vyberte položku a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

4 Vyberte nastavení.
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
nebo <YA>/<ZO> vyberte nastavení. 
(Existují nastavení, která vyberete tla ítkem 
<Wj/i>/<XL>, a nastavení, která 
vyberete tla ítkem <YA>/<ZO>.)
Aktuální nastavení je ozna eno modrou barvou.

5 Zadejte požadované nastavení.
Stisknutím tla ítka <Q/0>
nastavení potvr te.

6 Ukon ete nastavení.
Stisknutím tla ítka <M> se 
vrátíte na obrazovku nastavení 
fotografování.

Postup p i nastavení položek nabídky

V kroku 2 m žete kartu nabídky vybrat také otá ením voli e <5>.
V krocích 2 až 5 m žete také použít dotykovou obrazovku displeje LCD (str. 61).
Postup zrušíte stisknutím tla ítka <M>.
Podrobnosti o jednotlivých položkách nabídek naleznete na stran  300.
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Pokud je karta nová nebo byla p edtím naformátována v jiném
fotoaparátu i po íta i, naformátujte ji v tomto fotoaparátu.

P i formátování karty dojde k vymazání všech snímk  a dat 
uložených na kart . Vymazány budou i snímky opat ené 
ochranou proti vymazání, zkontrolujte proto, zda se na kart
nenachází data, která chcete uchovat. V p ípad  pot eby
p eneste p ed formátováním karty snímky do po íta e nebo 
do jiného za ízení.

1 Vyberte položku [Formátovat
kartu].

Na kart  [51] vyberte položku 
[Formátovat kartu] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.

2 Naformátujte kartu.
Vyberte položku [OK] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Po dokon ení formátování se op t
zobrazí nabídka.

P i nízkoúrov ovém formátování
stiskn te tla ítko <B>, aby se 
k položce [Nízkoúrov ové form.]
doplnilo zatržítko <X>, a poté
vyberte položku [OK].

3 Formátování karty
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Je-li karta nová.
Pokud byla karta formátována v jiném fotoaparátu nebo po íta i.
Je-li karta zapln na snímky nebo daty.
Jestliže se zobrazí chyba týkající se karty (str. 323).

Funkci [Formátovat kartu] použijte v následujících p ípadech:

Co je nízkoúrov ové formátování?
Nízkoúrov ové formátování prove te, pokud se rychlost záznamu nebo 
tení karty zdá pomalá nebo chcete-li zcela vymazat veškerá data na kart .

Vzhledem k tomu, že nízkoúrov ové formátování zformátuje všechny 
sektory na kart , do kterých lze zaznamenávat, bude trvat nepatrn  déle 
než normální formátování.
Nízkoúrov ové formátování lze zastavit výb rem položky [Storno].
I v tomto p ípad  bude dokon eno normální formátování a kartu bude 
možné používat obvyklým zp sobem.

P i formátování karty nebo mazání dat se m ní pouze informace týkající 
se správy soubor . Vlastní data nejsou zcela vymazána. Nezapome te 
na tuto skute nost p i prodeji nebo likvidaci karty. P i likvidaci karty 
prove te nízkoúrov ové formátování nebo kartu fyzicky zni te, abyste 
zabránili zneužití osobních údaj .
P ed použitím nové karty Eye-Fi musí být do po íta e nainstalován 
software obsažený na kart . Poté naformátujte kartu ve fotoaparátu.

Kapacita karty zobrazená na obrazovce formátování karty m že být nižší 
než kapacita uvedená na samotné kart .
Toto za ízení obsahuje technologii exFAT, k níž poskytla licenci 
spole nost Microsoft.
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P i každém stisknutí tla ítka <B>
se displej LCD p epne mezi 
obrazovkou živého náhledu 
a obrazovkou rychlého ovládání B
(str. 50).

P epnutí zobrazení na displeji LCD
Obrazovka rychlého ovládání B

Zobrazí se po stisknutí tla ítka 
<M>. Op tovným
stisknutím tla ítka se vrátíte na 
obrazovku živého náhledu.

Zobrazí se po stisknutí tla ítka
<x>. Op tovným stisknutím 
tla ítka se vrátíte na obrazovku 
živého náhledu.

Nabídka Vyfotografovaný snímek

I když je zobrazena obrazovka nabídky nebo po ízený snímek, bude 
stisknutím tla ítka spoušt  možné okamžit  fotografovat.
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Pr vodce funkcí p edstavuje jednoduchý popis p íslušného režimu 
snímání, funkce nebo možnosti. Zobrazí se, když zm níte režim snímání 
nebo použijete obrazovku rychlého ovládání p i po izování fotografií, 
snímání film  nebo p ehrávání. Pokud vyberete funkci nebo možnost na 
obrazovce rychlého ovládání, zobrazí se pr vodce funkcí s popisem. 
Jakmile budete v operaci pokra ovat, pr vodce funkcí zmizí.

Režim snímání (ukázka)

Obrazovka rychlého ovládání (ukázka)

Vyberte položku [Pr vodce 
funkcí].

Na kart [53] vyberte položku 
[Pr vodce funkcí] a stiskn te tla ítko 
<Q/0>. Vyberte možnost [Zakázat]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

Pr vodce funkcí

3 Zakázání pr vodce funkcí

Funkce snímání Snímání s živým náhledem P ehrávání
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Displej LCD je panel citlivý na dotyk, který m žete ovládat prsty.
Výb r m žete provést také na zadní stran  fotoaparátu otá ením
hlavního ovlada e a stisknutím horní, dolní, levé, pravé nebo st ední
ásti ovlada e.

Tento fotoaparát m žete ovládat dotykem na displeji LCD nebo 
použitím hlavního ovlada e (jeho otá ením nebo stisknutím horní, 
dolní, levé nebo pravé ásti) k výb ru položky a následným stisknutím
st edového tla ítka hlavního ovlada e k nastavení této položky.

Klepnutí
Obrazovka rychlého ovládání (ukázkové zobrazení)

Klepn te prstem (dotkn te se 
a uvoln te jej) na displej LCD.
Klepnutím m žete vybírat nabídky, 
ikony atd. zobrazené na displeji LCD.
Ikony, na které m žete klepnout, jsou
zobrazeny v ráme ku (krom
obrazovky nabídky).
Klepnutím na ikonu [2] se m žete 
vrátit na p edchozí obrazovku.

Operace, které je možné provést klepnutím na obrazovku
Nastavení funkcí nabídek po stisknutí tla ítka <M>
Rychlé ovládání
Nastavení funkce po stisknutí tla ítka <Wj/i>, <XL>, <YA>
nebo <ZO>
Expozice dotykem
Operace p ehrávání

d Použití dotykové obrazovky a hlavního ovlada e

Dotykový displej
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Tažení
Obrazovka nabídky (ukázkové zobrazení)

Posouvejte prst, p i emž se dotýkejte 
displeje LCD.

Zobrazení stupnice (ukázkové zobrazení)

Operace, které je možné provést tažením prstu po obrazovce
Výb r karty nebo položky nabídky po stisknutí tla ítka <M>
Nastavení ovládacího prvku stupnice
Rychlé ovládání
Operace p ehrávání (potáhnutí prstem)
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d Použití dotykové obrazovky a hlavního ovlada e

Pokud je položka [53: Tón] nastavena 
na možnost [ dotyk.op.] nebo 
[Zakázat], nezazní p i dotykových 
operacích zvuková signalizace.

1 Vyberte položku [Ovládání 
dotykem].

Na kart  [53] vyberte položku 
[Ovládání dotykem] a stiskn te 
tla ítko <Q/0>.

2 Nastavte ovládání dotykem.
Za normálních okolností nastavte 
možnost [Standardní].
V porovnání s možností [Standardní]
poskytuje možnost [Citlivé] lepší 
odezvu na dotykové operace. Zkuste 
použít ob  nastavení a vyberte to, 
které up ednostníte.

3 Ztlumení zvukové signalizace p i dotykových operacích

3 Nastavení ovládání dotykem

Upozorn ní pro používání dotykové obrazovky
Vzhledem k tomu, že displej LCD není citlivý na tlak, nepoužívejte pro 
dotykové operace žádné ostré p edm ty, jako jsou nehty, kuli ková pera atd.
Neovládejte dotykovou obrazovku mokrýma rukama.
Pokud je displej LCD vlhký nebo máte mokré prsty, dotyková obrazovka 
nemusí reagovat nebo m že dojít k nesprávné operaci. V takovém 
p ípad  vypn te napájení a ot ete displej LCD had íkem.
Nelepte na displej LCD žádné ochranné fólie (voln  prodejné) ani 
nálepky. To m že vést ke zpomalení odezvy p i dotykových operacích.
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Chcete-li vybrat funkci, m žete otá et
ovlada em nebo stisknout jeho horní, dolní, 
levý nebo pravý okraj.
Zvolenou funkci m žete nastavit 
stisknutím tla ítka <Q/0> uprost ed
hlavního ovlada e.

Hlavní ovlada
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2
Automatický inteligentní scénický režim + 
režimy základní zóny a p ehrávání snímk
V této kapitole jsou vysv tleny postupy fotografování 
v automatickém inteligentním scénickém režimu 
a režimech základní zóny a postup p ehrávání snímk .

Režimy základní zóny vám umož ují pouze zam it fotoaparát 
a vyfotografovat snímek stisknutím tla ítka spoušt . M žete
však také rozmazat pozadí (str. 77), použít efekty snímku 
(str. 89) a p izp sobit nastavení fotoaparátu osv tlení nebo 
scén  (str. 92).

Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
V režimech základní zóny je aktivována funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická 
optimalizace jasu) (str. 159), která automaticky upraví snímek, aby byl dosažen optimální 
jas a kontrast. Funkce je p i výchozím nastavení aktivována také v režimech kreativní zóny.

Z fotoaparátu EOS M, který si m žete
vzít s sebou kamkoliv, se stane váš 
stálý spole ník. Zaznamenejte všechny 
vzácné okamžiky, a  už jsou výjime né
nebo všedn
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<A> je pln  automatický režim. Fotoaparát analyzuje scénu 
a automaticky nastaví optimální nastavení.
P i použití automatického inteligentního scénického režimu fotoaparát 
vždy automaticky zaost í. Pomocí nabídky nebo obrazovky rychlého 
ovládání m žete zvolit jednu ze t í metod AF.
Když zvolíte metodu [u (tvá )+Sledování], fotoaparát detekuje obli ej
fotografované osoby a zaost í na n j (str. 118). Metoda [FlexiZone – 
Multi] usnad uje zaost ení na pohybující se objekt (str. 120). Metoda 
[FlexiZone – Single] používá k zaost ení na požadovaný cílový objekt
pouze jeden AF bod (str. 121).
Níže je vysv tleno použití metody [u (tvá )+Sledování].

1 P esu te voli  režim  do polohy 
<A>.

2 Zkontrolujte AF bod.
Pokud je detekována tvá , zobrazí se 
p es ni AF bod <p>, aby ji bylo 
možné zaost it.
Tvá  nebo objekt m žete také vybrat 
klepnutím na obrazovku. Pokud 
vybraný objekt není tvá , zobrazí se 
ikona < >.
Jestliže nejsou detekovány žádné 
tvá e nebo pokud klepnete na 
obrazovku, ale nevyberete žádnou 
tvá  ani objekt, fotoaparát p epne na 
metodu AF [FlexiZone – Multi]
umož ující provést automatický výb r
(str. 120).

A Pln  automatické fotografování (automatický inteligentní scénický režim)

AF bod
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A Pln  automatické fotografování (automatický inteligentní scénický režim)

3 Zaost ete na fotografovaný
objekt.

Stisknutím tla ítka spoušt
do poloviny zaost ete.
Po správném zaost ení se barva 
AF bodu zm ní na zelenou a uslyšíte
zvukovou signalizaci.

4 Vyfotografujte snímek.
Stiskn te úpln  tla ítko spoušt .
Vyfotografovaný snímek se zobrazí 
na displeji LCD na dobu p ibližn  2 s.

Režim <A> vytvá í p sobiv ji vypadající barvy ve scénách v p írod ,
pod širým nebem nebo p i západu slunce. Není-li dosaženo 
požadovaného tónu barev, použijte režim kreativní zóny, vyberte jiný styl 
Picture Style než <D> a vyfotografujte snímek (str. 114).
Zorné pole obrazu je p ibližn  99 % (pokud je nastavena kvalita 
záznamu snímk  JPEG 73).
P i kontinuálním snímání bude expozice nastavená pro první snímek 
použita i pro následující snímky.
Pokud neprovedete s fotoaparátem žádnou operaci a uplyne as
nastavený prost ednictvím položky [Auto vypnutí LCD] v nabídce 
[52: Úspora energie], displej LCD se automaticky vypne. Po vypnutí 
displeje LCD a uplynutí doby nastavené prost ednictvím položky 
[Auto vypn.fotoap.] se automaticky vypne napájení.
P i použití stereofonního AV kabelu nebo kabelu HDMI (oba se prodávají 
samostatn ) m žete zobrazit snímaný obraz na televizoru (str. 247, 251).
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Barva AF bodu se nezm ní na zelenou a nedojde k zaost ení.
Zkuste to znovu, p i emž zam te AF bod na oblast s dobrým
kontrastem jasných a tmavých objekt , a poté stiskn te tla ítko
spoušt  do poloviny. Zaost ení nemusí být také dosaženo, pokud se 
nacházíte p íliš blízko fotografovaného objektu. P esu te se dále od 
objektu a vyfotografujte snímek.
Více AF bod  se zobrazí zelenou barvou.
Zaost ení bylo dosaženo ve všech zelených AF bodech. Pokud AF 
bod nacházející se na požadovaném objektu svítí zelen ,
vyfotografujte snímek.
Po stisknutí tla ítka spoušt  do poloviny nedojde k zaost ení 
na fotografovaný objekt.
Pokud používáte objektiv EF nebo EF-S a p epína  režim
zaost ování na objektivu je nastaven do polohy <MF> (ru ní
zaost ování), bude funk ní ru ní zaost ování. P esu te p epína
režim  zaost ování do polohy <AF> (automatické zaost ování).

asté otázky
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A Pln  automatické fotografování (automatický inteligentní scénický režim)

(P i použití blesku dojde p ed po ízením snímku po úplném stisknutí tla ítka 
spoušt  k nepatrnému asovému zpožd ní.)

Byl emitován záblesk, p estože bylo denní sv tlo.
P i fotografování objektu v protisv tle m že být emitován záblesk, 
aby pomohl osv tlit temné oblasti objektu. Pokud nechcete, 
aby se emitoval záblesk, p epn te napájení blesku Speedlite
do stavu <2>.
Blesk emitoval záblesk a výsledný snímek je mimo ádn  jasný.
P esu te se dále od objektu a vyfotografujte snímek. Pokud je 
p i fotografování s bleskem fotografovaný objekt p íliš blízko 
fotoaparátu, m že být výsledný snímek p íliš jasný 
(p eexponovaný).
Byl emitován záblesk, ale fotografie je tmavá.
Nacházeli jste se p íliš daleko od fotografovaného objektu.
Prostudujte si ást „Efektivní dosah blesku“ (str. 139)
a vyfotografujte snímek.
Po použití blesku je dolní ást výsledného snímku 
nep irozen  tmavá.
Fotografovaný objekt byl p íliš blízko fotoaparátu, takže se vytvo il 
stín od tubusu objektivu. Objekt by se m l nacházet ve vzdálenosti
nejmén  1 metr od fotoaparátu. Pokud je na objektivu nasazena 
slune ní clona, p ed fotografováním snímku s bleskem ji sejm te.

S nasazeným bleskem Speedlite 90EX (str. 138)
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Po každém stisknutí tla ítka <B> se zm ní informace zobrazené 
na displeji.

Obsah obrazovky p i fotografování

Citlivost ISO

Zv tšené 
zobrazení

Simulace 
expozice

Kvalita záznamu 
snímk

Režim ízení

Metoda AF
• c : u+Sledování
• o : FlexiZone – Multi
• d : FlexiZone – Single

Režim snímání

Kontrola stavu baterie

Expozice dotykem

Obrazovka 
rychlého 
ovládání Q

Po et možných snímk

Jestliže se ikona <g> zobrazí bílou barvou, znamená to, že se jas 
obrazu živého náhledu blíží jasu, jaký bude mít vyfotografovaný snímek.
Pokud bliká ikona <g>, znamená to, že se obraz živého náhledu 
nezobrazuje s odpovídajícím jasem z d vodu nedostate ného nebo 
p íliš jasného osv tlení. Ve skute n  zaznamenaném snímku se však 
nastavení expozice projeví.
Pomocí možnosti [Rastr 1l] nebo [Rastr 2m] m žete zobrazit áry 
rastru, které vám pomohou vyrovnat fotoaparát ve svislém nebo 
vodorovném sm ru (str. 205).
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S digitálním fotoaparátem byste m li používat kartu s dostate nou
kapacitou. Pokud se nem žete rozhodnout, jakou kompozici zvolit nebo 
který režim použít, m li byste fotografovat bez omezení s r znými 
kompozicemi a v r zných režimech. I když je snímek nepatrn
rozmazaný, m že stále n co sd lit. Neúsp šn  po ízené nebo 
nežádoucí snímky m žete vždy vymazat, takže ur it  zkuste po ídit 
mnoho r zných snímk .

V závislosti na scén  byste m li posunout fotografovaný objekt doprava 
nebo doleva, místo aby se nacházel uprost ed, ímž do záb ru
zahrnete ur ité pozadí. To dodá snímku v tší vyváženost a hloubku.
Když stisknete tla ítko spoušt  do poloviny, abyste zaost ili na 
nepohyblivý objekt, bude zaost ení zablokováno na vzdálenost objektu. 
Poté zam te fotoaparát doprava nebo doleva a úpln  stiskn te tla ítko
spoušt . Tato funkce se ozna uje jako „blokování zaost ení“. Blokování 
zaost ení lze používat i v jiných režimech základní zóny (s výjimkou
režimu Sport <5>).

A Techniky fotografování v pln  automatickém režimu 
(automatickém inteligentním scénickém režimu)

Zm na kompozice snímku
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P i fotografování v režimu <A> se zobrazí ikona p edstavující scénu 
detekovanou fotoaparátem.

*1 :Zobrazí se pouze v p ípad , že je jako metoda AF nastavena možnost 
[u+Sledování]. Pokud je nastavena jiná metoda AF, zobrazí se ikona „Jiný 
než portrét“, i když je detekována osoba.

*2 :Zobrazí se, pokud má nasazený objektiv k dispozici informace o vzdálenosti. 
P i použití mezikroužk  nebo makroobjektivu nemusí zobrazená ikona 
odpovídat aktuální scén .

*3 :Zobrazí se ikona odpovídající detekované scén .
*4 :Zobrazí se p i použití stativu za nedostate ného osv tlení nebo p i

fotografování no ní scény.

<  Pokra ování na další stran >

Ikony scén

Objekt Portrét*1 Jiný než portrét
Barva 
pozadí

Pozadí
Pohyb

P íroda 
a venkovní 
scéna

Pohyb Zblízka*2

Jasné
Šedá

Protisv tlo

V etn
modré 
oblohy Sv tle 

modrá
Protisv tlo

Západ slunce *3 *3 Oranžová

Bodové
osv tlení

Tmav
modráTmavé

Se stativem *4*5 *3 *4*5 *3



73

A Techniky fotografování v pln  automatickém režimu (automatickém inteligentním scénickém režimu)

*5 :Zobrazí se p i použití libovolného z níže uvedených objektiv :
• EF 24 mm f/2,8 IS USM • EF 28 mm f/2,8 IS USM
• EF 300 mm f/2,8L IS II USM • EF 400 mm f/2,8L IS II USM
• EF 500 mm f/4L IS II USM • EF 600 mm f/4L IS II USM
• EF-S 18–55 mm f/3,5–5,6 IS II • EF-S 18–135 mm f/3,5–5,6 IS STM
• EF-S 55–250 mm f/4–5,6 IS II • Objektivy IS uvedené na trh v roce 2012 nebo pozd ji.

* Pro ur ité scény nemusí zobrazená ikona odpovídat aktuální scén .

Simulace výsledného obrazu je funkce, která umož uje zobrazit vliv 
stylu Picture Style, vyvážení bílé apod. na snímek.
Automaticky se projeví následující nastavení.

Styl Picture Style
* Projeví se všechna nastavení, jako jsou ostrost, kontrast, saturace barev 

a tón barev.
Vyvážení bílé
Korekce vyvážení bílé
Snímky podle prost edí
Snímky podle osv tlení/scény
Kreativní filtry (p i použití filtr  [M kké ost ení] a [Efekt Levného 
fotoaparátu], pokud je stisknuto tla ítko kontroly hloubky ostrosti)*
Režim m ení
Expozice
Hloubka ostrosti (pokud je stisknuto tla ítko kontroly hloubky ostrosti)*
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
Korekce vin tace
Priorita zvýrazn ní tónu
Pom r stran (potvrzení oblasti snímku)

* S uživatelskou funkcí C.Fn-6 z nabídky nastavenou na možnost „Náhled 
hloubky ostrosti“.

Simulace výsledného obrazu

Pomocí simulace výsledného obrazu m žete zkontrolovat ú inky r zných 
nastavení na obraz, ale barvy zobrazené na obrazovce nebudou pln
odpovídat barvám zaznamenaného snímku.
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1 Klepn te na ikonu režimu snímání 
v levém horním rohu obrazovky.

Zobrazí se obrazovka výb ru 
režimu snímání.

2 Klepnutím na obrazovku vyberte 
režim snímání.

Režim snímání m žete vybrat také na 
obrazovce rychlého ovládání B.

Klepnutím na šipku na jedné ze dvou stran obrazovky p ejdete na 
další stránku.
Obrazovka režimu snímání obsahuje t i stránky, obrazovka kreativní 
zóny obsahuje jednu stránku a obrazovka základní zóny obsahuje 
dv stránky.

Režimy kreativní zóny
M žete vybrat následující hodnoty: a: Ru ní expozice, f: Priorita 
clony AE, s: Priorita záv rky AE a d: Program AE.

Režimy základní zóny
C: Kreativní automat.režim, 2: Portrét, 3: Krajina, 4: Detail, 
5: Sport, 6: No ní portrét, F: No ní scéna z ruky, G: Ovládání 
HDR podsv tlení

k: Automatická expozice, M: Ru ní expozice

Výb r režimu snímání

P i použití režimu z

P i použití režimu k
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V režimu <C> m žete snadno rozmazat pozadí, zm nit režim ízení
nebo ídit emitování záblesk  nasazeného blesku Speedlite. M žete
také zvolit prost edí, které chcete na snímcích zachytit. Výchozí 
nastavení jsou stejná jako v režimu <A>.
* Zkratka CA ozna uje Kreativní automatický režim.

1 Oto te voli  režim  do polohy 
<z> a na obrazovce vyberte 
možnost <C>.

2 Zobrazte obrazovku rychlého 
ovládání.

P i použití obrazovky rychlého 
ovládání Q m žete kontrolovat 
ú inek funkce b hem jejího 
nastavování (krom  funkce 
[Pozadí:Rozmaz.<->Ostré]).

3 Nastavte požadovanou funkci.
Vyberte funkci a klepn te na 
ikonu [2].
Zobrazí se vybraná funkce 
a pr vodce funkcí (str. 60).
Postup nastavení a podrobné
informace o jednotlivých funkcích 
naleznete na stranách 76–77.

4 Vyfotografujte snímek.
Stiskn te tla ítko spoušt .

C Kreativní automatické fotografování

Pokud zm níte režim snímání nebo p epnete napájení do stavu <2>,
obnoví se výchozí nastavení funkcí, které jste nastavili na této obrazovce. 
Zachovají se však nastavení metody AF, kvality záznamu snímk ,
samospoušt  a dálkového ovládání. Pro režimy kreativní zóny, které 
umož ují použít kreativní filtry, z stane také zachováno nastavení 
kreativních filtr .



C Kreativní automatické fotografování
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(1) Snímky podle prost edí (obrazovka rychlého ovládání 
Q / obrazovka rychlého ovládání B)
M žete zvolit prost edí, které chcete na snímcích zachytit.

(1)

(2)
(4)

(1)

(2)

(4)

Kontrola stavu baterie Po et možných snímk
Kvalita záznamu snímk

(3)
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C Kreativní automatické fotografování

(2) Rozmazání/zaost ení pozadí (obrazovka rychlého ovládání 
Q / obrazovka rychlého ovládání B)

Jestliže posunete posuvník doleva, bude vzhled pozadí 
rozmazan jší. Pokud jej posunete doprava, bude vzhled pozadí 
zaost en jší. Pokud chcete rozmazat pozadí, vyhledejte si 
informace v ásti „Fotografování portrét “ na stran 78.
Míra rozmazání pozadí závisí na použitém objektivu a podmínkách p i
fotografování. P i fotografování s bleskem nebude toto nastavení použito.

(3) Režim ízení (obrazovka rychlého ovládání B)
<u> Jednotlivé snímky:

Umož uje fotografovat snímky po jednom.
<i> Kontinuální snímání:

Budou nep etržit  po izovány fotografie, dokud 
budete držet zcela stisknuté tla ítko spoušt . M žete
vyfotografovat p ibližn  až 4,3 snímku za sekundu.

<Q> Samospouš : 10 s/d. ovl.:
Snímek bude po ízen 10 sekund poté, co stisknete 
tla ítko spoušt . Lze také použít dálkový ovlada .

<l> Samospouš : 2 sek.:
Snímek bude po ízen 2 sekundy poté, co stisknete 
tla ítko spoušt .

<q> Samospouš : Kontinuální:
Klepnutím na ikonu [W]/[X] nastavte po et snímk
(2 až 10), které chcete pomocí samospoušt
vyfotografovat. Deset sekund poté, co stisknete 
tla ítko spoušt , se po ídí nastavený po et snímk .

(4) Emitování záblesk  nasazeným bleskem Speedlite 90EX (obrazovka
 rychlého ovládání Q / obrazovka rychlého ovládání B)
<a> Automatický blesk : Záblesk je emitován automaticky, je-li to zapot ebí.
<I> S bleskem : Záblesk je emitován vždy.
<b>Bez blesku : Blesk je vypnutý.
* Pokud je nasazen jiný blesk než Speedlite 90EX, nastaví se režim blesku S bleskem.

P i použití samospoušt  si prostudujte poznámky  na stran  137.
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V tomto režimu se rozmaže pozadí, aby fotografovaná osoba lépe 
vynikla. Zajiš uje také jemn jší vzhled odstín  pleti a vlas .

ím v tší bude vzdálenost mezi fotografovaným objektem 
a pozadím, tím lépe.

ím v tší bude vzdálenost fotografovaného objektu od pozadí, tím 
rozmazan jší bude vzhled pozadí. Fotografovaný objekt také lépe 
vynikne na jednoduchém a tmavém pozadí.

Použijte teleobjektiv.
Pokud používáte objektiv se zoomem, použijte co nejdelší ohniskovou 
vzdálenost tak, aby byl snímek tvo en obrazem fotografované osoby 
od pasu nahoru. V p ípad  pot eby se p esu te blíže.

Zaost ete na tvá .
Zkontrolujte, zda se barva AF bodu, jenž se nachází na tvá i, zm ní 
na zelenou.

2 Fotografování portrét  (Portrét)

Tipy pro fotografování

Výchozí nastavení je <i> (kontinuální snímání). Pokud p idržíte 
stisknuté tla ítko spoušt , m žete snímat kontinuáln  a získat snímky 
s r znými postoji a výrazy obli eje (maximáln  p ibližn  4,3 snímku/s).
V režimu Portrét je doporu eno použít blesk Speedlite 90EX nebo podobný.
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Tento režim je vhodný pro široké scény, když chcete mít zaost en celý 
záb r, od blízkých objekt  až po vzdálené. Snímky s živými odstíny 
modré a zelené barvy a se silným doost ením a výrazným vzhledem.

P i použití objektivu se zoomem využijte jeho širokoúhlé 
nastavení.
Jestliže použijete širokoúhlé nastavení objektivu se zoomem, 
dosáhnete vyšší ostrosti objekt  v pop edí i v pozadí než p i
použití teleobjektivu. Snímky krajin také získají p i tomto nastavení 
lepší perspektivu.
Fotografování no ních snímk .
Vzhledem k tomu, že bude deaktivován blesk, je režim <3>
vhodný také pro no ní scény. Chcete-li zabránit rozhýbání 
fotoaparátu v tomto režimu, vždy použijte stativ.

3 Fotografování krajiny (Krajina)

Tipy pro fotografování
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Tento režim je vhodný pro fotografování kv tin a malých objekt
zblízka. Pokud chcete, aby se malé objekty jevily mnohem v tší,
použijte makroobjektiv (prodává se samostatn ).

Použijte jednoduché pozadí.
Když pozadí neobsahuje žádné další kv tiny, listy apod., objekt 
fotografovaný zblízka více vynikne.

P esu te se co nejblíže k fotografovanému objektu.
Ov te, jaká je minimální zaost ovací vzdálenost objektivu. 
Na n kterých objektivech je ozna ení, nap íklad <40,25 m>.
(V tomto p íkladu je udávána minimální zaost ovací vzdálenost 
25 cm.) Minimální zaost ovací vzdálenost objektivu se m í od 
zna ky <V> (ohnisková rovina) na levé stran  sán k pro 
p íslušenství k fotografovanému objektu. Pokud se k objektu p íliš
p iblížíte, nebude možné zaost it.

P i použití objektivu se zoomem nastavte co nejdelší 
ohniskovou vzdálenost.
Pokud používáte objektiv se zoomem, bude se p i nastavení delší 
ohniskové vzdálenosti jevit fotografovaný objekt v tší.

4 Fotografování detail  (Detail)

Tipy pro fotografování
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Tento režim použijte k fotografování pohyblivých objekt .

Fotografujte kontinuáln .
Po stisknutí tla ítka spoušt  do poloviny fotoaparát zaost í a dojde 
k fixaci AF bodu.
V dob , kdy bude fotoaparát zaost ovat, bude znít zvuková 
signalizace. Jestliže nelze zaost it, zm ní se barva AF bodu 
na oranžovou.
Když nastane ten správný okamžik, po i te snímek úplným stisknutím 
tla ítka spoušt . Pokud p idržíte úpln  stisknuté tla ítko spoušt ,
fotoaparát bude pokra ovat v zaost ování a bude kontinuáln
po izovat snímky, takže m žete zachytit m nící se pohyb.
Rychlost kontinuálního snímání (maximální po et snímk  za 
sekundu) závisí na použitém objektivu.
• EF-M 18–55 mm f/3,5–5,6 IS STM: p ibližn  1,7 sn./s
• EF-M 22 mm f/2 STM: p ibližn  1,2 sn./s
• Objektivy EF a EF-S: p ibližn  4,3 sn./s

5 Fotografování pohyblivých objekt  (Sport)

Tipy pro fotografování

Prostudujte si také upozorn ní na stran 131.



5 Fotografování pohyblivých objekt  (Sport)
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P i nedostate ném osv tlení, kdy se m že projevit rozhýbání fotoaparátu, 
bude v levé dolní ásti displeje LCD blikat zobrazení rychlosti záv rky. 
Držte fotoaparát co nejpevn ji a vyfotografujte snímek.
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Nasa te blesk Speedlite 90EX a po izujte portréty s nádhernou
a jasnou no ní scénou v pozadí.

Použijte širokoúhlý objektiv a stativ.
Jestliže používáte objektiv se zoomem, nastavte co nejkratší 
ohniskovou vzdálenost, abyste dosáhli širokoúhlého no ního záb ru. 
Chcete-li zabránit rozhýbání fotoaparátu v tomto režimu, použijte stativ.

Fotografujte portréty bez blesku.
Pokud je napájení blesku Speedlite p epnuto do stavu <1>, bude 
blesk Speedlite automaticky emitovat záblesk za nedostate ného
osv tlení, aby byl po ízen p kný portrét.
Po ízený snímek byste m li poté p ehrát, abyste zkontrolovali jeho jas. 
Pokud objekt vypadá tmavý, p esu te se blíže a vyfotografujte snímek znovu.
Efektivní dosah blesku je uveden v ásti „Efektivní dosah blesku“ na stran 139.
P i fotografování no ní scény bez osob blesk Speedlite vypn te.

Zkuste také fotografovat v jiném režimu snímání.
U snímk  po izovaných v noci se zvyšuje riziko, že se na nich 
projeví rozhýbání fotoaparátu, proto doporu ujeme fotografovat také 
v režimech <A> a <F>.

6 Fotografování no ních portrét  (No ní portrét) (se stativem)

Tipy pro fotografování



6 Fotografování no ních portrét  (No ní portrét) (se stativem)
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Požádejte fotografovaný objekt, aby vydržel nehybný i po emitování záblesku.
Pokud použijete blesk se samospouští, rozsvítí se krátce po po ízení 
snímku indikátor samospoušt  / pomocné sv tlo AF.
P i fotografování no ních scén nebo jiných scén, pro n ž se na 
obrazovce zobrazí více zdroj  bodového sv tla, nemusí být fotoaparát 
schopen automaticky zaost it. V takových p ípadech je doporu eno 
nastavit položku [Metoda AF] na možnost [FlexiZone – Single]. 
Pokud fotoaparát stále nem že automaticky zaost it, nastavte režim 
ost ení [MF] a zaost ete ru n .
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Tento režim používejte k fotografování no ních scén, když držíte 
fotoaparát v rukou. P i po izování fotografie se souvisle vyfotografují 
ty i snímky, z nichž se vytvo í jediná jasná fotografie s potla eným

vlivem rozhýbání fotoaparátu.

Držte fotoaparát pevn .
P i fotografování držte fotoaparát pevn  a ve stabilní poloze. Pokud jsou 
souvisle po ízené díl í snímky vzájemn  zna n  posunuté v d sledku 
rozhýbání fotoaparátu atd., nemusí být ve výsledném snímku ádn  vyrovnány.

S nasazeným bleskem Speedlite 90EX
Pokud budete fotografovat pouze no ní scénu, vypn te blesk Speedlite.
Jestliže fotografujete pouze no ní scénu, vypn te blesk.
Pokud fotografujete také osobu, zapn te blesk Speedlite.
K vyfotografování prvního díl ího snímku bude použit blesk, aby byl
po ízen p kný portrét. Požádejte fotografovanou osobu, aby se 
nehýbala, dokud nebudou po ízeny všechny ty i souvislé díl í
snímky. Efektivní dosah blesku pro fotografování osob je uveden 
v ásti „Efektivní dosah blesku“ na stran 139.

F Fotografování no ních scén z ruky (No ní scéna z ruky)

Tipy pro fotografování

Prostudujte si upozorn ní na stran  87.
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Tento režim je ur en pro fotografování scén obsahujících jasné i tmavé 
oblasti. P i po izování snímku budou souvisle vyfotografovány t i díl í
snímky s odlišnými expozicemi. Ve výsledném snímku bude zmírn na
ztráta detail  ve sv tlech a stínech.

Držte fotoaparát pevn .
P i fotografování držte fotoaparát pevn  a ve stabilní poloze. 
Pokud jsou souvisle po ízené díl í snímky vzájemn  zna n
posunuté v d sledku rozhýbání fotoaparátu atd., nemusí být ve 
výsledném snímku ádn  vyrovnány.

G Fotografování scén v protisv tle (Ovládání HDR podsv tlení)

Tipy pro fotografování

Bude emitováno pomocné sv tlo AF.
Nelze použít blesk.
Prostudujte si upozorn ní na stran  87.
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Upozorn ní pro režim <F>
P i fotografování no ních scén a dalších scén s více zdroji bodového 
sv tla nemusí být fotoaparát schopen automaticky zaost it. V takových 
p ípadech nastavte režim ost ení [MF] a zaost ete ru n .
Pokud jsou p i fotografování s bleskem emitovány záblesky a pozadí 
objektu je dostate n  blízko na to, aby bylo osv tleno zábleskem, nebo 
pokud no ní scéna obsahuje pouze n kolik sv tel, snímky nemusí být 
ádn  vyrovnány. V d sledku toho m že být fotografie rozmazaná.

Pokud je p i fotografování s bleskem fotografovaný objekt p íliš blízko 
fotoaparátu, m že být výsledný snímek p íliš jasný (p eexponovaný).
P i použití blesku Speedlite s automatickým nastavením pokrytí blesku bude zoom trvale 
nastaven do krajní polohy pro širokoúhlý záb r, bez ohledu na polohu zoomu objektivu. 
P i použití blesku Speedlite s p epína em pro ru ní nastavení pokrytí blesku fotografujte 
s hlavou blesku zasunutou do polohy pro širokoúhlý záb r (normální poloha).

Upozorn ní pro režim <G>
Uv domte si, že snímek nemusí být vykreslen s jemnou gradací a m že
vypadat nestejnom rn  nebo obsahovat výrazný šum.
Režim Ovládání HDR podsv tlení nemusí být ú inný pro scény s p íliš
silným protisv tlem nebo pro scény s mimo ádn  vysokým kontrastem.
P i fotografování objekt , které jsou dostate n  jasné, nap íklad 
u normáln  osv tlených scén, m že snímek vypadat nep irozen
v d sledku použitého efektu HDR.

Upozorn ní pro režimy <F> a <G>
V porovnání s jinými režimy snímání bude oblast snímání menší.
Nelze vybrat kvalitu snímk 1+73 ani 1. Pokud je nastavena 
kvalita snímk 1+73 nebo 1 p i použití jiných režim  snímání, 
snímek bude zaznamenán v kvalit 73.
P i fotografování pohybujícího se objektu mohou tyto režimy zp sobit 
zdvojení obrazu fotografovaného objektu.
Vyrovnání díl ích snímk  nemusí být ádn  funk ní pro opakující se vzory 
(m íž, pruhy atd.), ploché nebo jednotónové snímky i díl í snímky, které 
jsou vzájemn  výrazn  posunuté v d sledku rozhýbání fotoaparátu.
Zaznamenání snímku na kartu bude v porovnání s b žným fotografováním 
trvat déle. P i zpracování snímk  se zobrazí zpráva [BUSY] a nebude 
možné po ídit další snímek, dokud nebude zpracování dokon eno.
P i fotografování nelze použít kreativní filtry.
Nelze provést simulaci výsledného obrazu.
Po nastavení voli e režim  do polohy <F> nebo <G> není možný 
p ímý tisk. Vyberte jiný režim a prove te p ímý tisk.
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Funkce na obrazovkách rychlého ovládání
Q: Obrazovka rychlého ovládání Q, B: Obrazovka rychlého ovládání B, o: Výchozí nastavení

Pokud zm níte režim snímání nebo p epnete napájení do stavu <2>, obnoví se výchozí 
nastavení (krom  nastavení metody AF, kvality záznamu snímk , samospoušt  a dálkového ovládání 
a nastavení kreativních filtr  pouze pro režimy kreativní zóny, které umož ují jejich použití).
Kreativní filtry lze také použít v režimech kreativní zóny: a, f, s a d.

Q Rychlé ovládání pro režimy základní zóny a automatický inteligentní scénický režim

Funkce A
(str. 66)

C
(str. 75)

2
(str. 78)

3
(str. 79)

4
(str. 80)

5
(str. 81)

6
(str. 83)

F
(str. 85)

G
(str. 86)

Režim 
ízení

u: Jednotlivé 
snímky

B
( )o

B
( )o B B

( )o
B
( )o B B

( )o
B
( )o

B
( )o

i: Kontinuální 
snímání (str. 133) B B B

( )o B B B
( )o B B B

Samospouš
(str. 136)

Q
B B B B B B B B Bl

q

Blesk 
Speedlite 
90EX

a: Automatická 
aktivace blesku o

Q+
B
( )o

o – o – o – –

D: S bleskem (záblesk 
je emitován vždy) – Q+

B
– – – – – o –

b: Bez 
blesku – Q+

B
– o – o – – o

Snímky podle prost edí 
(str. 89) – Q+

B
Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B

–

Snímky podle osv tlení/
scény (str. 92) – – Q+

B
Q+
B

Q+
B

Q+
B

– – –

Rozmazání/zaost ení 
pozadí (str. 77) – Q+

B
– – – – – – –

Kreativní filtry – Q Q Q Q Q Q – –

Kvalita snímku Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Metoda 
AF

u+Sledování
Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
B

Q+
BFlexiZone – Multi

FlexiZone – Single

P íklad: režim Portrét
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S výjimkou režimu základní zóny <G> m žete vybrat prost edí pro 
fotografování.

1 Vyberte režim základní zóny 
s výjimkou režimu <G>.

2 Na obrazovce rychlého ovládání 
vyberte požadované prost edí.

Zobrazte obrazovku rychlého 
ovládání.
Klepn te na položku 
[ Standard.nastavení], jak je 
znázorn no na obrázku, aby se na 
obrazovce zobrazila nabídka 
[Snímky podle prost edí].
Klepnutím na ikonu [Y]/[Z] vyberte 
prost edí.
P i použití obrazovky rychlého 
ovládání Qm žete zkontrolovat vliv 
zvoleného prost edí na displeji LCD.

Snímek podle volby prost edí

Prost edí C 2 3 4 5 6 F Efekt prost edí
 Standard.nastavení 2 2 2 2 2 2 2 Žádné nastavení

 Živé 2 2 2 2 2 2 2 Slabý / Standardní / Silný

 M kké 2 2 2 2 2 2 2 Slabý / Standardní / Silný

 Teplé 2 2 2 2 2 2 2 Slabý / Standardní / Silný

 Ostré 2 2 2 2 2 2 2 Slabý / Standardní / Silný

 Chladné 2 2 2 2 2 2 2 Slabý / Standardní / Silný

 Sv tlejší 2 2 2 2 2 2 2 Slabý / St ední / Silný

 Tmavší 2 2 2 2 2 2 2 Slabý / St ední / Silný

 Monochromatický 2 2 2 2 2 2 2 Modrý / /B / Sépiový



Snímek podle volby prost edí
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3 Nastavte efekt prost edí.
Klepnutím na položku uvedenou na 
obrázku zobrazte položku [Efekt] ve 
spodní ásti obrazovky.
Klepn te na úrove  efektu 
a nastavení.

4 Vyfotografujte snímek.
Stiskn te tla ítko spoušt .
Pokud zm níte režim snímání nebo
p epnete napájení do stavu <2>,
nastaví se znovu možnost
[ Standard.nastavení].

Obraz zobrazený na displeji LCD i s použitým nastavením prost edí 
nebude vypadat p esn  stejn  jako skute ná fotografie.
Použití blesku m že minimalizovat efekt prost edí.
P i fotografování venku za jasného osv tlení nemusí mít obraz na 
displeji LCD, který vidíte, p esn  stejný jas nebo prost edí jako skute ná 
fotografie. Nastavte položku [52: Jas LCD] na hodnotu 4 a podívejte 
se na obraz na displeji LCD, zatímco obrazovka není ovlivn na
rušivým sv tlem.
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Snímek podle volby prost edí

Nastavení prost edí
Standard.nastavení
Standardní nastavení pro p íslušný režim snímání. Uv domte si, že 
režim <2> má charakteristiky snímku p izp sobené pro portréty 
a režim <3> je p izp soben pro krajiny. Každé prost edí je 
modifikací nastavení snímku p íslušného režimu snímání.

Živé
U iní snímek živ jší a p sobiv jší než možnost 
[ Standard.nastavení].
M kké
Vhodné pro portréty, domácí zví ata, kv tiny apod., když požadujete 
m kký vzhled.
Teplé
Vhodné pro portréty, domácí zví ata apod., když požadujete 
prost edí s teplými tóny.
Ostré
Je nepatrn  potla en celkový jas a sou asn  je zd razn n
fotografovaný objekt. Dodává osobám nebo živým objekt m v tší
pocit p ítomnosti.
Chladné
Je nepatrn  potla en celkový jas a sou asn  je nastaveno prost edí
s chladnými tóny. Zajiš uje, že objekt ve stínu vypadá klidn jší 
a p sobiv jší.
Sv tlejší
Snímek bude vypadat sv tlejší.
Tmavší
Snímek bude vypadat tmavší.
Monochromatický
Pro monochromatické snímky lze zvolit ernobílou, sépiovou nebo 
modrou barvu.



92

V režimech základní zóny <2>, <3>, <4> a <5> m žete
fotografovat s nastaveními, která odpovídají typu osv tlení nebo scény.
Obvykle je posta ující možnost [ Výchozí nastavení], ale pokud 
nastavení odpovídají sv telným podmínkám nebo scén , bude snímek 
vypadat pro váš zrak p esn ji.

1 Vyberte režim základní zóny: 
<2> <3> <4> <5>.

2 Na obrazovce rychlého ovládání 
vyberte typ osv tlení nebo scény.

Zobrazte obrazovku rychlého ovládání.
Klepn te na ikonu [ ], jak je znázorn no
na obrázku, aby se na obrazovce zobrazila 
nabídka [Snímky dle osv./scény].
Klepnutím na ikonu [Y]/[Z] vyberte 
typ osv tlení nebo scény.
P i použití obrazovky rychlého ovládání 
Q se na displeji LCD zobrazí, jak bude 
snímek vypadat se zvoleným typem 
osv tlení nebo scény.

3 Vyfotografujte snímek.
Stiskn te tla ítko spoušt .
Pokud zm níte režim snímání nebo
p epnete napájení do stavu <2>,
nastaví se znovu možnost
[ Výchozí nastavení].

Snímek podle typu osv tlení nebo scény

Osv tlení nebo scéna 2 3 4 5

 Výchozí nastavení k k k k

 Denní sv tlo k k k k

 Stín k k k k

 Zataženo k k k k

 Žárovka k k k

 Zá ivka k k k

 Západ slunce k k k k
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Snímek podle typu osv tlení nebo scény

Nastavení typu osv tlení nebo scény
Výchozí nastavení
Výchozí nastavení vhodné pro v tšinu objekt .
Denní sv tlo
Pro objekty osv tlené slune ním sv tlem. Poskytuje p irozen ji 
vypadající modrou oblohu a zele  a zajiš uje lepší reprodukci sv tle
zbarvených kv tin.
Stín
Pro objekty ve stínu. Vhodné pro odstíny pleti, které mohou vypadat 
p íliš namodralé, a pro sv tle zbarvené kv tiny.
Zataženo
Pro objekty pod zataženou oblohou. Vytvá í teplejší vzhled odstín
pleti a krajin, které by jinak mohly za obla ného dne vypadat mdlé. 
Vhodné také pro sv tle zbarvené kv tiny.
Žárovka
Pro objekty osv tlené sv tlem žárovek. Potla uje erveno-oranžový 
barevný nádech zp sobený sv tlem žárovek.
Zá ivka
Pro objekty osv tlené sv tlem zá ivek. Vhodné pro všechny typy 
zá ivkového osv tlení.
Západ slunce
Vhodné, pokud chcete zachytit p sobivé barvy západu slunce.

P i použití blesku se nastavení p epne na možnost [  Výchozí 
nastavení]. (V informacích o snímku se však zobrazí nastavený typ 
osv tlení nebo scény.)
Chcete-li nastavit tuto funkci spole n  s funkcí [Snímky podle 
prost edí], nastavte pro položku [Snímky dle osv./scény] možnost, 
která nejlépe odpovídá nastavenému prost edí. Pokud je nap íklad 
nastavena možnost [Západ slunce], budou nápadné teplé barvy, takže 
nastavené prost edí se nemusí ádn  projevit.
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S výjimkou automatického inteligentního scénického režimu a režim
snímání No ní scéna z ruky, Ovládání HDR podsv tlení a Film m žete
použít kreativní filtr a zkontrolovat jeho ú inek a kompozici. P i
po izování snímku se uloží pouze fotografie s použitým kreativním 
filtrem. Chcete-li také uložit snímek bez použitého kreativního filtru, 
použijte kreativní filtr p i p ehrávání snímku (str. 260).

1 Vyberte jiný režim snímání než 
<A>, <F>, <G> a Film.

2 Na obrazovce rychlého ovládání 
Q vyberte kreativní filtr.

Klepn te na položku [Kreativní filtry].
Klepn te na požadovaný kreativní 
filtr. Podrobné informace 
o charakteristikách kreativních filtr
naleznete na stranách 96, 97.
Na displeji LCD m žete spat it ú inek 
zvoleného kreativního filtru.

3 Upravte efekt filtru.
M žete upravit veškeré efekty 
s výjimkou efektu miniatury. Po klepnutí 
na filtr se zobrazí ukazatel [ ] (krom
filtru Efekt Levného fotoaparátu) nebo 
[ ] (pro filtr Efekt Levného 
fotoaparátu). Kontrolujte efekt na 
displeji LCD a sou asn  klepn te na
ikonu [ ] nebo [ ].
Po zvolení filtru Efekt miniatury 
zav ete obrazovku rychlého ovládání 
Q klepnutím na ikonu [2]. Zobrazí 
se bílý ráme ek, jenž ozna uje 
oblast, která má vypadat ost e.
Sledujte displej LCD a p etáhn te
ráme ek na požadované místo.

k Použití kreativních filtr
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k Použití kreativních filtr

Klepnutím na ikonu [ ] m žete
zm nit vodorovnou nebo svislou 
orientaci bílého ráme ku.

4 Vyfotografujte snímek.
Stiskn te tla ítko spoušt .

Kreativní filtr nelze použít pro kvalitu záznamu snímk 1+73 nebo 
1. Kreativní filtr nelze použít ani v p ípad , že je nastaven 
automatický braketing expozice (AEB) i braketing vyvážení bílé (WBB) 
nebo pokud je položka [Potla .šumu p i vysokém ISO] nastavena na 
možnost [Potla . šumu u více sním.].
Pokud použijete kreativní filtr a vyfotografujete snímek, nezobrazí 
se histogram.

Pokud použijete kreativní filtr a vyfotografujete snímek, použije se režim ízení 
Jednotlivé snímky, i když nastavíte režim Kontinuální snímání (i/q).



k Použití kreativních filtr
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/B zrno
U iní snímek zrnitý a ernobílý. ernobílý efekt m žete zm nit
úpravou kontrastu.

 M kké ost ení
Dodá snímku m kký vzhled. Stupe  m kkosti m žete zm nit
úpravou rozmazání.

 Efekt objektivu rybí oko
Dává efekt objektivu typu rybí oko. Snímek bude mít 
soudkovité zkreslení.
V závislosti na úrovni tohoto efektu filtru se zm ní o íznutá oblast 
podél okraj  snímku. Vzhledem k tomu, že tento efekt filtru zv tší
st ed snímku, m že také dojít v závislosti na po tu zaznamenaných 
pixel  ke snížení zdánlivého rozlišení uprost ed snímku.
P i nastavování efektu filtru pr b žn  kontrolujte výsledný snímek. 
Pro efekt objektivu rybí oko se k automatickému zaost ování použije 
vždy st edový AF bod.

 Efekt Olejová malba
Zajistí fotografii vzhled olejomalby a objektu trojrozm rný vzhled. 
M žete upravit kontrast a saturaci. Uv domte si, že obloha, bílé 
st ny a podobné objekty nemusí být vykresleny s jemnou gradací 
a mohou vypadat nestejnom rn  nebo obsahovat výrazný šum.

 Efekt Akvarel
Zajistí fotografii vzhled akvarelu s tlumenými barvami. M žete
upravit sytost barev. Uv domte si, že no ní nebo tmavé scény 
nemusí být vykresleny s jemnou gradací a mohou vypadat 
nestejnom rn  nebo obsahovat výrazný šum.

Charakteristiky kreativních filtr
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k Použití kreativních filtr

 Efekt Levného fotoaparátu
Dodává barevný nádech typický pro d tské fotoaparáty a ztmavuje 
ty i rohy snímku. Barevný nádech m žete zm nit úpravou 

tónu barev.
 Efekt miniatury

Vytvá í efekt diorámy. M žete zm nit oblast, v níž bude snímek 
vypadat ostrý. Fotoaparát zaost í na bod uprost ed bílého 
ráme ku a pro metodu AF bude pevn  nastavena možnost 
[FlexiZone – Single].

P i použití filtru [ /B zrno] se m že zrnitý vzhled obrazu zobrazeného na 
obrazovce lišit od vzhledu zaznamenaného snímku.
P i použití filtr  [M kké ost ení] a [Efekt Levného fotoaparátu] se 
m že ú inek m kkého ost ení na obraz zobrazený na obrazovce lišit od 
ú inku na zaznamenaný snímek. Pokud používáte jiný režim snímání 
než režimy základní zóny nebo snímání filmu, m žete nastavit 
uživatelskou funkci C.Fn-6 z nabídky na možnost [Náhled hloubky 
ostrosti] (str. 287) a stisknutím tla ítka <XL> zkontrolovat m kké
ost ení pro snímek, který bude zaznamenán.
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Níže je vysv tlen nejsnazší zp sob p ehrávání snímk . Další informace 
o postupu p ehrávání získáte na stran 229.

1 P ehrajte snímek.
Stiskn te tla ítko <x>.
Zobrazí se poslední vyfotografovaný 
nebo naposledy zobrazený snímek.
Pokud je napájení p epnuto do stavu 
<2> a p idržíte stisknuté tla ítko
<x> po dobu 2 sekund nebo déle, 
p epne se napájení do stavu <1>
a zobrazí se obrazovka p ehrávání.

2 Vyberte požadovaný snímek.
Po stisknutí tla ítka <YA> se jako 
první zobrazí naposledy po ízený
snímek.
Po stisknutí tla ítka <ZO> se jako 
první zobrazí první po ízený snímek.
Po každém stisknutí tla ítka <B>
se zm ní informace zobrazené 
na displeji.

x P ehrávání snímk

Žádné informace

Zobrazení histogramu

Se základními informacemi

Informace o snímku
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x P ehrávání snímk

3 Ukon ete p ehrávání snímk .
Stisknutím tla ítka <x> ukon ete 
p ehrávání snímk  a vra te se na 
obrazovku živého náhledu.
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3
Kreativní fotografování

P i použití automatického inteligentního scénického 
režimu a režim  základní zóny m žete snadno 
po izovat snímky, ale nem žete m nit nastavení funkcí. 
P i použití režimu <d> (Programová automatická 
expozice) m žete nastavit r zné funkce pro kreativn jší 
fotografování.

V režimu <d> fotoaparát automaticky nastaví rychlost 
záv rky a clonu, aby dosáhl standardní expozice.
Rozdíl mezi režimy základní zóny a režimem <d> je 
vysv tlen na stran  296.
Funkce vysv tlené v této kapitole lze také použít 
v režimech <s>, <f> a <a>, které jsou popsány 
v kapitole 4.
Symbol M zobrazený vpravo od nadpisu stránky 
oznamuje, že funkce je k dispozici pouze v režimech 
kreativní zóny (str. 25).

* Zkratka <d> ozna uje program.
* AE ozna uje automatickou expozici (Auto Exposure).

Experimentujte s vašimi fotografiemi a 
vytvá ejte nové a p sobivé snímky. 
Až získáte zkušenosti, vyzkoušejte si 
nové pohledy a snímejte z r zných úhl .
Objevujte v portrétech r zné výrazy tvá e
a postoje.
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Fotoaparát automaticky nastaví rychlost záv rky a clonu podle jasu 
objektu. Tato funkce se ozna uje jako programová automatická
expozice (Program AE).

1 V kreativní zón  vyberte režim 
<d> (str. 74).

2 Zaost ete na fotografovaný
objekt.

Zam te AF bod na fotografovaný 
objekt. Pak stiskn te tla ítko spoušt
do poloviny.
Barva AF bodu, v n mž dojde 
k zaost ení, se zm ní na zelenou 
(p i použití jednosnímkového 
automatického zaost ování
(One-Shot AF)).
Rychlost záv rky a clona se nastaví 
automaticky a p íslušné hodnoty 
se zobrazí.

3 Zkontrolujte zobrazení.
Standardní expozice bude zajišt na,
jestliže zobrazené hodnoty rychlosti 
záv rky a clony neblikají.

4 Vyfotografujte snímek.
Upravte kompozici snímku a úpln
stiskn te tla ítko spoušt .

d: Programová automatická expozice
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d: Programová automatická expozice

Zm te citlivost ISO. Použijte blesk Speedlite 90EX.
Chcete-li p izp sobit úrove  okolního osv tlení fotografovanému 
objektu, m žete zm nit citlivost ISO (str. 109) nebo použít blesk 
Speedlite 90EX (str. 138). V režimu <d> nebude blesk Speedlite 
90EX automaticky emitovat záblesky. P i nedostate ném osv tlení
p epn te napájení blesku Speedlite 90EX do stavu <ON>
a v nabídce [A1: Ovládání blesku Speedlite] nastavte položku 
[Záblesk blesku] na možnost [Povolit].
Je možné provést posun programu. (Posun programu)
Po stisknutí tla ítka spoušt  do poloviny zm te otá ením voli e
<5> kombinaci rychlosti záv rky a clony (program). Nastavení 
posunu programu se zruší automaticky po vyfotografování snímku*. 
Posun programu nelze použít s bleskem.
* Pokud se nad zobrazením kompenzace expozice zobrazí ikona ukazatele 

<c>, odstra te ji stisknutím tla ítka <ZO> a poté otá ejte voli em <5>.

Zkontrolujte hloubku ostrosti.
Pokud v režimech kreativní zóny použijte uživatelskou funkci C.Fn-6
pro p i azení funkce [Náhled hloubky ostrosti] tla ítku <XL>,
m žete zkontrolovat hloubku ostrosti.

Tipy pro fotografování

Blikající hodnota rychlosti záv rky „30"“ a hodnota 
maximální clony signalizují podexponování. Zvyšte 
citlivost ISO nebo použijte blesk.
Blikající hodnota rychlosti záv rky „4000“ a hodnota 
minimální clony signalizují p eexponování. Snižte 
citlivost ISO.

Rozdíly mezi režimy <d> a <A> (Automatický inteligentní 
scénický režim)
V režimu <A> se mnoho funkcí, jako je režim innosti AF, nastaví 
automaticky. Po et funkcí, které lze zm nit, je omezený. V režimu <d> se 
naopak automaticky nastavují pouze rychlost záv rky a clona. M žete bez 
omezení nastavit režim innosti AF a další funkce (str. 296).
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V režimech kreativní zóny m žete nastavit metodu AF, režim innosti 
AF, režim ízení, kvalitu snímk , vyvážení bílé, kreativní filtry, styl 
Picture Style, funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace 
jasu), režim m ení atd.

Rychlé ovládání

Podrobné informace o režimech m ení naleznete na stran  151.
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M žete vybrat po et pixel  a kvalitu obrazu. K dispozici je deset 
možností nastavení kvality záznamu snímk : 73, 83, 74, 84,
7a, 8a, b, c, 1+73, 1.

1 Vyberte položku [Kval. snímku].
Na kart  [A1] vyberte položku 
[Kval. snímku] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

2 Vyberte požadovanou kvalitu 
záznamu snímk .

Zobrazí se po et pixel  odpovídající zvolené 
kvalit  a po et snímk , které lze po ídit, 
aby vám pomohly vybrat požadovanou
kvalitu. Poté stiskn te tla ítko <Q/0>.

P ehled nastavení kvality záznamu snímk  (p ibližné hodnoty)

* Hodnoty pro velikost souboru, po et možných snímk  a maximální po et snímk  sekvence platí pro zkušební 
kartu Canon s kapacitou 8 GB a vychází ze zp sob  m ení stanovených spole ností Canon (pom r stran 3:2, 
citlivost ISO 100 a standardní styl Picture Style). Tyto hodnoty se budou lišit v závislosti na objektu, zna ce
karty, pom ru stran, citlivosti ISO, stylu Picture Style, uživatelských funkcích a dalších nastaveních.

* Hodnoty maximálního po tu snímk  sekvence uvedené v závorkách platí pro kartu 
kompatibilní s UHS-I spole nosti Canon s kapacitou 8 GB.

3 Nastavení kvality záznamu snímk

Zaznamenané pixely (po et pixel )

Po et možných snímk

Kvalita snímk Zaznamenané 
pixely (megapixely)

Velikost 
souboru (MB)

Po et
možných 
snímk

Maximální 
po et snímk

sekvence
73 Vysoká 

kvalita

JPEG

P ibližn  17,9
(18 M)

6,4 1 140 15 (17)
83 3,2 2 240 2 240 (2 240)
74 St ední 

kvalita
P ibližn  8,0

(8 M)
3,4 2 150 2 150 (2 150)

84 1,7 4 200 4 200 (4 200)
7a

Nízká 
kvalita

P ibližn  4,5
(4,5 M)

2,2 3 350 3 350 (3 350)
8a 1,1 6 360 6 360 (6 360)

b
P ibližn  2,5 

(2,5 M) 1,3 5 570 5 570 (5 570)

c
P ibližn  0,35 

(0,35 M) 0,3 21 560 21 560 
(21 560)

1 73 Vysoká 
kvalita

P ibližn  17,9
(18 M)

23,5+6,4 230 3 (3)
1 23,5 290 6 (6)
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Chci vybrat kvalitu záznamu snímk  odpovídající velikosti 
papíru pro tisk.

P i volb  kvality záznamu snímku se 
i te podle diagramu vlevo. Jestliže 

chcete snímek o íznout, doporu ujeme
vybrat vyšší kvalitu (více pixel ), jako 
jsou možnosti 73, 83, 1+73

nebo 1.
b je vhodná pro p ehrávání snímk  na 
digitálním fotoráme ku. c je vhodná pro 
odesílání snímk  e-mailem nebo pro 
jejich použití na webu.

Jaký je rozdíl mezi možnostmi 7 a 8?
Ozna uje rozdílnou kvalitu snímku z d vodu odlišného pom ru 
komprese. I p i stejném po tu pixel  má snímek v p ípad  možnosti 
7 vyšší kvalitu. Pokud vyberete možnost 8, snížíte mírn  kvalitu, 
ale na kartu bude možné uložit více snímk . Možnosti b i c
poskytují kvalitu 7 (Nízká komprese).
Mohl jsem po ídit více fotografií, než byl uvedený po et
možných snímk .
Udávaný po et možných snímk  je pouze p ibližný. V závislosti na 
podmínkách fotografování je možné vyfotografovat více snímk , než 
bylo uvedeno. M že jich být také mén , než bylo uvedeno.
Zobrazuje fotoaparát informace o maximálním po tu snímk
sekvence?
Maximální po et snímk  sekvence (1 až 9) se zobrazuje vpravo od 
po tu možných snímk . (Pokud je maximální po et snímk
sekvence 10 nebo v tší, pak se nezobrazí.)
Kdy je vhodné použít nastavení 1?
Snímky režimu 1 vyžadují zpracování pomocí po íta e. Podrobné 
informace naleznete v ástech „Režim 1“ a „Režim 1+73“ na 
další stran .

asté otázky

A4 (29,7 × 21 cm)

12,7 × 8,9 cm

A3 (42 × 29,7 cm)
74  
84  

A2 (59,4 × 42 cm)
73  
83  

1+73  
1  

7a

8ab

Velikost papíru
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3 Nastavení kvality záznamu snímk

Režim 1 ukládá nezpracovaná data snímk , z nichž lze vytvo it
snímky kvality 73 nebo jiné. I když snímky po ízené v kvalit 1

vyžadují k zobrazení v po íta i software, jako je Digital Photo 
Professional (je sou ástí dodávky, str. 340), poskytují rovn ž flexibilitu 
pro úpravy snímk , která je možná pouze p i použití kvality 1. Režim 
1 je užite ný, jestliže chcete snímek sami p esn  upravit nebo 
chcete-li vyfotografovat d ležitý objekt.

V režimu 1+73 se po jediném stisknutí tla ítka spoušt  zaznamená 
snímek v kvalit 1 i 73. Oba snímky se uloží na kartu sou asn .
Tyto dva snímky budou uloženy ve stejné složce pod stejnými ísly
souboru (p ípona souboru .JPG pro typ JPEG a .CR2 pro typ RAW). 
Snímky po ízené v kvalit 73 lze zobrazit nebo vytisknout i pomocí
po íta e, v n mž není nainstalován software dodaný s fotoaparátem.

Režim 1

Režim 1+73

Číslo souboru Přípona souboru

0001 . JPG 

0001 . CR2Snímek  1

73 Snímek

Voln  prodejný software nemusí být schopen zobrazit snímky typu RAW. 
Doporu ujeme použít dodaný software.
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Pom r stran
Pom r stran snímku lze nastavit na [3:2], [4:3], [16:9] nebo [1:1].
Pokud jsou nastaveny následující pom ry stran, je oblast obklopující 
obraz na displeji LCD zakryta ernou maskou: [4:3] [16:9] [1:1].
Snímky typu JPEG budou uloženy s nastaveným pom rem stran. Snímky typu RAW 
budou vždy uloženy s pom rem stran [3:2]. Vzhledem k tomu, že je ke snímku typu 
RAW p ipojena informace o pom ru stran, bude p i zpracování snímku typu RAW 
pomocí dodaného softwaru vytvo en snímek s odpovídajícím pom rem stran. V p ípad
pom r  stran [4:3], [16:9] a [1:1] se p i p ehrávání snímku zobrazí áry odpovídající 
danému pom ru stran, které však ve skute nosti nebudou do snímku zakresleny.

asova  m ení
M žete zm nit délku doby, po kterou bude zobrazena expozi ní hodnota 
(doba blokování expozice p i použití blokování automatické expozice).
V režimech základní zóny, a pokud je zablokována expozice s bleskem po 
nasazení externího blesku, bude délka doby pevn  nastavena na 16 sekund.

Kvalita 
snímk

Pom r stran a po et pixel
3:2 4:3 16:9 1:1

3
1

5 184 x 3 456
(18,0 megapixelu)

4 608 x 3 456
(16,0 megapixelu)

5 184 x 2 912*
(15,1 megapixelu)

3 456 x 3 456
(11,9 megapixelu)

4
3 456 x 2 304

(8,0 megapixelu)
3 072 x 2 304

(7,0 megapixelu)
3 456 x 1 944

(6,7 megapixelu)
2 304 x 2 304

(5,3 megapixelu)

a
2 592 x 1 728

(4,5 megapixelu)
2 304 x 1 728

(4,0 megapixelu)
2 592 x 1 456*

(3,8 megapixelu)
1 728 x 1 728

(3,0 megapixelu)

b
1 920 x 1 280

(2,5 megapixelu)
1 696 x 1 280*

(2,2 megapixelu)
1 920x1 080

(2,1 megapixelu)
1 280 x 1 280

(1,6 megapixelu)

c
720 x 480

(350 000 pixel )
640 x 480

(310 000 pixel )
720 x 400*

(290 000 pixel )
480 x 480

(230 000 pixel )

Kvality záznamu snímk  ozna ené hv zdi kou neodpovídají p esn
nastavenému pom ru stran.
Zobrazená oblast snímku pro pom ry stran ozna ené hv zdi kou je 
nepatrn  v tší než zaznamenaná oblast. Vyfotografované snímky 
zkontrolujte na displeji LCD p i snímání.
Pokud použijete odlišný fotoaparát pro p ímý tisk snímk  vyfotografovaných 
tímto fotoaparátem s pom rem stran 1:1, nemusí se snímky vytisknout správn .
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Nastavte citlivost ISO (citlivost obrazového sníma e na sv tlo) tak, aby 
odpovídala úrovni okolního osv tlení. V režimech základní zóny se 
citlivost ISO nastavuje automaticky (str. 112).
K nastavení citlivosti ISO m žete použít: 1. zobrazení citlivosti ISO na 
obrazovce živého náhledu, 2. tla ítko <XL> p i azené pomocí 
uživatelské funkce z nabídky, 3. obrazovku nabídky nebo 4. obrazovku 
rychlého ovládání B.

1 Vyberte požadovanou 
citlivost ISO.

Klepn te na zobrazení citlivosti ISO 
v pravé dolní ásti displeje LCD.

2 Nastavte citlivost ISO.
Klepn te na zobrazení citlivosti ISO 
a vyberte požadovanou citlivost ISO, 
poté klepn te na ikonu [2].
Pokud je vybrána hodnota [AUTO],
bude citlivost ISO nastavena
automaticky (str. 112).

Pomocí funkce C.Fn-6 m žete p i adit
nastavení citlivosti ISO tla ítku <XL>
(str. 287).

3 i: Zm na citlivosti ISON

Použití zobrazení citlivosti ISO na obrazovce živého náhledu

P i azení funkce [Citlivost ISO] tla ítku <XL> pomocí 
nabídky uživatelských funkcí
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1 Vyberte položku [Citlivost ISO].
Na kart  [A3] vyberte položku 
[Citlivost ISO] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

2 Nastavte citlivost ISO.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte požadovanou citlivost ISO 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Pokud je vybrána hodnota [AUTO],
bude citlivost ISO nastavena
automaticky (str. 112).

1 Vyberte požadovanou 
citlivost ISO.

V pravé horní ásti obrazovky 
rychlého ovládání B na displeji 
LCD vyberte zobrazení citlivosti ISO.

2 Nastavte citlivost ISO.
Klepn te na zobrazení citlivosti ISO 
a vyberte požadovanou citlivost ISO, 
poté klepn te na ikonu [2].
Pokud je vybrána hodnota [AUTO],
bude citlivost ISO nastavena
automaticky (str. 112).

Použití obrazovky nabídky

Použití obrazovky rychlého ovládání B
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3 i: Zm na citlivosti ISON

P ehled citlivosti ISO

* Vysoké citlivosti ISO zp sobí zrnit jší snímky.

Citlivost ISO Podmínky fotografování Dosah blesku
100 až 400 Exteriér za slune ného dne ím vyšší je citlivost ISO, 

tím dále bude sahat dosah 
blesku (str. 139).

400 až 1600 Zatažená obloha nebo ve erní doba 
1600 až 12800, H Temná místnost nebo noc

Pokud je v nabídce [54: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena položka 
[2: Rozší ení ISO] na možnost [1: Zap], lze také nastavit možnost „H“
(odpovídá citlivosti ISO 25600) (str. 284).
I když je nastavena nízká citlivost ISO, m že být p i nedostate ném osv tlení v obrazu na 
displeji LCD patrný šum. Po vyfotografování však bude šum v zaznamenaném snímku 
minimální. (Kvalita obrazu na displeji LCD se liší od kvality obrazu zaznamenaného snímku.)

Pokud je v nabídce [54: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena položka 
[3: Priorita zvýrazn ní tónu] na možnost [1: Povolit], nelze vybrat citlivost 
ISO 100 a možnost „H“ (odpovídá citlivosti ISO 25600) (str. 285).
Fotografování za vysokých teplot m že vést k zrnit jšímu vzhledu snímk .
Dlouhé expozice mohou mít také za následek nerovnom rnost barev na snímku.
P i fotografování s vysokými citlivostmi ISO m že být patrný šum 
(nap íklad jako sv telné body a pruhy).
Použití vysoké citlivosti ISO a blesku k fotografování blízkého objektu m že vést k p eexponování.
P i citlivosti ISO 12800 nebo „H“ (odpovídá citlivosti ISO 25600) se výrazn  sníží po et
možných snímk  nebo maximální po et snímk  sekvence pro kontinuální snímání.
Vzhledem k tomu, že možnost „H“ (odpovídá citlivosti ISO 25600) je nastavení 
rozši ující rozsah citlivosti ISO, šum (jako jsou sv telné body a pruhy) 
a nerovnom rné barvy budou patrn jší a rozlišení bude nižší než obvykle.
Vzhledem k tomu, že maximální citlivost ISO, kterou lze nastavit, je pro snímání 
fotografií a snímání film  (ru ní expozice) odlišná, citlivost ISO, kterou jste nastavili, 
se m že p i p epnutí ze snímání fotografií na snímání film  zm nit. I když p epnete 
zp t na snímání fotografií, p vodní nastavení citlivosti ISO se neobnoví. 
Maximální citlivost ISO, kterou lze nastavit, se liší v závislosti na nastavení položky 
[2: Rozší ení ISO] v nabídce [54: Uživatel. funkce (C.Fn)].
• Je-li nastavena možnost [0: Vyp]: Pokud b hem snímání fotografií 

nastavíte citlivost ISO 12800 a poté p epnete na snímání film ,
citlivost ISO se zm ní na hodnotu ISO 6400.

• Je-li nastavena možnost [1: Zap]: Pokud b hem snímání fotografií nastavíte 
citlivost ISO 12800/H (odpovídá citlivosti ISO 25600) a poté p epnete na snímání 
film , citlivost ISO se zm ní na hodnotu „H“ (odpovídá citlivosti ISO 12800).
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Pokud je citlivost ISO nastavena na 
hodnotu [AUTO] a stisknete tla ítko
spoušt  do poloviny, zobrazí se aktuální 
citlivost ISO. Citlivost ISO bude 
nastavena automaticky tak, aby 
odpovídala režimu snímání.

*1: Pevná hodnota ISO 400 pro dlouhé expozice.
*2: Závisí na nastavené mezi maximální citlivosti ISO.
*3: Pokud vyrovnávací záblesk zp sobí p eexponování, bude nastavena citlivost 

ISO 100 nebo vyšší (krom  režimu <a>).
*4: S výjimkou režim A, 6 a F.
*5: Automatické nastavení v rozsahu ISO 400 až 1600 (nebo až do meze 

maximální citlivosti ISO) v režimech C, 2, 3, 4, 5 a <d>, pokud 
používáte odražený záblesk emitovaný externím bleskem Speedlite.

Citlivost ISO [AUTO]

Režim snímání Nastavení citlivosti ISO
A/C/2/3/4/5/6/G Automatické nastavení v rozsahu ISO 100 až 6400
F Automatické nastavení v rozsahu ISO 100 až 12800
d/s/f/a*1 Automatické nastavení v rozsahu ISO 100 až 6400*2

S bleskem ISO 400*3*4*5

P i nastavení možnosti [AUTO] je citlivost ISO udávána v krocích po celých 
stupních EV. Ve skute nosti se však citlivost ISO nastavuje v jemn jších
krocích. V informacích o fotografování snímku (str. 256) m žete proto nalézt 
zobrazené hodnoty citlivosti ISO, jako nap íklad 125 nebo 640.
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3 i: Zm na citlivosti ISON

Pro automatické nastavení citlivosti ISO m žete nastavit mez 
maximální citlivosti ISO v rozsahu ISO 400 až 6400.

Na kart  [A3] vyberte položku [ISO
auto] a stiskn te tla ítko <Q/0>. 
Vyberte citlivost ISO a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

3 Nastavení maximální citlivosti ISO pro položku [ISO auto]N
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K dispozici je šest styl  Picture Style, z nichž lze vybrat styl vyhovující 
požadovanému vyzn ní fotografie nebo fotografovanému objektu. 
Každý styl lze jemn  doladit.

1 Zobrazte obrazovku rychlého 
ovládání.

P i použití obrazovky rychlého 
ovládání Q m žete kontrolovat 
ú inek stylu Picture Style b hem jeho 
nastavování.

2 Klepn te na ikonu [D].

3 Klepnutím vyberte styl Picture 
Style.

Chcete-li styl Picture Style jemn
doladit, stiskn te tla ítko <B>.

D Automaticky
Tón barev bude automaticky upraven tak, aby odpovídal 
fotografované scén . Barvy budou vypadat živ , zejména pro 
modrou oblohu, zele  a západ slunce ve scénách v p írod , pod 
širým nebem nebo p i západu slunce.

P Standardní
Snímek obsahuje živé barvy a je ostrý a výrazný. Jedná se o obecn
použitelný styl Picture Style, který je vhodný pro v tšinu prost edí.

A Výb r nejvhodn jšího stylu Picture Style pro objektN

Dostupné styly Picture Style

Pokud není dosažen požadovaný tón barev p i nastavení možnosti 
[Automaticky], použijte jiný styl Picture Style.
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A Výb r nejvhodn jšího stylu Picture Style pro objektN

Q Portrét
Umož uje dosažení p irozených odstín  pleti. Vzhled snímku je 
jemn jší. Vhodný pro detailní portréty.
Zm nou nastavení [Tón barvy] (str. 168) m žete upravit 
odstín pleti.

R Krajina
Snímky s živými odstíny modré a zelené barvy a se silným 
doost ením a výrazným vzhledem. Je vhodný pro p sobivou krajinu.

S Neutrální
Tento styl Picture Style je ur en pro uživatele, kte í up ednost ují
zpracování snímk  v po íta i. P irozené barevné tóny 
a nevýrazný vzhled.

U V rný
Tento styl Picture Style je ur en pro uživatele, kte í up ednost ují
zpracování snímk  v po íta i. Pokud je fotografovaný objekt 
zachycen p i sv tle s teplotou chromati nosti 5 200 K, bude barva 
kolorimetricky upravena tak, aby odpovídala barv  objektu. Živé 
barvy jsou potla eny, aby byl zajišt n nevýrazný vzhled.

V ernobílý
Umož uje vytvá et ernobílé snímky.

W Uživ. def. 1–3
M žete uložit n který ze základních styl , jako jsou [Portrét],
[Krajina], soubor stylu Picture Style atd., a upravit jej 
požadovaným zp sobem (str. 170). Pokud není uložen žádný styl 
Picture Style, budou nastavení shodná s výchozí nastaveními 
stylu [Automaticky].

ernobílé snímky po ízené v jiné kvalit  než 1 nelze p evést na 
barevné. Pokud chcete pozd ji fotografovat barevné snímky, 
nezapome te nastavení [ ernobílý] zrušit.



116

* Položka „Režim ost ení“ se zobrazí, pokud byl nasazen objektiv EF-M.

1 Vyberte požadovanou metodu AF.
Na kart  [A2] vyberte položku 
[Režim ost ení], [Metoda AF] nebo 
[Souvislé AF].
Vyberte položku, kterou chcete 
nastavit, a stiskn te tla ítko
<Q/0>.
Položku [Metoda AF] m žete
také vybrat na obrazovce 
rychlého ovládání.

Zm na metody zaost ování
Automatický 
inteligentní 

scénický režim

Režimy 
základní zóny, režimy 

kreativní zóny
Režim ost ení* Nabídka (pouze AF) AF, MF, AF+MF

Metoda AF
Nabídka, 
obrazovka 
rychlého ovládání

u+Sledování, FlexiZone – Multi, FlexiZone – 
Single

Souvislé AF Nabídka Povolit / Zakázat
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Zm na metody zaost ování

2 Nastavte režim zaost ování 
objektivu [AF].

Na kart  [A2] vyberte položku 
[Režim ost ení].
Vyberte možnost [AF].
Pokud pro položku [Režim ost ení]
vyberete možnost [AF+MF], m žete
po automatickém zaost ení p idržet 
tla ítko spoušt  stisknuté do poloviny 
a zaost it ru n  (MF) pomocí 
zaost ovacího kroužku.

P esu te p epína  režim
zaost ování na objektivu do 
polohy <f>.

P i použití objektivu 
EF-M (ovládaného 
pomocí nabídky):

P i použití objektivu EF 
nebo EF-S (ovládaného 
pomocí p epína e):
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Fotoaparát detekuje tvá e osob a zaost uje na n . Pokud se tvá
pohybuje, pohybuje se rovn ž AF bod <p>, aby ji mohl sledovat.

1 Zkontrolujte AF bod.
Pokud je detekována tvá , zobrazí se p es
ni AF bod <p>, aby ji bylo možné zaost it.
Tvá  nebo objekt m žete také vybrat 
klepnutím na obrazovku. Pokud vybraný 
objekt není tvá , zobrazí se ikona < >.
Jestliže nejsou detekovány žádné tvá e
nebo pokud klepnete na obrazovku, ale 
nevyberete žádnou tvá  ani objekt, 
fotoaparát p epne na metodu AF 
[FlexiZone – Multi] umož ující provést 
automatický výb r (str. 120).

2 Zaost ete na fotografovaný objekt.
Stisknutím tla ítka spoušt
do poloviny zaost ete.
Po správném zaost ení se barva AF 
bodu zm ní na zelenou a uslyšíte
zvukovou signalizaci. (Pokud byla 
položka [ innost AF] nastavena na 
možnost [Servo AF], z stane AF bod 
bílý a zvuková signalizace nezazní.)
Jestliže zaost it nelze, zm ní se 
barva AF bodu na oranžovou.

3 Vyfotografujte snímek.
Stiskn te úpln  tla ítko spoušt
(str. 67).

u(tvá )+Sledování: c
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Pokud je fotoaparát výrazn  rozost en, nebude detekce tvá e možná. 
Výraznému rozost ení obrazu m žete zabránit nastavením položky 
[Souvislé AF] na možnost [Povolit].
Jako tvá  m že být detekován jiný objekt než lidský obli ej.
Detekce tvá e nebude funk ní, pokud je obli ej v záb ru p íliš malý nebo 
velký, p íliš sv tlý nebo tmavý, p ípadn áste n  zakrytý.
Ráme ek <p> m že pokrývat pouze ást tvá e.

Po stisknutí tla ítka <XL> se uprost ed obrazovky zobrazí AF bod 
< >. Tažením AF bod p esu te na požadované místo. Op tovným 
stisknutím tla ítka <XL> p esunete AF bod na detekovaný objekt.
Vzhledem k tomu, že automatické zaost ení není možné u tvá e
detekované v blízkosti okraje záb ru, zobrazí se ráme ek <p> šed .
Pokud stisknete tla ítko spoušt  do poloviny, objekt bude zaost en
pomocí metody FlexiZone – Multi s automatickým výb rem.
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K zaost ení m že být použito až 31 AF bod  (automaticky zvolených) 
pokrývajících širokou oblast. Tato široká oblast m že být pro 
zaost ování také rozd lena do 9 zón (výb r zóny).

1 Vyberte požadovanou zónu AF. N
Stisknutím tla ítka <XL> lze p epínat 
mezi automatickým výb rem a výb rem 
zóny. V režimech základní zóny bude 
nastaven automatický výb r.
Chcete-li vybrat zónu, klepn te na ni na 
obrazovce. Zp t na st edovou zónu 
p ejdete stisknutím tla ítka <XL>.
Klepnutím na ikonu [ ] na 
obrazovce p i výb ru zóny p epnete
na automatický výb r.

2 Zaost ete na fotografovaný objekt.
Zam te AF bod na fotografovaný objekt 
a stiskn te tla ítko spoušt  do poloviny.
Po zaost ení se barva AF bodu zm ní
na zelenou a zazní zvuková 
signalizace. (Pokud byla položka 
[ innost AF] nastavena na možnost 
[Servo AF], z stane AF bod bílý 
a zvuková signalizace nezazní.)
Jestliže zaost it nelze, zm ní se 
barva AF bodu na oranžovou.

3 Vyfotografujte snímek.
Stiskn te úpln  tla ítko spoušt
(str. 67).

FlexiZone – Multi: o



121

Zm na metody zaost ování

Vzhledem k tomu, že je k zaost ení používán pouze jeden AF bod, 
m žete zaost it na cílový objekt.

1 P esu te AF bod.
Klepn te na místo na obrazovce, na které 
chcete zaost it, aby se na n j p esunul AF 
bod. (Nelze jej posunout na okraje 
obrazu.) Chcete-li AF bod p esunout zp t
do st edu, stiskn te tla ítko <XL>.

2 Zaost ete na fotografovaný objekt.
Zam te AF bod na fotografovaný objekt 
a stiskn te tla ítko spoušt  do poloviny.
Po zaost ení se barva AF bodu zm ní na 
zelenou a zazní zvuková signalizace. (Pokud 
byla položka [ innost AF] nastavena na 
možnost [Servo AF], z stane AF bod bílý 
a zvuková signalizace nezazní.)
Jestliže zaost it nelze, zm ní se 
barva AF bodu na oranžovou.

3 Vyfotografujte snímek.
Stiskn te úpln  tla ítko spoušt  (str. 67).

FlexiZone – Single: d

Pokud fotoaparát nezaost í požadovaný cílový objekt pomocí 
automatické volby AF bodu, p epn te metodu AF na výb r zóny nebo 
možnost [FlexiZone – Single] a znovu zaost ete.
Po et AF bod  se bude lišit v závislosti na nastavení pom ru stran. P i
pom ru [3:2] bude k dispozici 31 AF bod . P i pom rech [1:1] a [4:3]
bude k dispozici 25 AF bod . A p i pom ru [16:9] bude k dispozici 21 AF 
bod . Navíc p i pom ru [16:9] budou k dispozici pouze t i zóny.
P i snímání film  bude k dispozici 21 AF bod  (nebo 25 AF bod , pokud je nastaveno 
rozlišení [640x480]) a t i zóny (nebo 9 zón, pokud je nastaveno rozlišení [640x480]).

AF bod
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innost AF
Po stisknutí tla ítka spoušt  do poloviny se provede op tovné
zaost ení, i když fotoaparát již zaost il.
Jas obrazu se m že b hem automatického zaost ování i po n m zm nit.
Pokud b hem automatického zaost ování dojde ke zm n  zdroje sv tla,
m že obrazovka blikat a zaost ení m že být obtížné. Jestliže taková situace 
nastane, zaost ete automaticky za osv tlení, které bude použito pro snímání.
Pokud je nastavena metoda AF [FlexiZone – Multi] a klepnete na ikonu [ ] na 
obrazovce, zv tší se st ed zóny (nebo st ed obrazovky, pokud je nastaven automatický výb r).
Po stisknutí tla ítka spoušt  do poloviny se obnoví normální zobrazení a fotoaparát zaost í.
Pokud je nastavena metoda AF [FlexiZone – Single] a klepnete na ikonu [ ] na 
obrazovce, zv tší se obraz v míst  AF bodu. Po stisknutí tla ítka spoušt  do poloviny 
fotoaparát zaost í, p i emž z stane zobrazen zv tšený obraz (pokud je však položka 
[ innost AF] nastavena na možnost [Servo AF], obnoví se normální zobrazení a fotoaparát 
zaost í až poté). To je užite né, pokud je fotoaparát upevn n na stativ a pot ebujete 
dosáhnout velmi p esného zaost ení. Pokud je obtížné zaost it ve zv tšeném zobrazení, 
p ejd te zp t do normálního zobrazení a použijte automatické zaost ování. Nezapome te, 
že rychlost automatického zaost ení se m že v normálním a ve zv tšeném zobrazení lišit.
Pokud zv tšíte zobrazení po zaost ení pomocí metody AF [FlexiZone – Multi] nebo 
[FlexiZone – Single] v normálním zobrazení, obraz nemusí vypadat zaost ený.
P i nastavení metody AF [u+Sledování] není zv tšené zobrazení možné.

Kontinuální snímání, když je položka [ innost AF] nastavena na možnost [Servo AF]:
Je-li nastavena metoda AF [u+Sledování] nebo [FlexiZone – Multi]
a stisknete tla ítko spoušt  do poloviny, fotoaparát zaost í a dojde k fixaci AF bodu.
P i použití objektivu EF-M se k zaost ování použije pr b žné automatické zaost ování 
(Servo AF). P i použití objektivu EF nebo EF-S se místo n j použije blokování zaost ení.

Poznámky k metodám AF [u+Sledování],
[FlexiZone – Multi] a [FlexiZone – Single]

Jestliže fotografujete objekt u okraje záb ru a tento objekt je nepatrn  rozost en, zam te st edový 
AF bod nebo zónu na objekt, jenž chcete zaost it, znovu zaost ete a poté vyfotografujte snímek.
Pokud je nastavena metoda AF [FlexiZone – Multi] a je použito automatické 
zaost ování, m že zaost ení objektu trvat déle v závislosti na podmínkách fotografování.
P i zv tšeném zobrazení m že být automatické zaost ování obtížné v d sledku 
zesíleného ú inku rozhýbání fotoaparátu. Doporu ujeme použít stativ.
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Podmínky p i snímání, které ztíží zaost ení
Objekty s nízkým kontrastem, jako je modrá obloha, jednobarevné 
ploché povrchy nebo situace, kdy se ztrácejí detaily ve sv tlech
nebo stínech.
Neoby ejn  jasné nebo tmavé objekty.
Pruhy a další vzory s kontrastem pouze ve vodorovném sm ru.
Objekty s opakujícími se vzory (okna mrakodrap , klávesnice 
po íta  apod.).
Jemné linie a obrysy objektu.
Fotografování se sv telným zdrojem, jehož jas, barva nebo zp sob 
osv tlení se neustále m ní.
No ní snímky nebo sv telné body.
Pokud je scéna osv tlena zá ivkovým sv tlem nebo LED diodovým 
sv tlem a obraz bliká.
Mimo ádn  malé objekty.
Objekty na okraji záb ru.
Objekty siln  odrážející sv tlo.
AF bod pokrývá blízké i vzdálené objekty (nap íklad zví e v kleci).
Objekty, které se neustále pohybují v rámci AF bodu a nemohou být 
statické z d vodu rozhýbání fotoaparátu nebo rozmazání objektu.
Automatické zaost ování v situaci, kdy je objekt zna n  neostrý.
Je použit efekt rozost ení pomocí rozost eného objektivu.
Je použit filtr zvláštního efektu.

Pokud fotoaparát nem že ve výše uvedených p ípadech zaost it
automaticky, zaost ete ru n .
P i použití n kterých objektiv  EF (je vyžadován upev ovací adaptér 
EF-EOS M) m že zaost ení trvat déle nebo nemusí být dosaženo 
p esného zaost ení. Nejnov jší informace naleznete na místních 
webových stránkách spole nosti Canon. 
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Výchozí nastavení je [Povolit].
Fotoaparát nep etržit  zaost uje v blízkosti objektu, takže p i stisknutí 
tla ítka spoušt  m že objekt rychle zaost it. Pokud je nastavena 
možnost [Povolit] bude docházet k astému pohybu objektivu 
a spot ebuje se více energie baterie. Sníží se tak po et snímk , které
lze po ídit (zkrátí se životnost baterie).
Pokud je pro funkci Souvislé AF použit objektiv EF nebo EF-S, vypn te
napájení p ed nastavením p epína e režim  zaost ování objektivu do 
polohy <MF>.

Nastavte režim ost ení [AF+MF].
Po zaost ení pomocí automatického zaost ování m žete upravit
zaost ení podle pot eby ru n  pomocí zaost ovacího kroužku, zatímco 
budete držet tla ítko spoušt  stisknuté do poloviny. 
Avšak v režimu <5> (str. 81) nebo po nastavení položky [ innost AF]
na možnost [Servo AF] (str. 131) bude up ednostn no pr b žné
automatické zaost ování (Servo AF). V takových p ípadech nebudete 
moci zaost it ru n , i když nastavíte režim ost ení [AF+MF].

Použití funkce Souvislé AF

Použití režimu AF+MF (plnohodnotné ru ní zaost ování)
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Zaost it a po ídit snímek lze automaticky pouhým klepnutím na obrazovku 
displeje LCD. Tuto funkci lze použít ve všech režimech snímání.

1 Aktivujte funkci Expozice dotykem.
Klepn te na ikonu [y] v levém dolním 
rohu obrazovky. Po každém klepnutí na 
ikonu dojde k zám n  ikon [y] a [x].
Pokud je nastavena ikona [x], m žete 
klepnutím zaost it a po ídit snímek.
Pokud je nastavena ikona [y], m žete klepnutím 
vybrat bod použitý k zaost ení. Poté úplným 
stisknutím tla ítka spoušt  vyfotografujte snímek.

2 Klepnutím na obrazovku 
vyfotografujte snímek.

Klepn te na tvá  nebo objekt na obrazovce.
Fotoaparát zaost í v míst , na které 
klepnete, pomocí nastavené metody AF 
(str. 118–121). Pokud je nastavena 
metoda AF [FlexiZone – Multi], zm ní 
se na metodu AF [FlexiZone – Single].
Po zaost ení dojde k automatickému po ízení snímku.
Pokud nebude dosaženo zaost ení, snímek se nepo ídí. 
Znovu klepn te na tvá  nebo objekt na obrazovce.

x Fotografování s funkcí Expozice dotykem

Funkci Expozice dotykem m žete také aktivovat výb rem nastavení 
[Expozice dotykem: Povolit] na kart  [A3].
P i fotografování s dlouhou expozicí klepn te na obrazovku dvakrát. Prvním klepnutím 
na obrazovku se zahájí dlouhá expozice. Op tovným klepnutím se expozice ukon í. 
Dávejte pozor, abyste p i klepání na obrazovku nerozhýbali fotoaparát.
I když je položka [ innost AF] nastavena na možnost [Servo AF], použije se p i
expozici dotykem jednosnímkové automatické zaost ování (One-Shot AF).

I když je nastaven režim ízení <i> (Kontinuální snímání), použije se režim Jednotlivé snímky.
Expozice dotykem není funk ní p i zv tšeném zobrazení.
Pokud je nastavena možnost [1: Blokování AE/AF] nebo [3: AE/AF, neblokování 
AE] pro položku [5: Tla ítko záv rka/blokování AE] na obrazovce pro položku 
[54: Uživatel. funkce (C.Fn)], automatické zaost ení se neprovede.
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M žete zv tšit obraz a zaost it p esn  v režimu ru ního zaost ování.

1 Nastavte režim zaost ování 
objektivu [MF].

Na kart  [A2] vyberte položku 
[Režim ost ení].
Vyberte možnost [MF].

P esu te p epína  režim
zaost ování na objektivu do polohy
<MF>.

2 Zobrazte ráme ek zv tšení.
Klepn te na ikonu [ ].
Zobrazí se ráme ek zv tšení.
P etažením ráme ku zv tšení po 
obrazovce vyberte p ibližn  oblast, kterou 
chcete zv tšit. Zp t na st ed obrazovky se 
vrátíte stisknutím tla ítka <XL>.

3 Vyberte oblast, kterou chcete 
zv tšit.

Klepnutím na ty i zna ky [W] vyberte 
oblast, kterou chcete zv tšit.
Zp t na st ed obrazovky se vrátíte 
stisknutím tla ítka <XL>.

MF: Ru ní zaost ování

P i použití objektivu 
EF-M (ovládaného 
pomocí nabídky):

P i použití objektivu EF 
nebo EF-S (ovládaného 
pomocí p epína e):
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MF: Ru ní zaost ování

4 Zv tšete snímek.
P i každém klepnutí na ikonu [ ] na 
obrazovce se zv tšená oblast zm ní
následujícím zp sobem:

5 Ru n  zaost ete.
Sledujte zv tšený obraz a zaost ete 
otá ením zaost ovacího kroužku 
objektivu.
Po zaost ení p ejd te zp t do 
normálního zobrazení klepnutím na 
ikonu [ ] na obrazovce.

6 Vyfotografujte snímek.
Stiskn te úpln  tla ítko spoušt
(str. 67).

Blokování automatické expozice

Umíst ní oblasti zv tšení

Zv tšeníZv tšení

1x a 5x a 10x a   Zv tšení
zrušeno

Zaost ování m že být obtížné p i zv tšeném zobrazení v d sledku 
zesíleného ú inku rozhýbání fotoaparátu. Doporu ujeme použít stativ.
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P i fotografování si uv domte následující skute nosti:
Kvalita snímk

P i fotografování s vysokými citlivostmi ISO m že být patrný šum 
(nap íklad jako sv telné body a pruhy).
Fotografování za vysokých teplot m že vést k vytvá ení zrnitých snímk  nebo 
k nerovnom rnosti barev na snímku.
P i dlouhodobém nep etržitém snímání m že dojít ke zvýšení vnit ní teploty fotoaparátu 
a k následnému zhoršení kvality snímk . Pokud nesnímáte, vypn te fotoaparát.
Pokud fotografujete s dlouhou expozicí a vnit ní teplota fotoaparátu je 
vysoká, m že dojít ke zhoršení kvality snímk . Ukon ete snímání a p ed
op tovným pokra ováním po kejte n kolik minut.

Varování p ed vnit ní teplotou – bílá ikona <s> nebo ervená ikona <E>
Po dlouhotrvajícím snímání nebo p i snímání za vysoké okolní teploty 
dojde ke zvýšení vnit ní teploty fotoaparátu a na obrazovce se zobrazí bílá 
ikona <s> nebo ervená ikona <E>.
Bílá ikona <s> signalizuje sníženou kvalitu fotografií. Je doporu eno do asn
zastavit po izování fotografií, dokud se vnit ní teplota fotoaparátu nesníží.

ervená ikona <E> signalizuje, že brzy dojde k automatickému vypnutí 
napájení. Jestliže k tomu dojde, budete moci pokra ovat ve snímání až po 
snížení vnit ní teploty fotoaparátu. Vypn te napájení a ponechejte fotoaparát 
na chvíli v klidu.
Dlouhotrvající snímání za vysokých okolních teplot zp sobí, že se ikona 
<s> nebo ikona <E> objeví d íve. Pokud nesnímáte, vypn te fotoaparát.
Fotografování snímk  s vysokou citlivostí ISO nebo dlouhých expozic, 
zatímco má fotoaparát vysokou vnit ní teplotu, m že vést ke snížení 
kvality snímk , i když se na obrazovce nezobrazí bílá ikona <s>.

Výsledky snímání
Pokud vyfotografujete snímek v dob , kdy je obraz zv tšen, nemusí expozice dopadnout 
podle vašich p edstav. P ed po ízením snímku se vra te do normálního zobrazení. 
(P i zv tšeném zobrazení se barva rychlosti záv rky a clony zm ní na oranžovou.) I když 
vyfotografujete snímek p i zv tšeném zobrazení, bude po ízen v normálním zobrazení.
Pokud je položka [A3: Auto Lighting Optimizer/A3: Automatická 
optimalizace jasu] (str. 159) nastavena na možnost [Zakázat], m že být 
snímek jasný, p estože je nastavena snížená kompenzace expozice 
nebo snížená kompenzace expozice s bleskem.
Pokud použijete objektiv TS-E (jiný než TS-E 17 mm f/4L nebo TS-E 24 mm 
f/3,5L II) a posunete jej i nakloníte nebo použijete mezikroužek, nemusí být 
dosažena standardní expozice nebo m že dojít k nestejnom rné expozici.
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P i fotografování si uv domte následující skute nosti:
Obraz na displeji LCD

P i nedostate ném nebo p íliš jasném osv tlení nemusí obraz živého 
náhledu odrážet skute ný jas po ízeného snímku.
Pokud se zm ní zdroj sv tla v záb ru, m že obrazovka za ít blikat. 
Jestliže k tomu dojde, ukon ete snímání a poté znovu pokra ujte ve 
snímání s aktuálním zdrojem sv tla.
Zam íte-li fotoaparát jiným sm rem, m že dojít ke zna né do asné 
zm n  jasu obrazu. P ed po ízením snímku po kejte, dokud se úrove
jasu nestabilizuje.
Pokud se v záb ru nachází zdroj velmi jasného sv tla, m že se oblast 
s vysokým jasem jevit na displeji LCD erná. U fotografií se takové 
oblasti zaznamenají správn  jako jasné. V p ípad  film  se oblasti 
s vysokým jasem zaznamenají tém  ve stejné podob , v jaké se 
zobrazují na displeji LCD.
Pokud p i nedostate ném osv tlení nastavíte položku [52: Jas LCD] na 
jasn jší nastavení, m že se v obrazu na displeji LCD objevit šum 
chrominance. V po ízeném snímku však nebude tento šum chrominance 
zaznamenán.
Po zv tšení obrazu m že jeho ostrost vypadat výrazn jší než na 
skute ném snímku.

Objektiv a blesk
Tento fotoaparát neumož uje použít funkci p ednastavení zaost ení 
n kterých objektiv .
Fotoaparát neumož uje emitovat modelovací záblesk.
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V režimech snímání <a>, <f>, <s> a <d> m žete vybrat režim 
innosti AF (automatického zaost ování), který je vhodný pro podmínky 

fotografování nebo fotografovaný objekt. V režimech základní zóny 
je nastaven režim innosti AF, který je optimální pro p íslušný
režim snímání.

1 Pomocí nabídky nebo p epína e
režim  zaost ování nastavte 
zaost ování <AF>.

2 Na obrazovce rychlého ovládání 
klepn te na tla ítko režimu 
innosti AF.

3 Klepn te na režim innosti AF.

4 Zaost ete na fotografovaný
objekt.

Zam te AF bod na fotografovaný 
objekt a stiskn te tla ítko spoušt
do poloviny. Fotoaparát poté 
automaticky zaost í s použitím 
vybraného režimu innosti AF.

f: Zm na režimu innosti automatického zaost ováníN

Jestliže nelze zaost it, zm ní se barva AF bodu na oranžovou. Jestliže 
k tomu dojde, nebude možné snímek po ídit ani po úplném stisknutí tla ítka 
spoušt . Zm te kompozici snímku a zkuste znovu zaost it. Nebo si 
prostudujte ást „Podmínky p i snímání, které ztíží zaost ení“ (str. 123).
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f: Zm na režimu innosti automatického zaost ováníN

Tento režim je vhodný pro statické objekty. Po stisknutí tla ítka 
spoušt  do poloviny zaost í fotoaparát pouze jednorázov .

Po správném zaost ení se barva AF bodu zm ní na zelenou 
a uslyšíte zvukovou signalizaci.
P i pom rovém m ení (str. 151) bude nastavení expozice 
provedeno v okamžiku zaost ení.
Dokud budete držet tla ítko spoušt  stisknuté do poloviny, z stane
zaost ení zablokováno. P itom m žete podle pot eby zm nit
kompozici snímku.

Tento režim innosti AF je vhodný pro zaost ování pohyblivých 
objekt . Po prvním stisknutí tla ítka spoušt  do poloviny 
fotoaparát zaost í a dojde k fixaci AF bodu. Fotoaparát bude 
nep etržit  zaost ovat objekt, dokud budete držet tla ítko spoušt
stisknuté do poloviny. 

Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.
P i kontinuálním snímání pracuje automatické zaost ování pro 
snímky následující po prvním snímku tímto zp sobem:
• Pokud je nasazen objektiv EF-M: Fotoaparát bude nep etržit

zaost ovat objekt.
• Pokud je nasazen objektiv EF nebo EF-S: Použije se blokování zaost ení.
Je-li nasazen objektiv EF nebo EF-S, je doporu eno pro položku 
[Metoda AF] nastavit možnost [FlexiZone – Single].
V závislosti na podmínkách fotografování m že uvoln ní záv rky 
trvat ur itou dobu.

Jednosnímkové automatické zaost ování One-Shot AF pro statické objekty

Pr b žné automatické zaost ování (Servo AF) pro pohyblivé objekty

Pokud je položka [53: Tón] nastavena na možnost [Zakázat], nezazní p i
dosažení zaost ení zvukový signál.
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V závislosti na použitém objektivu, vzdálenosti od objektu a rychlosti 
objektu nemusí být fotoaparát schopen správn  zaost it.
P i kontinuálním snímání se m že obraz zobrazený na displeji LCD 
zdát rozost ený.
P i manipulaci se zoomem b hem kontinuálního snímání m že dojít 
ke ztrát  zaost ení. Kontinuální snímání aktivujte po použití zoomu 
k získání požadované kompozice.

Pokud za nedostate ného osv tlení stisknete tla ítko spoušt  do poloviny, 
m že dojít k emitování signálu samospoušt / pomocného sv tla AF. 
Ta osv tlí fotografovaný objekt a usnadní automatické zaost ení.

Pomocné sv tlo AF

P i pr b žném automatickém zaost ování (Servo AF) nezazní zvuková 
signalizace, i když dojde k zaost ení.

Když držíte fotoaparát, ujist te se, zda se p ed indikátorem samospoušt  / 
pomocným sv tlem AF nenachází žádná p ekážka (str. 48).
V režimu <5> zdroj signálu samospoušt  / pomocného sv tla AF 
neemituje pomocné sv tlo AF.
Pomocné sv tlo AF nebude emitováno p i pr b žném automatickém 
zaost ování (Servo AF).
V režimech kreativní zóny bude pomocné sv tlo AF emitováno, když bude nezbytné.
V režimu snímání film  není pomocné sv tlo AF emitováno.
Pomocné sv tlo AF usnad uje zaost ování uprost ed obrazovky.
V závislosti na nasazeném objektivu se m že v dráze pomocného sv tla AF 
nacházet p ekážka a fotoaparát nemusí být schopen automaticky zaost it.
Pomocné sv tlo AF m žete povolit nebo zakázat prost ednictvím 
položky [4: Spušt ní pomocného sv tla AF (LED)] v nabídce 
[54: Uživatel. funkce (C.Fn)].
P i použití externího blesku nebude blesk emitovat pomocné sv tlo AF. 
Pokud však použijete blesk Speedlite ady EX (prodává se samostatn )
vybavený LED diodovým sv tlem, zatímco bude položka [ innost AF]
nastavena na možnost [ONE SHOT], LED diodové sv tlo se v p ípad
pot eby zapne a bude emitovat pomocné sv tlo AF.
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M žete vyfotografovat p ibližn  až 4,3 snímku za sekundu (str. 134). 
To je p sobivé nap íklad p i fotografování dít te jdoucího sm rem 
k vám nebo k zachycení r zných výraz  tvá e.

1 Stiskn te tla ítko <Wj/i>.
Režim snímání m žete vybrat také na 
obrazovce rychlého ovládání B.

2 Klepn te na ikonu [i].
Klepnutím na ikonu [2] se m žete 
vrátit na p edchozí obrazovku.

3 Vyfotografujte snímek.
Fotoaparát bude nep etržit
fotografovat, dokud budete držet 
úpln  stisknuté tla ítko spoušt .

i Kontinuální snímání
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Nastavte také režim innosti AF (str. 130) vhodný pro daný objekt.
• Pohyblivý objekt

Pokud jsou p i použití objektivu EF-M nastaveny možnost 
[Servo AF] i položka [Metoda AF], bude fotoaparát b hem
kontinuálního snímání nep etržit  zaost ovat pohyblivý objekt. 

• Statické objekty
P i nastavení jednosnímkového automatického zaost ování 
(One-Shot AF) zaost í fotoaparát b hem kontinuálního snímání 
pouze jednou.

Rychlost kontinuálního snímání (maximální po et snímk  za 
sekundu) závisí na nastaveních režimu innosti AF a použitém 
objektivu.

* P i kontinuálním snímání pracuje automatické zaost ování pro snímky 
následující po prvním snímku tímto zp sobem:
• Pokud je nasazen objektiv EF-M: Fotoaparát bude nep etržit

zaost ovat objekt.
• Pokud je nasazen objektiv EF nebo EF-S: Použije se blokování zaost ení.

Rychlost kontinuálního snímání se m že snížit p i fotografování 
objekt , jejichž jas se výrazn  m ní.
V závislosti na použitém objektivu m že být obraz zobrazený na 
displeji LCD b hem kontinuálního snímání tmavší. Snímky však 
budou zaznamenány se správnou expozicí.
Pokud je nastavena citlivost ISO 12800 nebo vyšší, lze jas displeje 
LCD upravit pouze v rozsahu od „1“ do „4“.

Tipy pro fotografování

Automatické zaost ování
Jednosnímkové 

automatické 
zaost ování 

(One-Shot AF)
Pr b žné automatické zaost ování (Servo AF)

p ibližn  4,3 sn./s
EF-M 18–55 mm f/3,5–5,6 IS STM: p ibližn  1,7 sn./s
EF-M 22 mm f/2 STM: p ibližn  1,2 sn./s
Objektivy EF a EF-S: p ibližn  4,3 sn./s
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i Kontinuální snímání

Lze také použít blesk (pokud je nasazen blesk Speedlite 90EX).
Vzhledem k tomu, že blesk vyžaduje ur itou dobu pro nabíjení, bude 
rychlost kontinuálního snímání nižší.

Jestliže je úrove  nabití baterie nízká, bude rychlost kontinuálního 
snímání nepatrn  nižší.
Rychlost kontinuálního snímání se m že snížit v závislosti na typu 
objektivu, rychlosti záv rky, clon , podmínkách objektu, jasu, použití 
blesku atd.
Pokud použijete kreativní filtr a vyfotografujete snímek, použije se 
režim ízení Jednotlivé snímky, i když nastavíte režim <i>
(Kontinuální snímání).
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1 Stiskn te tla ítko <Wj/i>.
Režim snímání m žete vybrat také na 
obrazovce rychlého ovládání B.

2 Klepn te na samospouš .
Klepnutím na ikonu [2] se m žete 
vrátit na p edchozí obrazovku.

Q: Samospouš  s 10sekundovou 
prodlevou
Lze také použít dálkový ovlada  (str. 291).

l: Samospouš  s 2sekundovou 
prodlevou

q: Samospouš  s 10sekundovou 
prodlevou a kontinuální snímání
Klepnutím na ikonu [W]/ [X] nastavte 
po et snímk  (2 až 10), které chcete 
pomocí samospoušt  vyfotografovat.

3 Vyfotografujte snímek.
Zaost ete na objekt a poté úpln
stiskn te tla ítko spoušt .
Funkci samospoušt  lze kontrolovat pomocí 
indikátoru samospoušt / pomocného sv tla
AF, zvukové signalizace a odpo ítávání 
(v sekundách) na displeji LCD.
Dv  sekundy p ed vyfotografováním snímku 
se indikátor samospoušt / pomocné sv tlo 
AF trvale rozsvítí a zvuková signalizace 
bude zaznívat rychleji.

Zrušení fotografování se samospouští:
Stiskn te tla ítko <Wj/i> nebo p epn te napájení do stavu <2>.
(Chcete-li zrušit nastavení samospoušt , stiskn te tla ítko <Wj/i>
a klepn te na ikonu [u] nebo [i].)

j Použití samospoušt
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j Použití samospoušt

V režimu <q> se m že prodloužit interval mezi jednotlivými snímky 
v závislosti na nastaveních funkcí snímání, jako je kvalita záznamu 
snímk  nebo blesk.
Pokud použijete kreativní filtr a vyfotografujete snímek, použije se 
režim ízení Jednotlivé snímky, i když nastavíte režim <q>
(Samospouš : Kontinuální).

Po vyfotografování snímk  se samospouští je doporu eno si p ehrát 
po ízené snímky (str. 98) a zkontrolovat zaost ení a expozici.
Pokud pomocí samospoušt  fotografujete pouze sami sebe, použijte 
blokování zaost ení (str. 71) na objekt, který se nachází v p ibližn  stejné 
vzdálenosti, v jaké budete stát vy.
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Pokud chcete po izovat krásné snímky v interiérech, p i nedostate ném osv tlení nebo 
v protisv tle za denního sv tla, m žete nasadit zábleskovou jednotku. Poté sta í pouze 
stisknout tla ítko spoušt . V režimu <d> bude automaticky nastavena rychlost 
záv rky (1/60 s až 1/200 s) umož ující dosáhnout správné expozice objektu.
V této ásti je vysv tleno použití funkcí blesku Speedlite 90EX. Podrobné pokyny 
pro použití jiných blesk  Speedlite ady EX, ur ených pro fotoaparáty EOS, 
naleznete na stran 292. Podrobné informace o blesku Speedlite 90EX naleznete 
v návodu k použití blesku Speedlite 90EX. (Pokud je blesk Speedlite 90EX nasazen 
na tento fotoaparát, jeho pomocné sv tlo AF se nerozsvítí.)

Pln  automatické fotografování s bleskem je možné v režimech 
snímání <A> (Automatický inteligentní scénický režim), <2>
(Portrét), <4> (Detail) a <6> (No ní portrét). V režimu snímání <C>
(Kreativní automatický režim) m žete na obrazovce rychlého ovládání* 
vybrat možnost [Automatický blesk], [S bleskem] nebo [Bez blesku].
* Režim blesku se bude lišit v závislosti na režimu snímání.

* Režim blesku lze nastavit na obrazovce rychlého ovládání.

D Použití blesku

Pln  automatické fotografování s bleskem

Režim snímání Režim blesku

A (Automatický inteligentní scénický režim) Automatický blesk
C (Kreativní automatický režim) Automatický blesk / S bleskem / Bez blesku*
2 (Portrét) Automatický blesk
3 (Krajina) Bez blesku
4 (Detail) Automatický blesk
5 (Sport) Bez blesku
6 (No ní portrét) Automatický blesk
F (No ní scéna z ruky) S bleskem
G (Ovládání HDR podsv tlení) Bez blesku
d (Programová automatická expozice) S bleskem
s S bleskem
f S bleskem
a S bleskem
Filmy Bez blesku

Pokud je výsledný snímek p íliš tmavý, p esu te se blíže k fotografovanému 
objektu a znovu po i te snímek.
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D Použití blesku

1 Nasa te blesk Speedlite 
a zapn te jej.

Rozsvítí se indikátor napájení blesku 
Speedlite a zahájí se nabíjení.

2 Zkontrolujte, zda svítí indikátor <I>.
Když svítí, m žete fotografovat.
V režimech základní zóny (str. 26)
nebudete moci uvolnit záv rku,
dokud se nerozsvítí indikátor <D>.

3 Stiskn te tla ítko spoušt  do poloviny.
Zkontrolujte, zda je v levé dolní ásti
displeje LCD zobrazena ikona <D>.

4 Vyfotografujte snímek.
Po zaost ení a úplném stisknutí 
tla ítka spoušt  bude emitován 
záblesk pro daný snímek.

Efektivní dosah blesku [p ibližn  v metrech]

Citlivost 
ISO

EF-M 18–55 mm f/3,5–5,6 IS STM EF-M 22 mm f/2 STM
18 mm (f/3,5) 55 mm (f/5,6) 22 mm (f/2,0)

100 1 až 2,6 1 až 1,6 1 až 4,5
200 1 až 3,6 1 až 2,3 1 až 6,4
400 1 až 5,1 1 až 3,2 1 až 9,0
800 1 až 7,3 1 až 4,5 1,1 až 12,7
1600 1 až 10,3 1 až 6,4 1,6 až 18,0
3200 1,3 až 14,5 1 až 9,1 2,3 až 25,5
6400 1,8 až 20,6 1,1 až 12,9 3,2 až 36,0

12800 2,6 až 29,1 1,6 až 18,2 4,5 až 50,9
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P i p epnutí napájení fotoaparátu do stavu <2> po po ízení snímku 
pomocí blesku Speedlite 90EX nasazeného na fotoaparátu se rovn ž
napájení blesku Speedlite p epne do stavu <2>. Avšak v závislosti 
na provád né operaci nemusí být vypínání napájení blesku Speedlite 
správn  propojeno s vypínáním napájení fotoaparátu.

Pokud je výsledný snímek p íliš tmavý.
V režimech kreativní zóny: a, f, s nebo d se p esu te blíže 
k fotografovanému objektu nebo zvyšte citlivost ISO. Zvýšením 
citlivosti ISO m žete rozší it dosah blesku.
P i použití jiných režim  snímání se p esu te blíže 
k fotografovanému objektu a znovu po i te snímek.
Použití vyrovnávacího blesku
Chcete-li fotografovat objekty v protisv tle, vyberte možnost 
[Pom rové] pro položku [E-TTL II m ení] (str. 220). P i použití 
funkce vyrovnávacího blesku m že být tvá  fotografované osoby na 
snímku jasn jší.
P i jasném osv tlení citlivost ISO snižte. (režim a, f, s

nebo d)
Pokud na displeji LCD bliká nastavení expozice, snižte citlivost ISO.
Sejm te z objektivu slune ní clonu a udržujte vzdálenost 
nejmén  1 metr od fotografovaného objektu.
Jestliže je na objektivu nasazena slune ní clona nebo se nacházíte
p íliš blízko objektu, m že být dolní ást snímku tmavá v d sledku
zastín ní blesku. U d ležitých fotografií se kontrolou na displeji LCD 
p esv d te, zda snímky exponované s bleskem vypadají p irozen
(zda nejsou tmavé v dolní ásti).

Funkce vypnutí napájení blesku podle fotoaparátu

Tipy pro fotografování

P i použití upev ovacího adaptéru EF-EOS M m že dojít k áste nému 
zablokování sv tla blesku, což vrhne stín na spodní ást snímku.
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4
Pokro ilé fotografování

Tato kapitola vychází z kapitoly 3 a p edstavuje další 
zp soby kreativního fotografování.

První polovina kapitoly je v nována vysv tlení použití 
režim  <s>, <f> a <a>.
Všechny funkce vysv tlené v kapitole 3 lze také použít 
v režimech <s>, <f> a <a>.
P ehled funkcí, které lze použít v jednotlivých režimech 
snímání, naleznete na stran  296.
Symbol M zobrazený vpravo od nadpisu stránky 
oznamuje, že funkce je k dispozici pouze v režimech 
kreativní zóny (str. 25).

Ikona ukazatele <c> zobrazená 
spole n  s rychlostí záv rky, nastavenou 
hodnotou clony nebo hodnotou 
kompenzace expozice ozna uje, 
že m žete p íslušné nastavení upravit 
oto ením voli e <5>.

c Ukazatel hlavního ovlada e

Fotoaparáty s vym nitelným objektivem, 
jako je model EOS M, poskytují obrovskou 
míru flexibility. Teleobjektiv p iblíží 
vzdálené objekty a stla í perspektivu. 
Širokoúhlé objektivy umí pravý opak a 
umožní tak dramatické pohledy.
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Pohyb lze bu  „zmrazit“, nebo jej m žete rozmazat pomocí režimu 
<s> (Automatická expozice s p edvolbou asu).
* <s> ozna uje hodnotu asu (Time value).

1 Klepn te na ikonu režimu snímání 
v levém horním rohu obrazovky.

Zobrazí se obrazovka výb ru 
režimu snímání.

2 Klepn te na ikonu [s] na obrazovce.

3 Nastavte požadovanou rychlost záv rky.
Rady týkající se nastavení rychlosti záv rky 
naleznete v ásti „Tipy pro fotografování“.
Po klepnutí na rychlost záv rky se 
zobrazí obrazovka nastavení. Klepnutím 
na ikonu [Y]/[Z] nebo otá ením voli e
<5> nastavte rychlost záv rky.
Otá ením voli e <5> doprava nastavíte 
vyšší rychlost záv rky a otá ením doleva 
nižší rychlost záv rky.

4 Vyfotografujte snímek.

s: Vyjád ení pohybu objektu

Rozmazaný pohyb
(nízká rychlost záv rky: 1/30 s)

„Zmrazený“ pohyb
(vysoká rychlost záv rky: 1/2 000 s)
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s: Vyjád ení pohybu objektu

„Zmrazení“ pohybu rychle se pohybujícího objektu
Použijte vysokou rychlost záv rky, jako nap íklad 1/4 000 s až 1/500 s.

Rozmazání b žícího dít te nebo zví ete a umocn ní dojmu pohybu
Použijte st ední rychlost záv rky, jako nap íklad 1/250 s až 1/30 s. 
Sledujte pohybující se objekt a stisknutím tla ítka spoušt  po i te 
snímek. Jestliže používáte teleobjektiv, držte jej co nejpevn ji, abyste 
zamezili rozhýbání fotoaparátu.

Rozmazání tekoucí eky nebo fontány
Použijte nízkou rychlost záv rky 1/30 s nebo nižší. Chcete-li 
zabránit rozhýbání fotoaparátu drženého v rukou, použijte stativ.

Rychlost záv rky nastavte tak, aby zobrazená hodnota clony neblikala.
Pokud stisknete tla ítko spoušt  do poloviny a zm níte 
rychlost záv rky b hem zobrazení clony, zm ní se 
také zobrazená hodnota clony z d vodu zachování 
stejné expozice (množství sv tla dopadající na 
obrazový sníma ). Jestliže p ekro íte upravitelný 
rozsah clony, za ne zobrazená hodnota blikat, což 
znamená, že nelze zajistit standardní expozici.
Pokud bude expozice p íliš tmavá, bude blikat maximální clona (nejnižší 
hodnota). Pokud se tak stane, zobrazte klepnutím obrazovku nastavení 
a poté klepnutím na ikonu [Y] (nebo otá ením voli e <5> doleva) 
nastavte nižší rychlost záv rky nebo zvyšte citlivost ISO.
Pokud bude expozice p íliš sv tlá, bude blikat minimální clona (nejvyšší 
hodnota). Pokud se tak stane, zobrazte klepnutím obrazovku nastavení 
a poté klepnutím na ikonu [Z] (nebo otá ením voli e <5> doprava) 
nastavte vyšší rychlost záv rky nebo snižte citlivost ISO.

K zajišt ní správné expozice objektu s bleskem bude výkon blesku automaticky nastaven 
(expozice s automatickým zábleskovým režimem) tak, aby odpovídal automaticky 
nastavené clon . Rychlost záv rky lze nastavit v rozsahu od 1/200 s do 30 s.

Tipy pro fotografování

Použití blesku Speedlite 90EX
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Pokud chcete rozmazat pozadí nebo zajistit ostrý vzhled všech blízkých i vzdálených 
objekt , použijte režim <f> (Automatická expozice s p edvolbou clony), abyste 
mohli upravit hloubku ostrosti (rozsah vzdáleností s p ijatelným zaost ením).
* <f> ozna uje hodnotu clony, což je velikost otvoru clony uvnit  objektivu.

1 Klepn te na ikonu režimu snímání 
v levém horním rohu obrazovky.

Zobrazí se obrazovka výb ru režimu 
snímání.

2 Klepn te na ikonu [f] na 
obrazovce.

3 Nastavte požadovanou clonu.
ím vyšší je clonové íslo, tím širší je hloubka 

ostrosti ur ující oblast, kde bude dosaženo 
ost ejšího zaost ení v pop edí i pozadí.
Po klepnutí na clonu se zobrazí 
obrazovka nastavení. Klepnutím na 
ikonu [Y]/[Z] nebo otá ením voli e
<5> nastavte clonu.
Oto ením voli e <5> doprava nastavíte 
vyšší clonové íslo (menší otvor clony), 
zatímco oto ením voli e doleva nastavíte 
nižší clonové íslo (v tší otvor clony).

4 Vyfotografujte snímek.

f: Zm na hloubky ostrosti

Ostré pop edí i pozadí
(s vysokým clonovým íslem: f/32)

Rozmazané pozadí
(s nízkým clonovým íslem: f/5,6)
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f: Zm na hloubky ostrosti

Uv domte si, že se p i použití vysokého clonového ísla nebo 
p i fotografování scén za slabého osv tlení m že projevit 
rozhýbání fotoaparátu.
Vyšší clonové íslo zpomalí rychlost záv rky. P i nedostatku sv tla 
se m že as záv rky zvýšit až na 30 s. V takových p ípadech zvyšte 
citlivost ISO a držte fotoaparát co nejpevn ji, nebo použijte stativ.

Hloubka ostrosti nezávisí jen na clon , ale také na objektivu 
a vzdálenosti fotografovaného objektu.
Vzhledem k tomu, že se širokoúhlé objektivy vyzna ují velkou 
hloubkou ostrosti (rozsah vzdáleností p ed a za zaost ovacím
bodem s p ijatelným zaost ením), není k dosažení snímku s ostrým
pop edím i pozadím pot ebné nastavit vysoké clonové íslo.
Teleobjektivy mají naopak nízkou hloubku ostrosti.
A ím je objekt blíže, tím je hloubka ostrosti nižší. U vzdálen jšího
objektu bude hloubka ostrosti vyšší.

Nastavte clonu tak, aby zobrazená hodnota rychlosti záv rky
neblikala.
Pokud stisknete tla ítko spoušt  do poloviny 
a zm níte clonu b hem zobrazení asu záv rky, 
zm ní se také zobrazená hodnota asu záv rky 
z d vodu zachování stejné expozice (množství 
sv tla dopadající na obrazový sníma ). Jestliže 
p ekro íte upravitelný rozsah asu záv rky, za ne
zobrazená hodnota blikat a tímto zp sobem
ozna uje, že nelze zajistit standardní expozici.

Tipy pro fotografování

Zobrazená hodnota clony
ím je clonové íslo v tší, tím bude otvor clony menší. Zobrazené hodnoty 

clony se budou u r zných objektiv  lišit. Pokud není na fotoaparát nasazen 
žádný objektiv, zobrazí se jako clona hodnota „00“.
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Pokud bude snímek p íliš tmavý, bude blikat zobrazená hodnota 
rychlosti záv rky „30"“ (30 s). Pokud se tak stane, zobrazte 
klepnutím obrazovku nastavení a poté klepnutím na ikonu [Y]
(nebo otá ením voli e <5> doleva) nastavte nižší clonové íslo
nebo zvyšte citlivost ISO.
Pokud bude snímek p íliš sv tlý, bude blikat zobrazená hodnota
rychlosti záv rky „4000“ (1/4 000 s). Pokud se tak stane, zobrazte 
klepnutím obrazovku nastavení a poté klepnutím na ikonu [Z]
(nebo otá ením voli e <5> doprava) nastavte vyšší clonové íslo
nebo snižte citlivost ISO.

Správná záblesková expozice je zajišt na tím, že je požadovaný výkon 
blesku ur en automaticky podle nastavené clony (expozice 
automatického zábleskového režimu). Expozi ní doba bude nastavena 
automaticky v rozsahu 1/200 s až 30 s podle jasu scény.
P i nedostate ném osv tlení je hlavní objekt exponován pomocí 
automaticky vydaného záblesku a pozadí je exponováno pomocí 
automaticky nastavené nízké rychlosti záv rky. Objekt i pozadí jsou 
správn  exponovány (automatická synchronizace záblesku s dlouhým
asem záv rky). Pokud fotoaparát držíte v rukou, uchopte jej co 

nejpevn ji, abyste zamezili jeho rozhýbání. Doporu ujeme použít stativ.
Chcete-li zabránit nízké rychlosti záv rky, nastavte v nabídce 
[A1: Ovládání blesku Speedlite] položku [Rychl.synch. bles. v rež.
Av] na hodnotu [1/200-1/60 s auto] nebo [1/200 s (pevná)] (str. 221).

Použití blesku Speedlite 90EX
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f: Zm na hloubky ostrosti

Velikost otvoru clony se zm ní pouze v okamžiku po izování snímku. 
V ostatních p ípadech z stane clona pln  otev ená. Z tohoto d vodu se 
bude zdát hloubka ostrosti p i sledování scény na displeji LCD úzká.
Hloubku ostrosti m žete zkontrolovat níže uvedeným postupem.

1 Aktivujte náhled hloubky ostrosti.
V nabídce [54: Uživatel. funkce 
(C.Fn)] nastavte položku [6: Funkce 
tla ítka XL] na možnost [1: Náhled 
hloubky ostrosti] (str. 287).
Postup nastavení uživatelské funkce 
je vysv tlen na stran 282.

2 Zav ete nabídku.

3 Stiskn te tla ítko <XL>.
Clona se p iv e a budete moci 
zkontrolovat hloubku ostrosti.

Kontrola hloubky ostrostiN
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Rychlost záv rky i clonu m žete nastavit ru n  podle svých požadavk .
Sledujte stupnici úrovn  expozice a nastavte expozici. Tento zp sob se 
nazývá ru ní expozice.
* <a> ozna uje ru ní nastavení (Manual).

1 Klepn te na ikonu režimu snímání 
v levém horním rohu obrazovky.

Zobrazí se obrazovka výb ru 
režimu snímání.

2 Klepn te na ikonu [a]
na obrazovce.

3 Nastavte rychlost záv rky 
a clonu.

Po klepnutí na rychlost záv rky a clonu 
se zobrazí obrazovka nastavení.
Klepnutím na ikonu [Y]/[Z] nebo 
otá ením voli e <5> nastavte 
rychlost záv rky a clonu.
Stisknutím tla ítka <ZO> nastavte 
rychlost záv rky a clonu. M žete také 
zvolit rychlost záv rky a clonu
a nastavit je. (Po zvolení se nad 
hodnotou, kterou lze zm nit, zobrazí 
ikona ukazatele <c>.) Otá ením
voli e <5> nastavte rychlost 
záv rky nebo clonu.

4 Zaost ete na fotografovaný
objekt.

Stiskn te tla ítko spoušt  do poloviny.
Zna ka úrovn  expozice <N> udává, 
do jaké míry se aktuální úrove
expozice liší od standardní úrovn .

a: Ru ní expozice

<5>
<ZO> + <5>

Zna ka standardní expozice

Zna ka úrovn  expozice
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a: Ru ní expozice

5 Nastavte expozici 
a vyfotografujte snímek.

Zkontrolujte úrove  expozice 
a nastavte požadovanou rychlost 
záv rky a clonu.
Pokud úrove  expozice p esáhne
±3 EV, rozsvítí se symbol <I/J>
v míst , kde se nachází hodnota
<-3> nebo <+3> na stupnici 
úrovn expozice.

Pokud je v nabídce [A3: Auto Lighting Optimizer/A3: Automatická 
optimalizace jasu] odstran no zatržítko <X> pro položku [Zakázat p i
ru . expo.], lze tuto funkci nastavit v režimu <a> (str. 159).
Jestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, m žete 
stisknutím tla ítka <YA> zablokovat citlivost ISO.
Po zm n  kompozice záb ru m žete na indikátoru úrovn  expozice 
(str. 24) spat it rozdíl úrovn  expozice v porovnání se stavem, když jste 
stiskli tla ítko <YA>.
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K zajišt ní správné expozice s bleskem pro hlavní objekt bude výkon 
blesku automaticky nastaven tak, aby odpovídal nastavené clon
(expozice s automatickým zábleskovým režimem). M žete nastavit 
rychlost záv rky v rozsahu od 1/200 s do 30 s nebo dlouhou expozici.

P i dlouhé expozici z stane záv rka 
otev ená po celou dobu, kdy budete 
držet stisknuté tla ítko spoušt . Lze 
ji použít k fotografování oh ostroj
a dalších objekt  vyžadujících 
dlouhé expozice.
Podle pokyn  vysv tlených v kroku 3 na 
stran  148 vyberte klepnutím na ikonu 
[Y] nebo otá ením voli e <5> doleva 
možnost [BULB] a stiskn te tla ítko
spoušt . Uplynulý as expozice se bude 
zobrazovat na displeji LCD.

Použití blesku Speedlite 90EX

BULB: Dlouhé expozice

P i dlouhých expozicích dochází ke zvýšenému výskytu šumu než 
obvykle, takže snímek m že vypadat mírn  zrnitý.
Pokud je položka [A4: Potla . šumu dlouhé expozice] nastavena na 
možnost [Automaticky] nebo [Povolit], m že dojít k potla ení šumu 
vytvo eného dlouhou expozicí (str. 161).

Pro dlouhé expozice je doporu eno použít stativ.
P i dlouhých expozicích m žete také použít dálkový ovlada  (prodává se 
samostatn , str. 291). Po stisknutí tla ítka pro p enos na dálkovém 
ovlada i se ihned nebo po uplynutí 2 sekund zahájí dlouhá expozice. 
Op tovným stisknutím daného tla ítka ji ukon íte.
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K dispozici jsou ty i zp soby (režimy m ení), jak lze zm it jas 
u objektu. Obvykle se doporu uje pom rové m ení.
V režimech základní zóny se automaticky nastaví pom rové m ení.

1 Vyberte položku [Režim m ení].
Na kart  [A3] vyberte položku 
[Režim m ení] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

2 Nastavte režim m ení.
Vyberte režim m ení a stiskn te
tla ítko <Q/0>.

q Pom rové m ení
Jedná se o univerzální režim m ení vhodný 
i pro objekty v protisv tle. Fotoaparát nastaví 
expozici automaticky tak, aby odpovídala
fotografované scén .

w áste né m ení
Tento režim je efektivní v p ípad , že pozadí je 
v d sledku protisv tla apod. výrazn  jasn jší
než fotografovaný objekt. Šedá oblast na 
obrázku vlevo ozna uje místo, kde se m í jas 
za ú elem dosažení standardní expozice.

r Bodové m ení
Tento režim je ur en k m ení konkrétní ásti 
objektu nebo scény. Šedá oblast na obrázku 
vlevo ozna uje místo, kde se m í jas za 
ú elem dosažení standardní expozice. Tento 
režim m ení je ur en pro pokro ilé uživatele.

3 q Zm na režimu m eníN
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e Celoplošné se zd r.st .
M ení jasu se provádí ve st edu snímku
a nam ené hodnoty jsou poté zpr m rovány
s ohledem na celou scénu. Tento režim m ení
je ur en pro pokro ilé uživatele.

Je-li nastaveno jednosnímkové automatické zaost ování (One-Shot AF): 
V režimu q se po stisknutí tla ítka spoušt  do poloviny a zaost ení 
zablokuje nastavení expozice. V režimech w, r a e se nastavení 
expozice nastaví v okamžiku expozice. (P i stisknutí tla ítka spoušt
do poloviny se nastavení expozice nezablokuje.)



153

Kompenzaci expozice nastavte v p ípad , že expozice (bez blesku) nevychází podle 
vašich p edstav. Tuto funkci lze použít v režimech kreativní zóny (s výjimkou režimu 
<a>). Je možné nastavit kompenzaci expozice až do ±3 EV v krocích po 1/3 EV.
Kompenzaci expozice lze nastavit na obrazovce živého náhledu nebo na 
obrazovce rychlého ovládání B. Na obrazovce živého náhledu m žete 
nastavit kompenzaci expozice a sou asn  kontrolovat její ú inek.

Použití obrazovky živého náhledu
Po klepnutí na stupnici kompenzace 
expozice se zobrazí obrazovka 
nastavení. Klepnutím na ikonu [+]/[-]
upravte kompenzaci expozice.

Použití obrazovky rychlého ovládání B
Na obrazovce rychlého ovládání B vyberte 
kompenzaci expozice. Klepnutím na ikonu [+]/
[-] nebo stisknutím tla ítka <YA>/
<ZO> upravte kompenzaci expozice.
Zesv tlení:
Klepn te na ikonu [+] nebo stiskn te
tla ítko <ZO>. (Zvýšená expozice)
Ztmavení:
Klepn te na ikonu [-] nebo stiskn te
tla ítko <YA>. (Snížená expozice)
Po vyfotografování snímku zrušte kompenzaci 
expozice tím, že ji nastavíte zp t na hodnotu 0.

Nastavení kompenzace expoziceN
O Nastavení kompenzace expozice

Zvýšená expozice pro 
sv tlejší snímek

Snížená expozice pro 
tmavší snímek

P i kombinaci s automatickým braketingem expozice (str. 155) m žete nastavit hodnotu p esahující ±3 EV. 
Nastavte ji pomocí položky [A3: Komp.exp./AEB] nebo na obrazovce rychlého ovládání B.

Tmavá expozice Zvýšená expozice pro sv tlejší snímek
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Kompenzaci zábleskové expozice nastavte, pokud záblesková expozice fotografovaného objektu nevychází 
podle vašich p edstav. Je možné nastavit kompenzaci expozice až do ±2 EV v krocích po 1/3 EV.

1 Zobrazte obrazovku rychlého 
ovládání B.

2 Vyberte položku [y].
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>/
<YA>/<ZO> vyberte ikonu [y*].
V dolní ásti displeje se zobrazí 
položka [Komp. expozice s bles.].

3 Nastavte hodnotu kompenzace expozice.
Chcete-li zjasnit expozici s bleskem, otá ejte 
voli em <5> doprava. (Zvýšená expozice)
Pokud ji chcete ztmavit, otá ejte voli em 
<5> doleva. (Snížená expozice)
M žete také stisknout tla ítko <Q/0>
a zobrazit obrazovku nastavení. Klepnutím 
na ikonu [Y]/[Z] nebo otá ením voli e
<5> upravte hodnotu kompenzace.
Po klepnutí na ikonu [2] se zobrazí 
ikona <y>.
Po vyfotografování snímku zrušte kompenzaci expozice 
s bleskem tím, že ji nastavíte zp t na hodnotu 0.

y Kompenzace expozice s bleskem

Pokud je položka [A3: Auto Lighting Optimizer/A3: Automatická optimalizace jasu]
(str. 159) nastavena na jakoukoli jinou možnost než [Zakázat], m že snímek vypadat jasný, p estože 
byla nastavena snížená kompenzace expozice nebo snížená kompenzace expozice s bleskem.

Kompenzaci expozice s bleskem lze také nastavit pomocí položky [Nastavení 
funkce blesku] v nabídce [A1: Ovládání blesku Speedlite] (str. 222).
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Tato funkce posunuje kompenzaci expozice na další úrove  zajišt ním 
automatické zm ny expozice (až do ±2 EV v krocích po 1/3 EV) a po ízením 
t í snímk , jak je zobrazeno níže. Poté m žete zvolit nejlepší expozici.
Tato funkce se nazývá automatický braketing expozice (AEB).

1 Zobrazte obrazovku rychlého 
ovládání B.

2 Zvolte kompenzaci expozice.

3 Nastavte rozsah automatického 
braketingu expozice.

Otá ením voli e <5> nebo klepnutím 
na ikonu [ ]/[ ] nastavte rozsah 
automatického braketingu expozice.
M žete také nastavit automatický braketing 
expozice i kompenzaci expozice. Klepnutím na 
ikonu [+]/[-] nebo stisknutím tla ítka 
<YA>/<ZO> upravte vyst ed ní 
rozsahu automatického braketingu expozice 
vzhledem k nastavení kompenzace expozice.
Po ukon ení nastavování se rozsah automatického 
braketingu expozice zobrazí na displeji LCD.

Automatický braketing expoziceN

Standardní expozice Tmavší expozice
(Snížená expozice)

Sv tlejší expozice
(Zvýšená expozice)

Rozsah automatického 
braketingu expozice (AEB)
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4 Vyfotografujte snímek.
Stiskn te úpln  tla ítko spoušt . Budou 
vyfotografovány t i snímky s r znou expozicí 
v následujícím po adí: standardní expozice, 
snížená expozice a zvýšená expozice.

Provedením krok  1 až 3 vypn te zobrazení úrovn  automatického braketingu expozice.
Nastavení automatického braketingu expozice bude také automaticky zrušeno 
po p epnutí napájení do stavu <2>, po dokon ení nabíjení blesku apod.

Použití automatického braketingu expozice s kontinuálním snímáním
Po nastavení kontinuálního snímání <i> (str. 133) a úplném stisknutí tla ítka 
spoušt  budou souvisle po ízeny t i snímky se stup ovanou expozicí 
v následujícím po adí: standardní expozice, snížená expozice a zvýšená expozice.
Použití automatického braketingu expozice se snímáním jednotlivých snímk <u>
Stiskn te t ikrát tla ítko spoušt  a vyfotografujte t i snímky s r znou expozicí. 
Budou exponovány t i snímky se stup ovanou expozicí v následujícím po adí: 
standardní expozice, snížená expozice a zvýšená expozice.
Použití automatického braketingu expozice se samospouští nebo 
dálkovým ovlada em (prodává se samostatn )
Pomocí samospoušt  nebo dálkového ovlada e (<Q> nebo <l>) m žete
po ídit t i souvislé snímky po uplynutí 10sekundové nebo 2sekundové prodlevy. 
P i nastavení samospoušt <q> (str. 136) bude po et snímk  po ízených p i
kontinuálním snímání t ikrát vyšší než nastavený po et.

Zrušení funkce AEB

Tipy pro fotografování

Automatický braketing expozice lze také nastavit pomocí položky [Komp.exp./AEB] na kart [A3].

Automatický braketing expozice nelze použít p i fotografování s bleskem, 
potla ením šumu u více snímk , kreativními filtry a dlouhou expozicí.
Pokud je položka [A3: Auto Lighting Optimizer/A3: Automatická 
optimalizace jasu] (str. 159) nastavena na jakoukoli jinou možnost než 
[Zakázat], efekt automatického braketingu expozice m že být minimální.
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Pokud se oblast zaost ení neshoduje s oblastí, v které probíhá m ení 
expozice, nebo v situacích, kdy chcete po ídit n kolik snímk
se stejným nastavením expozice, m žete expozici zablokovat. 
Stisknutím tla ítka <YA> zablokujte nam enou expozici, poté 
zm te kompozici a vyfotografujte snímek. Tato funkce se ozna uje
jako blokování automatické expozice. Lze ji ú inn  použít u objekt
fotografovaných v protisv tle.

1 Zaost ete na fotografovaný
objekt.

Stiskn te tla ítko spoušt
do poloviny.
Zobrazí se nastavené hodnoty 
expozice.

2 Stiskn te tla ítko <YA>. (8)
Zobrazí se ikona <A> a dojde 
k zablokování expozice (blokování 
automatické expozice).
Blokování automatické expozice 
zrušíte op tovným stisknutím 
tla ítka <YA>.

3 Zm te kompozici 
a vyfotografujte snímek.

Chcete-li zachovat blokování 
automatické expozice p i po izování
více fotografií, p idržte tla ítko
<YA> a stisknutím tla ítka spoušt
vyfotografujte další snímek.

A Blokování expozice (blokování AE)N
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* P i ru ním zaost ování se blokování automatické expozice použije pro st edový 
AF bod.

Ú inek blokování automatické expozice

Režim m ení
(str. 151)

Zp sob volby AF bodu (str. 118–121)
Automatický výb r Ru ní výb r

q*
Blokování automatické 
expozice je použito pro AF bod, 
v n mž došlo k zaost ení.

Blokování automatické 
expozice je použito pro 
vybraný AF bod.

wre
Blokování automatické expozice je použito pro st edový
AF bod.
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Pokud snímek vychází p íliš tmavý nebo má nízký kontrast, 
automaticky se upraví jas a kontrast. Tato funkce se nazývá Auto 
Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu). Výchozí nastavení 
je [Standardní]. U snímk  typu JPEG se korekce provede p i po ízení 
snímku. U snímk  typu RAW lze korekci provést pomocí softwaru
Digital Photo Professional (dodávaný software, str. 340).
V režimech základní zóny je nastavena možnost [Standardní].

1 Vyberte položku [Auto Lighting 
Optimizer/Automatická 
optimalizace jasu].

Na kart  [A3] vyberte položku [Auto 
Lighting Optimizer/Automatická 
optimalizace jasu] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.

2 Vyberte nastavení.
Vyberte požadované nastavení 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

3 Vyfotografujte snímek.
V p ípad  pot eby bude snímek 
zaznamenán s upraveným jasem 
a kontrastem.

3 Automatická korekce jasu a kontrastuN

Pokud je v nabídce [54: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena položka [3: Priorita zvýrazn ní
tónu] na možnost [1: Povolit], funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) 
bude automaticky nastavena na hodnotu [Zakázat] a toto nastavení nebude možné zm nit.
V závislosti na podmínkách fotografování se m že zvýšit šum.
Pokud je zvoleno jiné nastavení než [Zakázat] a použijete kompenzaci expozice nebo 
kompenzaci expozice s bleskem ke ztmavení expozice, snímek m že nadále vycházet 
sv tlý. Chcete-li zajistit tmavší expozici, nastavte pro tuto funkci možnost [Zakázat].

Pokud v kroku 2 stisknete tla ítko <B> a odstraníte zatržítko <X> pro 
položku [Zakázat p i ru . expo.], bude možné nastavit funkci Auto Lighting 
Optimizer (Automatická optimalizace jasu) v režimu <a>.
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Tato funkce potla uje šum vytvá ený ve snímku. Redukce šumu 
je aplikována p i nastavení jakékoli citlivosti ISO, je však ú inná
p edevším u vysokých citlivostí ISO. P i nízkých citlivostech ISO je dále 
potla en šum v tmavších ástech snímku (v oblastech stín ). Zm te
nastavení tak, aby odpovídalo potla ení šumu.

1 Vyberte položku [Potla .šumu p i
vysokém ISO].

Na kart  [A4] vyberte položku 
[Potla .šumu p i vysokém ISO]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

2 Vyberte nastavení.
Vyberte požadované nastavení 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Obrazovka nastavení se zav e
a znovu se zobrazí nabídka.

[Potla . šumu u více sním.]
Zajiš uje potla ení šumu s vyšší kvalitou snímku, než když je 
použita možnost [Vysoké]. Pro jednotlivou fotografii se po ídí 
sekvence ty  díl ích snímk , které jsou automaticky slou eny do 
jediného snímku typu JPEG.

3 Vyfotografujte snímek.
Snímek bude zaznamenán 
s použitým potla ením šumu.

3 Nastavení potla ení šumuN
Potla ení šumu p i vysoké citlivosti ISO

P i použití možnosti [Vysoké] nebo [Potla . šumu u více sním.] se výrazn
sníží maximální po et snímk  sekvence pro kontinuální snímání.
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3 Nastavení potla ení šumuN

M žete potla it šum p i dlouhých expozicích.

1 Vyberte položku [Potla . šumu 
dlouhé expozice].

Na kart  [A4] vyberte položku 
[Potla . šumu dlouhé expozice]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

Potla ení šumu dlouhé expozice

Možnost [Potla . šumu u více sním.]
Nelze nastavit následující funkce: automatický braketing expozice, 
braketing vyvážení bílé, položku [A4: Potla . šumu dlouhé 
expozice], 1+73/1. Pokud již byla libovolná z t chto funkcí 
nastavena, nelze nastavit možnost [Potla . šumu u více sním.].
Fotografování s bleskem není možné.
Možnost [Potla . šumu u více sním.] nelze nastavit pro dlouhé expozice.
Pokud vypnete napájení nebo zm níte režim snímání na režim základní zóny, 
snímání film  nebo dlouhou expozici, nastavení se zm ní na možnost [Standardní].
V závislosti na podmínkách fotografování se m že v okrajových ástech snímku objevit šum.
Pokud jsou díl í snímky vzájemn  výrazn  posunuté v d sledku rozhýbání fotoaparátu nebo 
pokud se ve scén  vyskytuje pohyblivý objekt, ú inek potla ení šumu m že být minimální.
Vyrovnání díl ích snímk  nemusí být ádn  funk ní pro opakující se 
vzory (m íž, pruhy atd.) nebo ploché jednotónové snímky.
Zaznamenání snímku na kartu bude trvat déle než p i b žném fotografování. 
P i zpracování snímk  se zobrazí zpráva „BUSY“ a nebude možné po ídit 
další snímek, dokud nebude zpracování dokon eno.
Nelze nastavit položku [A4: Data pro odstran ní prachu].
Po nastavení možnosti [Potla . šumu u více sním.] není možný p ímý 
tisk. Vyberte jiné nastavení než [Potla . šumu u více sním.] a prove te 
p ímý tisk.

P i p ehrávání snímku s kvalitou 1+73 nebo 1 pomocí fotoaparátu nebo p i
p ímém tisku takového snímku m že být ú inek funkce potla ení šumu p i vysoké 
citlivosti ISO minimální. Ú inek potla ení šumu zkontrolujte nebo snímky s potla eným 
šumem vytiskn te pomocí dodaného softwaru Digital Photo Professional (str. 340).
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2 Vyberte nastavení.
Vyberte požadované nastavení 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Obrazovka nastavení se zav e
a znovu se zobrazí nabídka.

[Automaticky]
U expozic trvajících 1 s nebo déle bude automaticky provedena 
redukce šumu, pokud bude zjišt n šum typický pro dlouhé expozice. 
Nastavení [Automaticky] je vhodné ve v tšin  situací.
[Povolit]
Redukce šumu je uplat ována u všech expozic s asem 1 s
a delším. Nastavení [Povolit] m že být schopné potla it šum, který
jinak nelze detekovat pomocí nastavení [Automaticky].

3 Vyfotografujte snímek.
Zaznamená se snímek s použitým 
potla ením šumu.

P i použití možnosti [Automaticky] nebo [Povolit] m že proces 
potla ení šumu po po ízení snímku trvat stejn  dlouhou dobu jako 
expozice. Dokud se proces potla ení šumu nedokon í, nem žete 
vyfotografovat další snímek.
Snímky po ízené s citlivostí ISO 1600 nebo vyšší mohou vypadat 
zrnit jší p i použití nastavení [Povolit] než p i použití nastavení 
[Zakázat] nebo [Automaticky].
Pokud jsou nastaveny možnosti [Automaticky] a [Povolit] a po izujete 
snímek s dlouhou expozicí, zobrazí se b hem procesu potla ení šumu 
zpráva „BUSY“ a nebude možné po ídit další snímek.
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Pokles periferního osv tlení, tzv. vin tace, je jev, kdy dojde ke ztmavení 
roh  snímku v d sledku charakteristik objektivu. Další chromatickou 
vadu p edstavuje rozptyl barev podél obrys  objektu. Ob  vady 
objektivu lze korigovat. U snímk  typu RAW lze korekci provést pomocí 
dodaného softwaru Digital Photo Professional (str. 340).

1 Vyberte položku [Korekce 
odchylky objektivu].

Na kart  [A2] vyberte položku 
[Korekce odchylky objektivu]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

2 Vyberte nastavení.
Zkontrolujte, zda se pro nasazený 
objektiv zobrazí zpráva [Data 
korekce dostupná].
Vyberte položku [Vin tace]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Vyberte možnost [Povolit] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Pokud se zobrazí zpráva [Data korekce 
nedostupná], vyhledejte informace v ásti 
„Data korekce objektivu“ na stran 165.

3 Vyfotografujte snímek.
Snímek bude zaznamenán 
s provedenou korekcí vin tace.

3 Korekce vin tace objektivu a barevné odchylky

Korekce vin tace

V závislosti na podmínkách fotografování se m že v okrajových ástech snímku objevit šum.

Použitá velikost korekce bude nepatrn  nižší než maximální velikost 
korekce, kterou lze nastavit v dodaném softwaru Digital Photo 
Professional.

ím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
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1 Vyberte nastavení.
Zkontrolujte, zda se pro nasazený 
objektiv zobrazí zpráva [Data 
korekce dostupná].
Vyberte položku [Barevná odchylka]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Vyberte možnost [Povolit] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Pokud se zobrazí zpráva [Data 
korekce nedostupná], vyhledejte 
informace v ásti „Data korekce 
objektivu“ na následující stran .

2 Vyfotografujte snímek.
Snímek bude zaznamenán 
s provedenou korekcí barevné 
odchylky.

Korekce barevné odchylky

P i použití možnosti [Povolit] se výrazn  sníží maximální po et snímk
sekvence pro kontinuální snímání.
Pokud p ehráváte snímek typu RAW, p i jehož po ízení byla provedena 
korekce barevné odchylky, snímek se na fotoaparátu zobrazí bez použití 
korekce barevné odchylky. Korekci barevné odchylky zkontrolujte 
pomocí dodaného softwaru Digital Photo Professional (str. 340).
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3 Korekce vin tace objektivu a barevné odchylky

Fotoaparát již obsahuje data korekce vin tace objektivu a data korekce 
barevné odchylky pro p ibližn  25 objektiv . Pokud vyberete možnost 
[Povolit], budou korekce vin tace a korekce barevné odchylky použity 
automaticky pro jakýkoli objektiv, jehož data korekce jsou ve 
fotoaparátu uložena.
Pomocí dodaného softwaru EOS Utility m žete zkontrolovat, pro které 
objektivy jsou ve fotoaparátu uložena data korekce. M žete také uložit 
data korekce pro objektivy, které dosud ve fotoaparátu chybí. Podrobné 
informace naleznete v návodu k použití softwaru EOS Utility (soubor ve 
formátu PDF na disku DVD-ROM).
* Není pot ebné ukládat data pro objektivy EF-M.

Poznámky pro korekci vin tace a korekci barevné odchylky

Data korekce objektivu

U snímk  typu JPEG po ízených s nastavenou možností [Zakázat] nelze 
provést pozd jší korekce.
P i použití objektivu od jiného výrobce než spole nosti Canon 
doporu ujeme pro korekce nastavit možnost [Zakázat], p estože se 
zobrazí zpráva [Data korekce dostupná].
Pokud použijete zv tšené zobrazení p i snímání, korekce vin tace a korekce 
barevné odchylky se na snímku zobrazeném na obrazovce neprojeví.

Pokud není ú inek korekce viditelný, zv tšete snímek a zkontrolujte jej.
Korekce se použijí rovn ž po nasazení telekonvertoru.
Pokud pro nasazený objektiv nejsou ve fotoaparátu uložena data 
korekce, bude výsledek stejný jako p i nastavení korekce 
na možnost [Zakázat].
Jestliže u objektivu nejsou k dispozici informace o vzdálenosti, bude 
intenzita korekce nižší.
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Styl Picture Style m žete upravit nastavením jednotlivých parametr ,
jako jsou [Ostrost] a [Kontrast]. Chcete-li zjistit výsledný efekt, 
vytvo te n kolik zkušebních snímk . Jestliže chcete upravit nastavení 
položky [ ernobílý], vyhledejte informace na stran 169.

1 Zobrazte obrazovku rychlého 
ovládání.

2 Klepn te na ikonu [D].

3 Klepnutím vyberte styl Picture 
Style.

Po výb ru stylu Picture Style 
stiskn te tla ítko <B>.
Zobrazí se obrazovka Detail. nast.

4 Vyberte p íslušný parametr.
Klepn te na parametr, který 
chcete nastavit.

QA Úprava stylu Picture StyleN
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Q A Úprava stylu Picture StyleN

5 Nastavte parametr.
Klepnutím na ikonu [Y]/[Z]
nastavte parametr a poté klepn te
na ikonu [2].

Výb rem položky [zVých. nast.] v kroku 5 lze u daného stylu 
Picture Style obnovit výchozí nastavení parametr .
Chcete-li fotografovat s upraveným stylem Picture Style, vyberte jej 
postupem uvedeným v kroku 3 na stran  114 a poté po i te fotografii.
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 Ostrost
M žete upravit ostrost fotografovaného objektu.
Chcete-li nastavit nižší ostrost, posu te ukazatel sm rem ke konci E.

ím blíže je ukazatel konci E, tím jemn jší bude vzhled snímku.
Chcete-li nastavit vyšší ostrost, posu te ukazatel sm rem ke konci F.

ím blíže je ukazatel konci F, tím ost ejší bude vzhled snímku.
 Kontrast
Upravuje kontrast snímku a živost barev.
Jestliže chcete kontrast snížit, posu te ukazatel sm rem ke konci se 
znaménkem minus. ím blíže je ukazatel konci G, tím více 
utlumený bude vzhled snímku.
Jestliže chcete kontrast zvýšit, posu te ukazatel sm rem ke konci 
se znaménkem plus. ím blíže je ukazatel konci H, tím výrazn jší 
bude vzhled snímku.

 Saturace
Umož uje upravit sytost barev snímku.
Pokud chcete snížit sytost barev, posu te ukazatel sm rem ke konci 
se znaménkem minus. ím blíže je ukazatel konci G, tím bude 
vzhled barev mén  výrazný.
Pokud chcete sytost barev zvýšit, posu te ukazatel sm rem ke
konci se znaménkem plus. ím blíže je ukazatel konci H, tím bude 
vzhled barev výrazn jší.

 Tón barvy
Umož uje úpravu odstín  pleti.
Chcete-li nastavit erven jší odstín pleti, posu te ukazatel sm rem
ke konci se znaménkem minus. ím blíže je ukazatel konci G, tím 
erven jší bude odstín pleti.

Chcete-li nastavit žlut jší odstín pleti, posu te ukazatel sm rem ke
konci se znaménkem plus. ím blíže je ukazatel konci H, tím 
žlut jší bude odstín pleti.

Nastavení parametr  a jejich ú inek
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Q A Úprava stylu Picture StyleN

U položky ernobílý lze krom  parametr  [Ostrost] a [Kontrast]
popsaných na p edchozí stran  nastavit také parametry [Efekt filtru]
a [Efekt tónování].

kEfekt filtru
P i aplikaci efektu filtru na ernobílý
snímek mohou lépe vyniknout bílé mraky 
i zelené stromy.

lEfekt tónování
Pomocí efektu tónování lze vytvo it
monochromatický snímek v p íslušném 
tónu. Je tak možné umocnit 
p sobení snímku.
Na výb r jsou následující možnosti: 
[N:Žádný], [S:Sépiový], [B:Modrý],
[P:Fialový] a [G:Zelený].

V Nastavení ernobílého efektu

Filtr P íklad ú inku
N : Žádný B žný ernobílý snímek bez efektu filtru.
Ye: Žlutý Modrá obloha bude p sobit p irozen ji a vyniknou bílé mraky.

Or: Oranžový Modrá obloha bude mírn  tmavší. Lépe vyniknou snímky 
západu slunce.

R : ervený Modrá obloha se bude jevit velmi tmavá. Podzimní listí bude 
výrazn jší a sv tlejší.

G : Zelený Odstíny pleti a rt  budou ztlumené. Listí na stromech bude 
výrazn jší a sv tlejší.

Zvýšení hodnoty [Kontrast] bude mít za následek výrazn jší efekt filtru.
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Je možné vybrat n který ze základních styl  Picture Style, jako je 
[Portrét] nebo [Krajina], upravit jeho parametry požadovaným 
zp sobem a uložit jej jako styl [Uživ. def. 1], [Uživ. def. 2] nebo 
[Uživ. def. 3].
M žete vytvo it více styl  Picture Style s odlišnými nastaveními 
parametr , jako jsou ostrost a kontrast.
M žete rovn ž upravit parametry stylu Picture Style, který byl zaregistrován 
do fotoaparátu pomocí dodaného softwaru EOS Utility (str. 340).

1 Zobrazte obrazovku rychlého 
ovládání.

2 Klepn te na ikonu [D].

3 Klepnutím vyberte styl Uživ. def.
Vyberte styl [Uživ. def.*] a stiskn te
tla ítko <B>.
Zobrazí se obrazovka Detail. nast.

4 Vyberte základní styl Picture 
Style.

Klepn te na styl Picture Style, který 
chcete použít jako základ.
Chcete-li upravit parametry stylu 
Picture Style, který byl zaregistrován 
do fotoaparátu pomocí dodaného 
softwaru EOS Utility, vyberte styl 
Picture Style na tomto míst .

QA Uložení p izp sobených styl  Picture StyleN
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Q A Uložení p izp sobených styl  Picture StyleN

5 Vyberte p íslušný parametr.
Klepn te na parametr, který chcete 
nastavit.

6 Nastavte parametr.
Klepnutím na ikonu [Y]/[Z]
nastavte parametr a poté klepn te
na ikonu [2].
Podrobné informace naleznete v ásti
„Úprava stylu Picture Style“ na 
stranách 166–169.

Základní styl Picture Style bude 
uveden pod položkou [Uživ. def. *].

Pokud je ur itý styl Picture Style již uložen jako styl [Uživ. def.*], dojde 
po zm n  základního stylu Picture Style v kroku 4 ke zrušení nastavení 
parametr  p íslušného uloženého stylu Picture Style.
Pokud použijete funkci [Vymazat všechna nast.fotoap.] (str. 216), 
obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení styl  [Uživ. def.*]. U styl
Picture Style zaregistrovaných prost ednictvím dodaného softwaru EOS 
Utility se obnoví výchozí nastavení pouze u upravených parametr .

Chcete-li fotografovat s uloženým stylem Picture Style, vyberte možnost 
[Uživ. def.*] provedením kroku 3 na stran  114 a poté po i te fotografii.
Postup registrace souboru stylu Picture Style do fotoaparátu naleznete 
v návodu pro software EOS Utility (str. 340).
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Funkce, která upravuje tón barev tak, aby se bílé objekty na snímku 
jevily jako bílé, se nazývá vyvážení bílé (WB). Za normálních okolností 
lze správného vyvážení bílé dosáhnout pomocí nastavení <Q>
(Auto). Pokud nelze pomocí nastavení <Q> dosáhnout p irozených
barev, m žete zvolit vyvážení bílé, které odpovídá zdroji sv tla, nebo 
m žete vyvážení bílé nastavit ru n  tak, že vyfotografujete list bílého 
papíru apod.

1 Zobrazte obrazovku rychlého 
ovládání.

2 Klepnutím vyberte vyvážení bílé.

Uživatelské nastavení vyvážení bílé umož uje ru n  nastavit vyvážení 
bílé pro konkrétní zdroj sv tla, a dosáhnout tak vyšší p esnosti.
Tento postup prove te s aktuálním zdrojem sv tla, který bude použit 
p i fotografování.

1 Vyfotografujte bílý objekt.
Zapl te obrazovku displeje LCD 
listem bílého papíru apod.
Zaost ete ru n  a nastavte
standardní expozici bílého objektu.
Je možné nastavit libovolné 
vyvážení bílé.

Q B: P izp sobení zdroji sv tlaN

O Uživatelské nastavení vyvážení bílé



173

Q B: P izp sobení zdroji sv tlaN

2 Vyberte položku [Uživatel. 
nastavení WB].

Na kart  [A4] vyberte položku 
[Uživatel. nastavení WB] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Zobrazí se obrazovka pro uživatelské 
nastavení vyvážení bílé.

3 Importujte údaje o vyvážení bílé.
Vyberte snímek po ízený v kroku 1
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Na zobrazené dialogové obrazovce 
vyberte položku [OK] a následn
dojde k importu dat.
Jakmile se nabídka znovu zobrazí, 
ukon ete ji stisknutím tla ítka <M>.

4 Stiskn te tla ítko <Q/0>.
Zobrazte obrazovku rychlého 
ovládání.

5 Vyberte uživatelské vyvážení bílé.
Vyberte možnost [O] a stiskn te 
tla ítko <Q/0>.

Pokud se expozice dosažená v kroku 1 zna n  liší od standardní 
expozice, nemusí být dosaženo správné vyvážení bílé.
V kroku 3 nelze vybrat snímek po ízený p i nastavení stylu Picture Style 
[ ernobílý] (str. 115) nebo zpracovaný pomocí kreativního filtru.

P esn jšího vyvážení bílé m žete dosáhnout, jestliže místo bílého objektu 
použijete voln  prodejnou kartu s 18% šedou.
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Nastavenou hodnotu vyvážení bílé lze korigovat. Tímto nastavením je 
možné dosáhnout stejného ú inku jako pomocí voln  prodejného 
konverzního filtru teploty chromati nosti nebo korek ního filtru barev. 
Každou z barev lze korigovat na jednu z devíti úrovní.
Tato funkce je ur ena pro pokro ilé uživatele, kte í mají zkušenosti 
s konverzí teploty chromati nosti nebo korek ními barevnými filtry.

1 Vyberte položku [Posun WB/BKT].
Na kart  [A4] vyberte položku 
[Posun WB/BKT] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.
Zobrazí se obrazovka pro korekci 
nebo braketing vyvážení bílé.

2 Nastavte korekci vyvážení bílé.
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/
<XL>/<YA>/<ZO> p esu te
zna ku „ “ na obrazovce do 
požadované polohy.
Písmeno B ozna uje modrou barvu, 
A jantarovou, M purpurovou a G zelenou. 
Korigována bude barva, v jejímž sm ru 
bude zna ka posunuta.
Údaj „Posun“ vpravo naho e
ozna uje sm r a intenzitu korekce.
Stisknutím tla ítka <B> se zruší
veškerá nastavení položky 
[Posun WB/BKT].
Stisknutím tla ítka <Q/0>
ukon íte nastavování a vrátíte se 
zp t do nabídky.

3 u Úprava tónu barev pro zdroj sv tlaN

Korekce vyvážení bílé

Ukázka nastavení: A2, G1

Jedna úrove  korekce ve sm ru modrá/jantarová odpovídá hodnot
p ibližn  5 mired  konverzního filtru teploty chromati nosti. (Mired: M rná 
jednotka ozna ující hustotu konverzního filtru teploty chromati nosti.)
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3 u Úprava tónu barev pro zdroj sv tlaN

Tato funkce umož uje pomocí pouze jednoho záb ru zaznamenat sou asn  t i snímky 
s odlišným vyvážením barev. Na základ  teploty chromati nosti ur ené aktuálním nastavením 
vyvážení bílé budou krom  snímku odpovídajícího tomuto nastavení vytvo eny snímky 
s posunem k modré/jantarové a purpurové/zelené. Tato funkce se nazývá braketing vyvážení bílé 
(WB-BKT). Posun braketingu lze nastavit v rozsahu ±3 úrovn  v krocích po jednotlivých úrovních.

Nastavte hodnotu braketingu 
vyvážení bílé.

V kroku 2 postupu korekce vyvážení bílé se 
p i otá ení voli e <5> zm ní zna ka „ “
na obrazovce na zna ku „ “ (3 body).
Otá ením voli e doprava nastavíte 
braketing s posunem ve sm ru B/A 
(modrá/jantarová) a otá ením doleva 
ve sm ru M/G (purpurová/zelená).
Údaj „BKT“ vpravo ozna uje sm r
braketingu a intenzitu korekce.
Stisknutím tla ítka <B> se zruší veškerá 
nastavení položky [Posun WB/BKT].
Stisknutím tla ítka <Q/0> ukon íte 
nastavování a vrátíte se zp t do nabídky.

Sekvence braketingu
Snímky budou zaznamenány s braketingem v následujícím po adí: 1. standardní vyvážení 
bílé, 2. posun sm rem k modré (B) a 3. posun sm rem k jantarové (A) nebo 1. standardní 
vyvážení bílé, 2. posun sm rem k purpurové (M) a 3. posun sm rem k zelené (G).

Automatický braketing vyvážení bílé

Posun sm rem k B/A (modrá/jantarová) ±3 úrovn

P i použití funkce braketingu vyvážení bílé se sníží maximální po et snímk  sekvence 
p i kontinuálním snímání a také se p ibližn  na t etinu b žného po tu sníží po et možných snímk .
Spole n  s braketingem vyvážení bílé m žete také nastavit korekci vyvážení bílé a automatický 
braketing expozice. Pokud nastavíte automatický braketing expozice v kombinaci s braketingem 
vyvážení bílé, bude pro každou jednotlivou fotografii zaznamenáno celkem dev t snímk .
Vzhledem k tomu, že jsou pro každý snímek zaznamenány t i varianty, 
trvá zaznamenání snímku na kartu déle.
Zkratka „BKT“ ozna uje braketing.
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Rozsah reprodukovatelných barev se nazývá barevný prostor. U tohoto
fotoaparátu lze pro fotografované snímky nastavit barevný prostor 
sRGB nebo Adobe RGB. P i b žném fotografování doporu ujeme 
použít barevný prostor sRGB.
V režimech základní zóny je nastaven barevný prostor sRGB.

1 Vyberte položku [Barev. prostor].
Na kart  [A4] vyberte položku 
[Barev. prostor] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

2 Nastavte požadovaný barevný 
prostor.

Vyberte možnost [sRGB] nebo 
[Adobe RGB] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

Tento barevný prostor je ur en p edevším pro pr myslové použití 
(tiska ské stroje apod.). Toto nastavení nedoporu ujeme používat, 
pokud nemáte dostate né znalosti týkající se zpracování snímk ,
barevného prostoru Adobe RGB a specifikace Design rule for Camera 
File System 2.0 (Exif 2.21 nebo vyšší). V prost edí sRGB v osobním
po íta i nebo po vytisknutí tiskárnami, které nejsou kompatibilní se 
specifikací Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 nebo 
vyšší), budou snímky vypadat velmi nevýrazn . Proto bude nutné další 
zpracování snímku pomocí softwaru.

3 Nastavení rozsahu reprodukce barevN

Barevný prostor Adobe RGB

Pokud byl vyfotografovaný snímek po ízen v barevném prostoru Adobe 
RGB, bude prvním znakem v názvu souboru podtržítko „_“.
Profil ICC není do snímku vložen. Profil ICC je vysv tlen v návodu 
k použití softwaru (soubor ve formátu PDF) na disku DVD-ROM.
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5
Snímání film

Chcete-li snímat filmy, p esu te 
voli  režim  do polohy <k>. 
Pro záznam film  se používá 
formát MOV.

Karty, na které lze zaznamenat filmy
P i snímání film  použijte velkokapacitní kartu SD rychlostní 
t ídy SD Speed Class 6 „ “ nebo vyšší.
Pokud má karta nízkou rychlost zápisu, film se nemusí správn
zaznamenat. Rovn ž pokud má karta nízkou rychlost tení, nemusí 
být filmy zaznamenané na kart ádn  p ehrávány.
Informace o rychlosti tení a zápisu karty naleznete na webu 
p íslušného výrobce.

Full HD 1080
Ozna ení Full HD 1080 znamená kompatibilitu 
se standardem High-Definition vyzna ujícím se 
1 080 vertikálními pixely (obrazovými ádky).

Filmy po ízené fotoaparátem EOS M se 
vyzna ují jiným vzhledem a atmosférou než 
filmy, které byly po ízeny tradi ní videokamerou. 
Využijte vysokou sv telnost objektivu a 
vytvá ejte efekty s m lkým zaost ením. Užijte si 
také skv lou kvalitu za slabého osv tlení.
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Pro p ehrávání po ízených film  je doporu eno p ipojit fotoaparát 
k televizoru (str. 247, 251).

Když zvolíte režim snímání Film [k], nastaví se automatická expozice, 
která automaticky upraví jas.

1 P esu te voli  režim  do polohy 
<k>.

2 Vyberte režim snímání [k] (Automatická 
expozice p i filmování).

3 Zaost ete na fotografovaný objekt.
P ed zahájením snímání filmu zaost ete 
pomocí automatického nebo ru ního 
zaost ování (str. 116–126).
P i výchozím nastavení je nastavena 
možnost [Servo AF p i zázn. filmu: Povolit]
(str. 199) zajiš ující pr b žné zaost ování.
Pokud je položka [Servo AF p i zázn. filmu]
nastavena na možnost [Povolit], m žete klepnutím 
na ikonu [ ] v levé dolní ásti obrazovky 
zastavit nebo spustit zaost ování. Po zastavení 
zaost ování se barva AF bodu zm ní na šedou.

4 Zaznamenejte film.
Stisknutím tla ítka <o> (Spustit/
ukon it film) spus te snímání filmu. 
Snímání filmu ukon íte op tovným
stisknutím tla ítka <o> (Spustit/
ukon it film).
V pr b hu snímání filmu se bude 
v pravém horním rohu obrazovky 
zobrazovat zna ka „o“.

k Snímání film

Snímání v režimu automatické expozice

Záznam filmu

Mikrofon
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k Snímání film

P i snímání filmu dávejte pozor, 
abyste nezakrývali mikrofon prstem.

Tento fotoaparát je kompatibilní s funkcí automatického zapínání LED 
diodového sv tla za nedostate ného osv tlení p i snímání v režimu 
automatické expozice. Podrobné informace naleznete v návodu 
k použití blesku Speedlite.

Použití blesku Speedlite ady EX (prodává se 
samostatn ) vybaveného LED diodovým sv tlem

S ur itými objektivy nelze zaost it pomocí automatického zaost ování. Místo 
toho zaost ete ru n  (str. 126).

Pokud je nastavena možnost [Servo AF p i zázn. filmu: Zakázat], 
m žete zaost it stisknutím tla ítka spoušt  do poloviny.
Citlivost ISO (100 až 6400), rychlost záv rky a clona se nastaví 
automaticky.
Stisknutím tla ítka <YA> zablokujete aktuální nastavení expozice 
(blokování automatické expozice) (str. 157). Blokování automatické 
expozice uvolníte op tovným stisknutím tla ítka <YA>.
V režimu snímání film  m žete klepnutím na ikonu [A] zablokovat 
expozici nebo uvolnit blokování automatické expozice.
Poté m žete nastavit kompenzaci expozice tak, že stisknutím tla ítka 
<ZO> zobrazíte rozsah, který lze nastavit [ ], a následným 
otá ením voli e <5> nastavíte požadovanou hodnotu.
Po stisknutí tla ítka spoušt  do poloviny se v dolní ásti obrazovky 
zobrazí rychlost záv rky, clona a citlivost ISO. Jedná se o nastavení 
expozice pro po izování fotografií (str. 182). Nastavení expozice pro 
snímání filmu se nezobrazí. Uv domte si, že nastavení expozice pro 
snímání filmu se m že lišit od nastavení expozice pro snímání fotografií.
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V režimu snímání [M] (Manuální expozice p i filmování) m žete bez 
omezení nastavit rychlost záv rky, clonu a citlivost ISO pro snímání film .
Použití ru ní expozice pro snímání film  je ur eno pro pokro ilé uživatele.

1 P esu te voli  režim  do polohy 
<k>.

2 Vyberte režim snímání [M]
(Manuální expozice p i filmování).

3 Nastavte rychlost záv rky a clonu.
Po klepnutí na rychlost záv rky a clonu 
se zobrazí obrazovka nastavení.
Klepnutím na ikonu [Y]/[Z] nebo 
otá ením voli e <5> nastavte 
rychlost záv rky a clonu.
Stisknutím tla ítka <ZO> nastavte rychlost 
záv rky a clonu. M žete také zvolit rychlost 
záv rky a clonu a nastavit je. (Po zvolení se 
nad hodnotou, kterou lze zm nit, zobrazí ikona 
ukazatele <c>.) Otá ením voli e <5>
nastavte rychlost záv rky nebo clonu. 
Rychlosti záv rky, které lze nastavit, závisí na 
snímkové frekvenci <9>.
• 8, 7 : 1/4 000 s až 1/60 s
• 6, 5, 4 : 1/4 000 s až 1/30 s

4  Nastavte citlivost ISO.
Stejn  jako u fotografií m žete citlivost ISO 
nastavit pomocí 1. obrazovky nabídky, 
2. obrazovky snímání, 3. obrazovky 
rychlého ovládání B nebo 4. tla ítka 
<XL> p i azeného pomocí uživatelské 
funkce z nabídky (str. 287).

Snímání v režimu ru ní expozice

<5>
<ZO> + <5>
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k Snímání film

5 Zaost ete a snímejte film.
Postup je stejný jako v krocích 3 a 4 ásti „Snímání 
v režimu automatické expozice“ (str. 178).

Citlivost ISO b hem snímání s ru ní expozicí
V režimu [Auto] bude citlivost ISO nastavena automaticky na hodnotu v rozsahu od ISO 100 do 6400.
Citlivost ISO m žete nastavit ru n  v rozsahu od ISO 100 do 6400 v krocích po 
1 EV. Pokud je v nabídce [54: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena položka 
[2: Rozší ení ISO] na možnost [1: Zap], rozší í se rozsah pro ru ní nastavení, 
takže m žete vybrat také možnost „H“ (odpovídá citlivosti ISO 12800).
Pokud je v nabídce [54: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena položka [3: Priorita 
zvýrazn ní tónu] na možnost [1: Povolit], bude rozsah citlivosti ISO 200 až 6400.

Vzhledem k tomu, že snímání filmu s citlivostí ISO 12800 m že mít za 
následek zna ný šum, je tato hodnota ozna ena jako rozší ená citlivost 
ISO (je zobrazena jako symbol „H“).
Maximální rozsahy pro ru ní nastavení citlivosti ISO pro snímání film
a snímání fotografií se liší. Pokud je pro položku [2: Rozší ení ISO]
v nabídce [54: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena možnost [1: Zap]
a p epnete ze snímání fotografií na snímání film , zm ní se maximální 
citlivost ISO pro ru ní nastavení z hodnoty „H“ pro fotografie (odpovídá 
citlivosti ISO 25600) na hodnotu „H“ pro filmy (odpovídá citlivosti 
ISO 12800). I když p epnete zp t na snímání fotografií, p vodní
nastavení citlivosti ISO se neobnoví.
Nelze nastavit kompenzaci expozice.
Nedoporu ujeme m nit rychlost záv rky nebo clonu b hem snímání filmu, 
protože budou zaznamenány zm ny v expozici.
Pokud zm níte rychlost záv rky b hem snímání p i zá ivkovém osv tlení nebo 
p i osv tlení LED diodovým sv tlem, m že se zaznamenat blikání obrazu.

Jestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, m žete stisknutím 
tla ítka <YA> zablokovat citlivost ISO.
Po zm n  kompozice záb ru m žete na indikátoru úrovn  expozice (str. 175) spat it
rozdíl úrovn  expozice v porovnání se stavem, když jste stiskli tla ítko <YA>.
Pokud je pro položku [A1: zHistogram] nastavena jiná možnost než 
[Zakázat], m žete stisknutím tla ítka <INFO.> zobrazit histogram.
P i snímání filmu pohybujícího se objektu je doporu eno použít rychlost 
záv rky 1/30 s až 1/125 s. ím je rychlost záv rky vyšší, tím bude pohyb 
objektu vypadat mén  plynule.



k Snímání film

182

Po každém stisknutí tla ítka <B> se zm ní informace zobrazené 
na displeji.

* Pokud je ve fotoaparátu vložena karta Eye-Fi, zobrazí se stav p enosu pro kartu 
Eye-Fi (str. 294).

Obrazovka snímání filmu

Zbývající doba snímání filmu/
Uplynulá doba

Citlivost ISO (automatická)

Hodnota kompenzace expozice

Blokování 
automatické 
expozice

Vyvážení bílé

Velikost filmového 
záznamu

Kvalita záznamu 
snímk

(fotografie)

Rychlost záv rky

Auto Lighting Optimizer 
(Automatická 
optimalizace jasu)

Metoda AF
• c : u+Sledování
• o : FlexiZone – Multi
• d : FlexiZone – Single

Kontrola stavu baterie

Styl Picture Style

Režim snímání film
L : Automatická expozice
K : Ru ní expozice

Úrove
záznamu: Ru ní

Videomomentka

Clona

Režim expozice

Rychlé ovládání

Tlumi

Protiv trný filtr

AF bod

Doba snímání videomomentky

Režim ízení

Po et možných snímk  (fotografií)

Servo AF p i záznamu 
filmu: Povolit

Jakmile se zahájí snímání filmu, zm ní se zbývající doba pro snímání filmu 
na uplynulou dobu.
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k Snímání film

P i snímání film  si uv domte následující skute nosti:

Pokud je nastavena funkce <Q> a b hem snímání filmu se zm ní 
citlivost ISO nebo clona, m že se zm nit také vyvážení bílé.
Snímáte-li film p i zá ivkovém osv tlení nebo p i osv tlení LED diodovým 
sv tlem, m že film blikat.
Není doporu eno m nit nastavení zoomu objektivu v pr b hu snímání 
filmu. Zm na nastavení zoomu objektivu m že zp sobit zm ny
v expozici bez ohledu na to, zda se zm ní sv telnost objektivu nebo 
nikoli. V d sledku toho mohou být zaznamenány zm ny v expozici.
Upozorn ní týkající se snímání film  naleznete na stranách 201 a 202.

Nastavení týkající se film  se nacházejí na kart  [Z1] (str. 197).
P i každém po izování filmu se zaznamená nový soubor s filmem. Pokud 
velikost souboru p esáhne 4 GB, vytvo í se automaticky nový soubor.
Zorné pole obrazu filmu je p ibližn  100 % (p i nastavení velikosti 
filmového záznamu na možnost [A]).
Zvuk bude zaznamenán stereofonn  integrovaným mikrofonem 
fotoaparátu (str. 178).
K fotoaparátu lze p ipojit v tšinu voln  prodejných externích 
stereofonních mikrofon  s miniaturní zástr kou o pr m ru 3,5 mm. 
Pokud byl externí mikrofon p ipojen ke vstupnímu konektoru pro 
externí mikrofon fotoaparátu (str. 22), bude up ednostn n p ed
integrovaným mikrofonem.
Pokud je zvolen režim ízení <Q>, m žete ke spušt ní a ukon ení 
snímání film  použít dálkový ovlada  RC-6 (prodává se samostatn ,
str. 291). Nastavte p epína asování snímání do polohy <2>
(2sekundová prodleva) a stiskn te tla ítko pro p enos. Pokud je 
p epína  nastaven do polohy <o> (okamžité fotografování), aktivuje se 
snímání fotografií.
P i použití pln  nabitého bateriového zdroje LP-E12 budou celkové doby 
snímání film  následující: p ibližn  1 h 30 min. p i pokojové teplot
(23 °C) a p ibližn  1 h 20 min p i nízké teplot  (0 °C).
Pokud je nasazen blesk Speedlite 90EX, p epn te napájení blesku 
Speedlite do stavu <2>.
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Simulace výsledného obrazu je funkce, která umož uje zobrazit vliv 
stylu Picture Style, vyvážení bílé apod. na snímek.
B hem snímání filmu se v zobrazeném obrazu automaticky projeví vliv 
následujících nastavení.

Simulace výsledného obrazu pro snímání film
Styl Picture Style
* Projeví se všechna nastavení, jako jsou ostrost, kontrast, saturace barev 

a tón barev.
Vyvážení bílé
Korekce vyvážení bílé
Expozice
Hloubka ostrosti
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
Korekce vin tace
Priorita zvýrazn ní tónu

B hem snímání filmu m žete také po ídit
fotografii, pokud úpln  stisknete tla ítko
spoušt .

Po izování fotografií v pr b hu snímání film
Jestliže v pr b hu snímání filmu po ídíte fotografii, zaznamená se 
do filmu nehybný okamžik trvající p ibližn  1 s.
Fotografie se zaznamená na kartu, a jakmile se znovu zobrazí obraz 
filmu, bude pokra ovat snímání filmu.

Simulace výsledného obrazu

Po izování fotografií b hem snímání film

Pomocí simulace výsledného obrazu m žete zkontrolovat ú inky r zných 
nastavení na obraz, ale barvy zobrazené na obrazovce nebudou pln
odpovídat barvám zaznamenaného snímku.
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k Snímání film

Film a fotografie budou zaznamenány na kartu jako samostatné soubory.
V následující tabulce jsou uvedeny funkce specifické pro snímání 
fotografií. Ostatní funkce jsou stejné jako pro snímání film .

* Je-li nastavena priorita zvýrazn ní tónu, rozsah citlivosti ISO bude za ínat od hodnoty ISO 200.

Postup zaost ení pro fotografie po izované b hem snímání film  je 
vysv tlen na stran 200.

Kontinuální snímání fotografií p ed snímáním filmu
P ed zahájením snímání film  m žete použít kontinuální snímání stejným zp sobem jako p i
snímání fotografií pomocí jednosnímkového automatického zaost ování (One-Shot AF).

Funkce Nastavení

Kvalita 
záznamu
snímk

Podle nastavení položky [z1: Kval. snímku].
Pokud je nastavena velikost filmového záznamu [1920x1080]
nebo [1280x720], bude pom r stran 16:9. Pokud je nastavena 
velikost [640x480], bude pom r stran 4:3.

Citlivost ISO*
• P i snímání v režimu automatické expozice: Automatické 

nastavení v rozsahu ISO 100 až 6400.
• P i snímání v režimu ru ní expozice: Viz ást „Citlivost ISO 

b hem snímání s ru ní expozicí“ na stran 181.

Nastavení 
expozice

• Snímání v režimu automatické expozice: Automatické nastavení rychlosti 
záv rky a clony (zobrazí se po stisknutí tla ítka spoušt  do poloviny).

• Snímání v režimu ru ní expozice: Ru ní nastavení rychlosti záv rky a clony.
Automatický 
braketing 
expozice (AEB)

Zrušeno

P i snímání videomomentek nelze po izovat fotografie. 

Samospouš  pracuje p ed zahájením snímání filmu. B hem snímání 
film  se fotoaparát p epne do režimu Jednotlivé snímky.
P i po izování fotografií b hem snímání film  se použije režim 
jednotlivých snímk , bez ohledu na nastavení režimu ízení.
Jediným režimem innosti AF dostupným v režimu snímání film  je 
jednosnímkové automatické zaost ování (One-Shot AF).
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Zde jsou popsány funkce charakteristické pro snímání film .

M žete nastavit následující funkce: metodu AF, kvalitu záznamu 
snímk  (pro fotografie), velikost filmového záznamu, videomomentky, 
vyvážení bílé, styl Picture Style a Auto Lighting Optimizer (Automatická 
optimalizace jasu).
Postup je stejný jako u fotografií (str. 50).

Nastavení funkcí snímání

Obrazovka rychlého ovládání Q
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Položka nabídky [Z1: Velik.film.zázn.]
umož uje vybrat velikost obrazu pro 
záznam filmu [****x****] a snímkovou 
frekvenci [9] (po et snímk
zaznamenaných za sekundu). Hodnota 
9 (snímková frekvence) se m ní
automaticky v závislosti na nastavení 
položky [52: Videosystém].

Velikost snímk
A [1920x1080] : Kvalita záznamu Full HD (Full High-Definition/Plné 

vysoké rozlišení). 
Pom r stran bude 16:9.

B [1280x720] : Kvalita záznamu HD (High-Definition/Vysoké rozlišení). 
Pom r stran bude 16:9.

C [640x480] : Kvalita záznamu SD (Standard-Definition/
Standardní rozlišení). 
Pom r stran bude 4:3.

Snímková frekvence (sn./s: snímky za sekundu)
6/8 : Pro oblasti, kde se používá televizní formát NTSC (Severní 

Amerika, Japonsko, Korea, Mexiko atd.).
5/7 : Pro oblasti, kde se používá televizní formát PAL (Evropa, 

Rusko, ína, Austrálie atd.).
4 : Umož uje zaznamenat film rychlostí 24 sn./s ve stylu film

ur ených k promítání v kin .

3 Nastavení velikosti filmového záznamu
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Celková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu

Soubory film  v tší než 4 GB
I když nasnímáte film o velikosti p esahující 4 GB, m žete 
pokra ovat ve snímání bez p erušení.
P i snímání filmu, p ibližn  30 s p edtím, než velikost souboru filmu 
dosáhne 4 GB, za ne blikat uplynulá doba snímání zobrazená na 
obrazovce snímání filmu. Pokud budete pokra ovat ve snímání 
a velikost souboru p esáhne 4 GB, automaticky se vytvo í nový soubor 
filmu a uplynulá doba snímání nebo asový kód p estane blikat.
P i p ehrávání filmu bude nutné p ehrát jednotlivé soubory filmu 
samostatn . Soubory filmu nelze p ehrát automaticky jeden po druhém. 
Po skon ení p ehrávání filmu vyberte další film, který chcete p ehrát.

asový limit snímání film
Maximální doba záznamu jednoho filmového klipu je 29 min 59 s. Pokud 
doba snímání filmu dosáhne 29 min 59 s, snímání filmu se automaticky 
zastaví. Ve snímání filmu m žete pokra ovat stisknutím tla ítka <o>
(Spustit/ukon it film). (Bude zaznamenán nový soubor filmu.)

Velikost 
filmového
záznamu

Celková doba záznamu (p ibližn ) Velikost 
souboru 

(p ibližn )Karta 4 GB Karta 8 GB Karta 16 GB

[1920x1080]
6

11 min 22 min 44 min 330 MB/min5

4

[1280x720]
8

11 min 22 min 44 min 330 MB/min
7

[640x480]
6

46 min 1 h 32 min 3 h 4 min 82,5 MB/min
5

Zvýšení vnit ní teploty fotoaparátu m že zp sobit, že se snímání filmu 
zastaví p ed dosažením maximální doby záznamu uvedené v p edchozí
tabulce (str. 201).
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Pomocí funkce videomomentek m žete snadno vytvo it krátký film.
Videomomentka je krátký filmový klip trvající p ibližn  2 s, 4 s nebo 8 s.
Kolekce videomomentek se nazývá album videomomentek a lze ji uložit 
na kartu jako jediný filmový soubor. Zm nou scény nebo úhlu 
v jednotlivých videomomentkách m žete vytvo it dynamické krátké filmy.
Album videomomentek lze také p ehrávat s hudbou na pozadí (str. 194, 240).

1 Vyberte položku 
[Videomomentka].

Na kart  [Z1] vyberte položku 
[Videomomentka] a stiskn te 
tla ítko <Q/0>.

2 Vyberte možnost [Povolit].
Vyberte možnost [Povolit] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.

3 Snímání videomomentek

Nastavení doby snímání videomomentek

Koncepce alba videomomentek

Album videomomentek

Video-
momentka 1

Video-
momentka 2

Video-
momentka x



3 Snímání videomomentek

190

3 Vyberte položku [Nastavení alba].
Vyberte položku [Nastavení alba]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Pokud chcete pokra ovat ve snímání pro 
existující album, p ejd te na ást
„P idávání do existujícího alba“ (str. 193).

4 Vyberte položku [Vytvo it
nové album].

Vyberte položku [Vytvo it nové 
album] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

5 Vyberte délku videomomentky.
Stiskn te tla ítko <Q/0>
a pomocí tla ítka <Wj/i>/<XL>
vyberte délku videomomentky. Poté
stiskn te tla ítko <Q/0>.

6 Vyberte položku [OK].
Vyberte položku [OK] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Stisknutím tla ítka <M> zav ete
nabídku a p ejd te zp t na obrazovku 
snímání filmu. Zobrazí se modrý 
pruh, který znázor uje délku 
videomomentky.
P ejd te na ást „Vytvo ení alba 
videomomentek“ (str. 191).

Doba snímání
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3 Snímání videomomentek

7 Po i te první videomomentku.
Stisknutím tla ítka <o> (Spustit/
ukon it film) po i te film.
Modrý pruh znázor ující dobu snímání se bude 
postupn  zmenšovat. Po uplynutí nastavené 
doby snímání se snímání automaticky zastaví.
Poté, co se vypne displej LCD a za ne blikat 
indikátor napájení/p ístupu na kartu, zobrazí se 
potvrzovací obrazovka (str. 192).

8 Uložte videomomentku jako 
album videomomentek.

Stisknutím tla ítka <ZO> vyberte 
položku [JUložit jako album]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Filmový klip se uloží jako první 
videomomentka alba videomomentek.

9 Pokra ujte snímáním dalších 
videomomentek.

Opakováním kroku 7 po i te další 
videomomentku.
Stisknutím tla ítka <ZO> vyberte 
položku [JP idat do alba]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Chcete-li vytvo it další album 
videomomentek, vyberte položku [W Uložit 
jako nové album] a poté položku [OK].

10 Ukon ete snímání videomomentek.
Nastavte položku [Videomomentka] na hodnotu 
[Zakázat]. Chcete-li se vrátit k normálnímu snímání 
film , nezapome te nastavit hodnotu [Zakázat].
Stisknutím tla ítka <M> zav ete nabídku 
a p ejd te zp t na normální obrazovku snímání filmu.

Vytvo ení alba videomomentek
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Možnosti dostupné v krocích 8 a 9

Operace p i p ehrávání videomomentek pomocí funkce 
[P ehrát videomomentku]

* P i použití funkce [P esko it zp t] nebo [P esko it vp ed] bude p esko ená doba odpovídat po tu
sekund nastavených prost ednictvím položky [Videomomentka] (p ibližn  2 s, 4 s nebo 8 s).

Funkce Popis

J Uložit jako album (krok 8) Filmový klip se uloží jako první 
videomomentka alba videomomentek.

J P idat do alba (krok 9) Práv  zaznamenaná videomomentka se p idá do 
alba zaznamenaného bezprost edn  p edtím.

W Uložit jako nové album
(krok 9)

Vytvo í se nové album videomomentek a filmový 
klip se uloží jako první videomomentka. Nové 
album bude uloženo v jiném souboru než album 
zaznamenané p edtím.

1 P ehrát videomomentku
(kroky 8 a 9)

Bude p ehrána práv  zaznamenaná 
videomomentka. Operace p i p ehrávání jsou 
popsány v níže uvedené tabulce.

r Neukládat do alba (krok 8)
r Odstranit bez uložení do alba

(krok 9)

Pokud chcete práv  zaznamenanou 
momentku odstranit bez uložení do alba, 
vyberte možnost [OK].

Funkce Popis funkcí p ehrávání

7 P ehrát Každým stisknutím tla ítka <Q/0> m žete p ehrát nebo 
pozastavit práv  zaznamenanou videomomentku.

5 První polí ko Slouží k zobrazení první scény první videomomentky v albu.

P esko it zp t* Po každém stisknutí tla ítka <Q/0> se p ehrávání 
videomomentek posune o n kolik sekund zp t.

3 P edchozí 
polí ko

Po každém stisknutí tla ítka <Q/0> se zobrazí p edchozí polí ko. 
Pokud podržíte stisknuté tla ítko <Q/0>, bude se film p evíjet vzad.

6 Následující 
polí ko

Po každém stisknutí tla ítka <Q/0> se p ehraje následující polí ko filmu. 
Pokud podržíte stisknuté tla ítko <Q/0>, bude se film p evíjet vp ed.

P esko it
vp ed*

Po každém stisknutí tla ítka <Q/0> se p ehrávání 
videomomentek posune o n kolik sekund vp ed.

4 Poslední polí ko Slouží k zobrazení poslední scény poslední videomomentky v albu.
Stav p ehrávání

mm’ ss” Doba p ehrávání (minuty:sekundy)

9 Hlasitost
Hlasitost vestav ného reproduktoru (str. 239) m žete upravit 
otá ením voli e <5>.

32 Znovu se zobrazí p edchozí obrazovka.
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1 Vyberte položku [P idat 
k existujícímu albu].

P ejd te na krok 4 na stran 190
a vyberte položku [P idat
k existujícímu albu]. Poté stiskn te
tla ítko <Q/0>.

2 Vyberte existující album.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte album a stiskn te tla ítko
<Q/0>.
Na dialogové obrazovce vyberte
položku [OK] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.
Ur itá nastavení videomomentek se 
zm ní, aby odpovídala nastavením 
existujícího alba.
Stisknutím tla ítka <M> zav ete
nabídku a p ejd te zp t na obrazovku 
snímání filmu.

3 Po i te videomomentku.
P ejd te na ást „Vytvo ení alba 
videomomentek“ (str. 191).

P idávání do existujícího alba

Nelze vybrat album po ízené jiným fotoaparátem.
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Dokon ené album m žete p ehrát stejným zp sobem jako normální 
film (str. 239).

1 P ehrajte film.
Stisknutím tla ítka <x> zobrazte 
požadované snímky.

2 Vyberte album.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte album.
Ikona [ ] zobrazená v levém horním rohu 
v režimu zobrazení jednotlivých snímk
ozna uje, že daný snímek je videomomentka.

3 P ehrajte album.
Klepn te na ikonu [Z] (P ehrát) uprost ed 
obrazovky nebo klepn te na ikonu [ ] 
a poté na ikonu [Z] (P ehrát) na panelu pro 
p ehrávání film , který se zobrazí.

P ehrávání alba

Upozorn ní pro snímání videomomentek
Do alba m žete p idávat pouze videomomentky se stejnou dobou trvání 
(každá p ibližn  2 s, 4 s nebo 8 s).
Uv domte si, že pokud b hem snímání videomomentek provedete libovolný 
z následujících úkon , vytvo í se pro následující videomomentky nové album.
• Zm níte nastavení položky [Velik.film.zázn.] (str. 187).
• Zm níte nastavení položky [Zvukový záznam] z hodnoty [Auto] nebo 

[Ru ní] na hodnotu [Zakázat] nebo z hodnoty [Zakázat] na hodnotu 
[Auto] nebo Ru ní] (str. 197).

• Provedete aktualizaci firmwaru.
P i snímání videomomentky nelze po izovat fotografie.
Uvedená doba snímání videomomentky je pouze p ibližná. V závislosti na snímkové 
frekvenci nemusí doba snímání zobrazená p i p ehrávání p esn  odpovídat skute nosti.
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Po po ízení m žete videomomentky za azené do alba p euspo ádat, 
odstranit nebo p ehrát.

1 Na panelu pro p ehrávání vyberte 
tla ítko [X] (Upravit).

Zobrazí se obrazovka pro úpravy.

2 Vyberte požadovanou úpravu.
Klepn te na ikonu požadované 
úpravy nebo požadovanou úpravu 
vyberte stisknutím tla ítka <YA>/
<ZO> a poté stiskn te tla ítko
<Q/0>.

Úprava alba

Funkce Popis

P esunout 
videomomentku

Klepn te na videomomentku, kterou chcete p esunout, 
nebo ji vyberte stisknutím tla ítka <YA>/<ZO> a poté 
stiskn te tla ítko <Q/0>. Stisknutím tla ítka <YA>/
<ZO> p esu te videomomentku na požadované místo.

 Vymazat 
videomomentku

Klepn te na videomomentku, kterou chcete odstranit, 
nebo ji vyberte stisknutím tla ítka <YA>/<ZO> a poté 
stiskn te tla ítko <Q/0>. Na vybrané 
videomomentce se zobrazí ikona [L]. Po op tovném 
stisknutí tla ítka <Q/0> se výb r zruší a ikona 
[L] zmizí.

 P ehrát 
videomomentku

Klepn te na videomomentku, kterou chcete p ehrát, 
nebo ji vyberte stisknutím tla ítka <YA>/<ZO> a poté 
stiskn te tla ítko <Q/0>.
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3 Uložte upravené album.
Stisknutím tla ítka <M> p ejd te
zp t na panel pro provád ní úprav
u spodního okraje obrazovky.
Klepn te na ikonu [W] (Uložit) nebo 
stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte ikonu [W] (Uložit) a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Zobrazí se obrazovka pro ukládání.
Chcete-li upravený film uložit jako 
nový film, vyberte položku [Nový 
soubor]. Pokud jej chcete uložit 
a p itom p epsat p vodní soubor 
filmu, vyberte položku [P epsat]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

Hudba na pozadí
Hudba zaznamenaná na pam ové kart  smí být používána pouze pro 
soukromé ú ely. Neporušujte práva držitele autorských práv.
P i p ehrávání alb, normálních film  a prezentací ve fotoaparátu 
(str. 240, 243) m žete p ehrávat hudbu na pozadí. Chcete-li p ehrávat 
hudbu na pozadí, musíte ji nejprve zkopírovat na kartu pomocí 
dodaného softwaru EOS Utility. Informace o postupu kopírování hudby 
na pozadí naleznete v návodu k použití softwaru (soubor ve formátu 
PDF) na disku DVD-ROM.

Dodaný software, který lze použít pro alba
EOS Video Snapshot Task (Úloha videomomentek EOS): M žete
upravit alba videomomentek. Tuto dopl kovou funkci softwaru 
ImageBrowser EX lze automaticky stáhnout z Internetu pomocí funkce 
automatických aktualizací.
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Pokud nastavíte voli  režim  do polohy <k>, zobrazí se karta [Z1]
s funkcemi ur enými výhradn  pro snímání film . K dispozici jsou 
následující možnosti nabídky.

Nabídka [Z1]

Velikost filmového záznamu
M žete nastavit velikost obrazu a snímkovou frekvenci. Podrobné 
informace naleznete na stranách 187–188.

Zvukový záznam
Za normálních okolností bude 
zaznamenáván stereofonní zvuk pomocí 
integrovaného mikrofonu. Pokud je ke 
vstupnímu konektoru pro externí 
mikrofon fotoaparátu (str. 22) p ipojen 
voln  prodejný mikrofon vybavený 
miniaturní zástr kou (pr m r 3,5 mm), 
bude up ednostn n.

Možnosti pro položky [Zvukový záznam/Úrove  záznamu]
[Auto] : Úrove  záznamu zvuku se nastavuje automaticky.

Automatické ízení úrovn  bude pracovat v reakci na 
úrove  zvuku.

3 Nastavení funkcí nabídky pro filmy

Ukazatel úrovn
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[Ru ní] : Tato možnost je ur ena pro pokro ilé uživatele. 
Úrove  záznamu m žete upravit ru n .
Vyberte položku [Úrove  záznamu], sledujte 
ukazatel úrovn  a stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
prove te požadovanou úpravu. Nejhlasit jší zvuk 
bude zobrazen po dobu p ibližn  3 s. Upravte úrove
tak, aby se ob as rozsvítil ukazatel úrovn  vpravo od 
hodnoty „12“. Pokud se ukazatel úrovn  rozsv cuje 
blízko hodnoty „0“, zvuk m že být zkreslený.

[Zakázat] : Nezaznamená se zvuk.
[Protiv trný filtr]

Po nastavení možnosti [Povolit] je potla ován šum zp sobený
venkovním v trem. Tato funkce se uplatní pouze p i použití 
integrovaného mikrofonu.
Uv domte si, že p i nastavení možnosti [Povolit] se potla í také 
hluboké basové zvuky, takže pokud nefouká vítr, nastavte pro tuto 
funkci možnost [Zakázat]. Zaznamená se p irozen jší zvuk než p i
použití možnosti [Povolit].

[Tlumi ]
I když nastavíte položku [Zvukový záznam] na možnost [Auto]
nebo [Ru ní], m že p i snímání stále docházet ke zkreslení zvuku, 
pokud je zvuk velmi hlasitý. V takovém p ípad  je doporu eno
nastavit možnost [Povolit].

Videomomentka
M žete snímat videomomentky. Podrobné informace naleznete na 
stran 189.

Vyvážení hlasitosti zvuku mezi levým (L) a pravým (R) kanálem 
nelze upravit.
Zvuk je pro levý (L) i pravý (R) kanál zaznamenáván s 16bitovou 
vzorkovací frekvencí 48 kHz.
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Servo AF p i záznamu filmu
Jako výchozí je nastavena možnost [Povolit]. M žete zaost it
stisknutím tla ítka spoušt  do poloviny, bez ohledu na nastavení.
• Pokud je nastavena možnost [Povolit]:

• M žete snímat filmy s nep etržitým zaost ováním na pohybující se objekt. 
Uv domte si, že fotoaparát m že zaznamenat hluk zp sobený pohybem 
objektivu. Chcete-li omezit zaznamenávání hluku zp sobeného pohybem 
objektivu, použijte voln  prodejný externí mikrofon. Hluk zp sobený 
zaost ováním b hem snímání filmu lze minimalizovat použitím objektivu 
EF-S 18–135 mm f/3,5–5,6 IS STM nebo EF-M 18–55 mm f/3,5–5,6 IS STM.

• Pokud je p i použití funkce Servo AF p i záznamu filmu nainstalován 
upev ovací adaptér EF-EOS M, vypn te napájení p ed nastavením 
p epína e režim  zaost ování na objektivu do polohy <MF>.

• Je-li zvoleno nastavení [AF tla . spoušt  v režimu k: Zakázat], nedojde po 
stisknutí tla ítka spoušt  do poloviny b hem snímání filmu k op tovnému zaost ení.

• Vzhledem k tomu, že se p i použití funkce Servo AF p i záznamu 
filmu spot ebovává energie baterie, sníží se po et snímk , které 
lze zaznamenat, a zkrátí se možná doba snímání film .

• Pokud zv tšíte obraz, funkce Servo AF p i záznamu filmu se ukon í.
• Pokud chcete zachovat zaost ení na ur itý bod nebo zabránit zaznamenání 

hluku zp sobeného pohybem objektivu p ed snímáním filmu nebo b hem 
snímání filmu, m žete funkci Servo AF p i záznamu filmu do asn  zastavit 
provedením jedné z níže uvedených operací. Po ukon ení funkce Servo AF p i
záznamu filmu se barva AF bodu zm ní na šedou. Op tovným provedením 
stejné operace funkci Servo AF p i záznamu filmu znovu spustíte.
• Klepn te na ikonu [ ] v levém dolním rohu obrazovky.
• Pokud je položka [5: Tla ítko záv rka/blokování AE] nastavena na 

možnost [2: AF/blokování AF, neblokování AE] na obrazovce pro 
položku [54: Uživatel. funkce (C.Fn)], funkce Servo AF p i záznamu 
filmu se zastaví po dobu, kdy bude stisknuto tla ítko <YA>. Po uvoln ní
tla ítka <YA> se funkce Servo AF p i záznamu filmu znovu spustí.

• Pokud stisknete tla ítko <M> nebo <x>, zm níte metodu AF nebo 
režim zaost ování objektivu, funkce Servo AF p i záznamu filmu se 
zastaví. Funkce se znovu spustí, jakmile se vrátíte ke snímání film .

• Pokud je nastavena možnost [Zakázat]:
• Zaost ovat lze pouze p i stisknutí tla ítka spoušt  do poloviny.
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AF tla ítkem spoušt  v režimu k (záznam filmu)
Stisknutím tla ítka spoušt  b hem snímání filmu m žete po ídit
fotografii. Výchozí nastavení je [ONE SHOT].
• Je-li nastavena možnost [ONE SHOT]:

• Stisknutím tla ítka spoušt  do poloviny b hem snímání filmu 
m žete znovu zaost it a poté po ídit fotografii.

• P i snímání statického objektu (který se nepohybuje), m žete
po ídit snímek s p esným zaost ením.

• Je-li nastavena možnost [Zakázat]:
• M žete okamžit  za ít po izovat fotografii stisknutím tla ítka

spoušt , i když není dosaženo zaost ení. To je užite né, pokud 
chcete up ednostnit možnost okamžitého uvoln ní záv rky 
p ed zaost ením.
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Upozorn ní pro snímání film
Varování p ed vnit ní teplotou – bílá ikona <s> nebo ervená ikona <E>

Po dlouhotrvajícím snímání nebo p i snímání za vysoké okolní teploty 
dojde ke zvýšení vnit ní teploty fotoaparátu a na obrazovce se zobrazí bílá 
ikona <s> nebo ervená ikona <E>.
Bílá ikona <s> signalizuje sníženou kvalitu fotografií. Je doporu eno do asn  zastavit 
po izování fotografií, dokud se vnit ní teplota fotoaparátu nesníží. Vzhledem k tomu, že 
kvalita obrazu film  nebude tém  ovlivn na, m žete pokra ovat ve snímání film .

ervená ikona <E> signalizuje, že brzy dojde k automatickému vypnutí napájení. 
Jestliže k tomu dojde, budete moci pokra ovat ve snímání až po snížení vnit ní 
teploty fotoaparátu. Vypn te napájení a ponechejte fotoaparát na chvíli v klidu.
Dlouhotrvající snímání za vysokých okolních teplot zp sobí, že se ikona <s> nebo 
ikona <E> objeví d íve. Pokud nesnímáte, vypn te fotoaparát.

Záznam a kvalita obrazu
Pokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) 
(IS) a tuto funkci nastavíte do režimu <1>, bude funkce Image Stabilizer 
(Stabilizátor obrazu) stále aktivní i v p ípad , že nestisknete tla ítko spoušt  do 
poloviny. Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spot ebovává energii baterie, 
a m že tak zp sobit zkrácení celkové doby snímání film  nebo snížení po tu
snímk , které lze po ídit. Jestliže používáte stativ nebo není nutné používat funkci 
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), je doporu eno nastavit IS do režimu <2>.
Integrovaný mikrofon fotoaparátu zaznamená také provozní zvuky 
fotoaparátu. Použitím voln  prodejného externího mikrofonu m žete
zaznamenání t chto zvuk  zabránit (nebo je omezit).
Do vstupního konektoru pro p ipojení externího mikrofonu na fotoaparátu 
nep ipojujte žádné jiné p íslušenství než externí mikrofon.
Pokud se v pr b hu snímání filmu v režimu automatické expozice zm ní 
jas, m že se daná ást filmu p i p ehrávání krátkodob  jevit jako statický 
obraz. V takových p ípadech snímejte filmy pomocí ru ní expozice.
Pokud používáte kartu s nízkou rychlostí zápisu, m že se b hem snímání 
filmu zobrazit v pravé ásti obrazovky p tiúrov ový indikátor. Tento 
indikátor ukazuje, kolik dat ješt  zbývá zapsat na kartu (zbývající kapacita 
interní vyrovnávací pam ti). ím nižší bude rychlost zápisu na kartu, tím 
rychleji se bude indikátor pohybovat sm rem nahoru. Jestliže indikátor 
dosáhne nejvyšší úrovn , snímání filmu se automaticky zastaví. Pokud se 
jedná o kartu s vysokou rychlostí zápisu, indikátor se bu  nezobrazí, nebo 
jeho úrove  (pokud se zobrazí) tém  neporoste. Nejprve po i te n kolik 
zkušebních film , abyste ov ili, zda karta umož uje dostate n  rychlý zápis.

Indikátor
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Upozorn ní pro snímání film
Snímání fotografií b hem snímání filmu

Informace týkající se kvality obrazu fotografií naleznete v ásti „Kvalita 
snímk “ na stran  128.
Po stisknutí tla ítka spoušt  do poloviny za ú elem zaost ení b hem 
snímání film  se m žete setkat s následujícími problémy.
• Obraz se m že do asn  rozost it.
• Do filmu se m že zaznamenat náhlá zm na jasu.
• Do filmu se m že zaznamenat chvilkové zastavení obrazu.
• M že být zachycen a zaznamenán provozní zvuk objektivu.
• Pokud fotoaparát nem že zaost it, nap íklad proto, že se objekt 

pohybuje, nemusí být možné po izovat fotografie.

P ipojení k televizoru
Pokud p ipojíte fotoaparát k televizoru (str. 247, 251) a budete snímat 
film, televizor nebude b hem snímání p ehrávat zvuk. Zvuk však bude 
zaznamenán správn .

Upozorn ní pro p ípad, že je položka [Servo AF p i zázn. 
filmu] nastavena na možnost [Povolit]
Podmínky p i snímání, které ztíží zaost ení

Rychle se pohybující objekt, který se p ibližuje k fotoaparátu nebo se od 
n j vzdaluje.
Objekt pohybující se ve velmi malé vzdálenosti p ed fotoaparátem.
Prostudujte si také ást „Podmínky p i snímání, které ztíží zaost ení“ na 
stran  123.

• Vzhledem k tomu, že se p i použití funkce Servo AF p i záznamu filmu 
spot ebovává energie baterie, sníží se po et snímk , které lze 
zaznamenat, a zkrátí se možná doba snímání film .

• P i zm n  nastavení zoomu nebo p i zv tšení obrazu se funkce Servo AF 
p i záznamu filmu do asn  zastaví.

• Pokud se p i snímání filmu objekt p ibližuje nebo vzdaluje nebo 
pokud se fotoaparát pohybuje ve svislém nebo vodorovném sm ru 
(p i sledování pohybujícího se objektu), m že se zaznamenaný obraz 
filmu krátkodob  rozší it nebo zúžit (zm na zv tšení obrazu).
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6
Praktické funkce

Vypnutí zvukové signalizace (str. 204)
Upozorn ní na fotografování bez karty (str. 204)
Nastavení doby prohlídky snímku (str. 205)
Zobrazení rastru (str. 205)
Nastavení funkcí pro úsporu energie (automatické vypnutí 
displeje LCD a fotoaparátu) (str. 206)
Nastavení jasu displeje LCD (str. 207)
Vytvo ení a výb r složky (str. 208)
Zp sob íslování soubor  (str. 210)
Nastavení informací o autorských právech (str. 212)
Automatické otá ení snímk  na výšku (str. 214)
Kontrola nastavení fotoaparátu (str. 215)
Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu (str. 216)
Zm na barvy obrazovky nastavení fotografování (str. 219)
Nastavení funkcí blesku Speedlite (str. 220)
Automatické išt ní sníma e (str. 225)
Vložení referen ních dat pro odstran ní prachových ástic
(str. 227)

Fotoaparát EOS M vám dává prostor pro 
rozvoj vašich fotografických schopností a 
objevení nových kreativních technik. Až si 
budete p i fotografování více jistí, vyzkoušejte 
poloautomatické a ru ní režimy snímání, 
které vám umožní ovládat, jakým zp sobem
vstoupí sv tlo do fotoaparátu. Experimentujte 
a užívejte si objevování taj  fotografie.
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M žete zabránit aktivaci zvukové signalizace p i dosažení zaost ení, p i
použití samospoušt  a p i použití dotykové obrazovky.

Na kart  [53] vyberte položku [Tón]
a stiskn te tla ítko <Q/0>. Vyberte 
možnost [Zakázat] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.
Pokud chcete ztišit zvukovou signalizaci
pouze p i použití dotykové obrazovky, 
vyberte možnost [  dotyk.op.].

Toto nastavení zabrání fotografování, pokud není ve fotoaparátu 
vložena karta.

Na kart  [A1] vyberte položku [Uvolnit 
záv rku bez karty] a stiskn te tla ítko
<Q/0>. Vyberte možnost [Zakázat]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Jestliže není ve fotoaparátu vložena 
karta a stisknete tla ítko spoušt ,
zobrazí se na displeji LCD zpráva „Není 
karta“ a nebude možné uvolnit záv rku.

Praktické funkce
3 Vypnutí zvukové signalizace

3 Upozorn ní na fotografování bez karty
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Lze zm nit dobu, po kterou budou snímky zobrazeny na displeji LCD 
bezprost edn  po po ízení. Je-li nastavena hodnota [Vyp] snímek se 
nezobrazí bezprost edn  po po ízení. Jestliže je nastavena možnost 
[P idržet], bude snímek zobrazen, dokud neuplyne as zadaný pro 
položku [Auto vypnutí LCD].
Pokud budete b hem prohlížení snímku jakkoli manipulovat 
s fotoaparátem, nap íklad stisknete tla ítko spoušt  do poloviny, 
prohlížení snímku se ukon í.

Na kart  [A1] vyberte položku 
[Doba prohlídky] a stiskn te tla ítko
<Q/0>. Vyberte požadované 
nastavení a stiskn te tla ítko <Q/0>.

P i zobrazení rastru na displeji LCD m žete zkontrolovat, zda není 
obraz naklon n ve vodorovném nebo svislém sm ru. K dispozici jsou 
dva typy rastru.

Na kart  [A1] vyberte položku 
[Zobrazit rastr] a stiskn te tla ítko 
<Q/0>. Vyberte možnost 
[Rastr 1l] nebo [Rastr 2m]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

3 Nastavení doby prohlídky snímku

3 Zobrazení rastru
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Pokud neprovedete s fotoaparátem po ur itou dobu žádnou operaci, displej LCD 
se automaticky vypne z d vodu úspory energie. Nebudete-li s fotoaparátem 
nadále manipulovat, automaticky se vypne napájení fotoaparátu. Doby, po jejichž 
uplynutí se automaticky vypnou displej LCD a napájení fotoaparátu, lze nastavit.
Pokud se displej LCD vypnul z d vodu úspory energie, zapnete jej znovu stisknutím 
libovolného tla ítka fotoaparátu nebo klepnutím na obrazovku displeje LCD.
Pokud se napájení fotoaparátu vypnulo z d vodu úspory energie, 
m žete je znovu zapnout stisknutím tla ítka napájení nebo p idržením
stisknutého tla ítka <x> po dobu nejmén  2 s.
Po p epnutí napájení do stavu <1> bude blikat indikátor 
napájení/p ístupu na kartu. V dob , kdy bude fotoaparát využívat 
napájení, indikátor zhasne. Po vypnutí displeje LCD se barva 
indikátoru napájení/p ístupu na kartu zm ní na zelenou.

Na kart  [52] vyberte položku [Úspora 
energie] a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Vyberte požadovaná nastavení pro 
položky [Auto vypnutí LCD]
a [Auto vypn.fotoap.] a stiskn te 
tla ítko <Q/0>.
Hodnota položky [Auto vypn.fotoap.]
udává dobu automatického vypnutí po 
vypnutí displeje LCD.

3 Nastavení funkcí pro úsporu energie (automatické vypnutí displeje LCD a fotoaparátu)
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Úpravou jasu displeje LCD lze usnadnit jeho tení. M žete bu  použít 
nabídku a nastavit úrove  jasu, nebo m žete nastavit uživatelskou 
funkci pro do asné zvýšení jasu.

Úprava jasu pomocí nabídky
Na kart  [52] vyberte položku [Jas LCD]
a stiskn te tla ítko <Q/0>. Klepnutím 
na ikonu [Y]/[Z] na obrazovce pro 
provedení úpravy nebo stisknutím tla ítka 
<YA>/<ZO> upravte jas. Poté 
stiskn te tla ítko <Q/0>.
P i kontrole expozice snímku nastavte 
jas displeje LCD na hodnotu 4 a 
zamezte vlivu okolního osv tlení na 
prohlížený snímek.

Pokud použijete uživatelskou funkci 
k nastavení funkce [Zvýšení jasu 
displeje (do asn )] (str. 287) pro 
tla ítko <XL>, zajistí stisknutí tohoto 
tla ítka stejný jas jako úrove  „7“
nastavená prost ednictvím nabídky. 
Op tovným stisknutím tla ítka obnovíte 
p edchozí jas.
Pokud p epnete napájení do stavu 
<2> nebo prost ednictvím nabídky 
zobrazíte obrazovku pro úpravu jasu, 
nastaví se jas na p edchozí úrove .

3 Úprava jasu displeje LCD
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M žete podle vlastních pot eb vytvo it nebo vybrat složku, do níž 
chcete vyfotografované snímky uložit.
Tato operace je volitelná, protože složka pro uložení vyfotografovaných 
snímk  bude vytvo ena automaticky.

Vytvo ení složky

1 Vyberte položku [Vybrat složku].
Na kart  [51] vyberte položku 
[Vybrat složku] a stiskn te tla ítko 
<Q/0>.

2 Vyberte položku [Vytvo it složku].
Vyberte položku [Vytvo it složku]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

3 Vytvo te novou složku.
Vyberte položku [OK] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Vytvo í se nová složka s íslem 
složky zvýšeným o hodnotu jedna.

3 Vytvo ení a výb r složky
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Výb r složky
Zobrazte obrazovku pro výb r složky, 
vyberte požadovanou složku 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Následn  vyfotografované snímky se 
uloží do vybrané složky.

Po et snímk
ve složce

Název složky

Nejnižší íslo souboru

Nejvyšší íslo souboru

Složky
Název složky za íná t emi íslicemi ( íslo složky), po kterých následuje p t
alfanumerických znak , jako nap íklad „100CANON“. Složka m že obsahovat 
až 9 999 snímk  ( ísla soubor  0001 až 9999). Po zapln ní složky se 
automaticky vytvo í nová složka s íslem složky zvýšeným o hodnotu jedna. 
Nová složka se automaticky vytvo í také v p ípad , že provedete ru ní reset 
(str. 211). Lze vytvo it složky ozna ené ísly v rozsahu 100 až 999.

Vytvá ení složek pomocí osobního po íta e
Zobrazte obsah karty na obrazovce a vytvo te novou složku s názvem 
„DCIM“. Složku DCIM otev ete a vytvo te tolik složek, kolik pot ebujete 
k uložení a uspo ádání snímk . Název složky musí mít následující formát 
„100ABC_D“. První t i íslice p edstavují íslo složky, od 100 do 999. 
Dalších p t znak  m že být libovolná kombinace velkých a malých písmen od 
A do Z, íslic a znaku podtržítka „_“. Mezeru nelze použít. Fotoaparát také 
nem že rozpoznat složky, které mají stejné íslo složky, i když se posledních 
p t znak  liší, nap íklad 100ABC_D a 100W_XYZ.
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Soubory snímk  budou íslovány od 0001 do 9999 v po adí, v n mž
jsou snímky po ízeny, a poté budou ukládány do složky. Zp sob 
p i azování ísel soubor  lze zm nit.

íslo souboru se v po íta i zobrazí v následujícím formátu:
IMG_0001.JPG.

Na kart  [51] vyberte položku [ íslov. 
soub.] a stiskn te tla ítko <Q/0>. 
Dostupná nastavení jsou popsána níže. 
Vyberte jedno z nich a stiskn te tla ítko 
<Q/0>.

[Souvislé]: Postupné íslování soubor  pokra uje i po vým n
karty nebo vytvo ení složky.
P estože vym níte kartu nebo vytvo íte novou složku, bude 
íslování soubor  pokra ovat ve stejném po adí až do hodnoty 

9999. To je vhodné v p ípad , že chcete snímky o íslované od 0001 
do 9999 a uložené na více kartách nebo ve více složkách uložit 
do jedné složky v osobním po íta i.
Pokud se na jiné kart  vložené do fotoaparátu nebo ve stávající 
složce nachází již d íve zaznamenané snímky, m že íslování
soubor  pro nové snímky navázat na ísla soubor  stávajících
snímk , které jsou uloženy na kart  nebo ve složce. Chcete-li použít
souvislé íslování soubor , je doporu eno použít pokaždé nov
naformátovanou kartu.

3 Zp soby íslování soubor

XXX-0051

Karta 1

XXX-0052

Karta 2

Následující íslo souboru 

100

XXX-0051

101

XXX-0052

Karta 1

íslování soubor
po vytvo ení složky

íslování soubor  po 
vým n  karty
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[Autom. reset]: íslování soubor  za ne znovu od hodnoty 0001 
po každé vým n  karty nebo po každém vytvo ení nové složky.
Po vým n  karty nebo vytvo ení složky za ne íslování soubor  pro 
nové ukládané snímky znovu od hodnoty 0001. Tento zp sob je vhodný 
v situacích, kdy chcete uspo ádat snímky podle karet nebo složek.
Pokud se však na jiné kart  vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce 
nacházejí již d íve zaznamenané snímky, m že íslování soubor  pro nové 
snímky navázat na ísla soubor  stávajících snímk , které jsou uloženy na kart
nebo ve složce. Jestliže chcete ukládat snímky s íslováním soubor
za ínajícím hodnotou 0001, použijte pokaždé nov  naformátovanou kartu.

[Ru ní reset]: Slouží k ru nímu op tovnému nastavení íslování soubor  od 
hodnoty 0001 nebo k zahájení íslování od ísla souboru 0001 v nové složce.
Pokud vynulujete íslování soubor  ru n , bude automaticky 
vytvo ena nová složka a íslování soubor  snímk  uložených 
do dané složky bude zahájeno od hodnoty 0001.
To je vhodné v p ípad , že nap íklad chcete použít r zné složky pro snímky 
vyfotografované v era a pro snímky po ízené dnes. Po ru ním resetu 
se zp sob íslování soubor  vrátí na souvislé íslování nebo na automatický 
reset. (Nezobrazí se žádná obrazovka pro potvrzení ru ního resetu.)

XXX-0051

Karta 1

100-0001

Karta 2

íslování soubor  je vynulováno

100

XXX-0051

101

XXX-0001

Karta 1

íslování soubor
po vytvo ení složky

íslování soubor  po 
vým n  karty

Dosáhne-li íslování soubor  ve složce íslo 999 hodnoty 9999, nebude fotografování 
možné ani v p ípad , že má karta ješt  volnou kapacitu pro ukládání. Na displeji LCD 
se zobrazí zpráva s pokynem k vým n  karty. Vym te ji za novou kartu.

U snímk  typu JPEG i RAW budou názvy soubor  za ínat znaky „IMG_“. Názvy 
soubor  film  budou za ínat znaky „MVI_“. Budou použity následující p ípony: 
„.JPG“ pro snímky typu JPEG, „.CR2“ pro snímky typu RAW a „. MOV“ pro filmy.
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Pokud nastavíte informace o autorských právech, budou p idány do 
snímku jako údaje Exif.

1 Vyberte položku [Údaje 
copyrightu].

Na kart  [54] vyberte položku 
[Údaje copyrightu] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.

2 Vyberte možnost, kterou chcete 
nastavit.

Vyberte položku [Zadat jméno autora]
nebo [Zadat údaje copyrightu]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Zobrazí se obrazovka pro zadání textu.
Chcete-li zkontrolovat aktuáln  nastavené 
informace o autorských právech, vyberte 
položku [Zobrazit údaje copyrightu].
Aktuáln  nastavené informace 
o autorských právech odstraníte 
výb rem položky [Odstranit údaje 
copyrightu].

3 Zadejte text.
Podle pokyn  v ásti „Postup p i
zadávání textu“ na další stran  zadejte 
informace o autorských právech.
Zadejte až 63 alfanumerických znak
a symbol .

4 Ukon ete nastavení.
Po zadání textu klepn te na položku [OK].
V potvrzovacím dialogu vyberte položku 
[OK] a stiskn te tla ítko <Q/0>.

3 Nastavení informací o autorských právechN
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Postup p i zadávání textu
Zm na oblasti pro zadávání:
Stisknutím tla ítka <B> m žete
p epínat mezi horní a spodní oblastí 
pro zadávání.

P esunutí kurzoru:
Klepnutím na ikonu [ ]/[ ] nebo 
stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
p esu te kurzor.

Zadávání textu:
Ve spodní oblasti m žete zadat požadovaný znak p ímo pomocí 
klávesnice nebo jej m žete vybrat otá ením voli e <5> a zadat 
stisknutím tla ítka <Q/0>.

Zm na režimu zadávání:
Klepn te na ikonu [ ] v pravém dolním rohu spodní oblasti pro 
zadávání. Po každém klepnutí na ikonu se režim zadávání zm ní 
následujícím zp sobem: malá písmena a íslice / symboly 1 a

íslice / symboly 2 a velká písmena.

Odstran ní znaku:
Jeden znak odstraníte klepnutím na ikonu [ ] nebo stisknutím 
tla ítka <M>.

Ukon ení:
Zadávání textu dokon íte klepnutím na položku [OK], po n mž se 
znovu zobrazí obrazovka z kroku 2.

Zrušení zadávání textu:
Zadávání textu zrušíte klepnutím na položku [Storno], po n mž se 
znovu zobrazí obrazovka z kroku 2.

Informace o autorských právech m žete také nastavit nebo zkontrolovat 
pomocí softwaru EOS Utility (dodávaný software, str. 340).
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Pokud vyfotografujete snímek na výšku a zobrazíte
jej pomocí fotoaparátu nebo osobního po íta e,
oto í se automaticky do orientace na výšku. Toto 
nastavení m žete zm nit.

Na kart [51] vyberte položku [Aut. otá ení]
a stiskn te tla ítko <Q/0>. Dostupná 
nastavení jsou popsána níže. Vyberte jedno 
z nich a stiskn te tla ítko <Q/0>.

[ZapzD] : Snímek na výšku bude p i p ehrávání automaticky 
oto en jak na displeji LCD fotoaparátu, tak v po íta i.

[ZapD] : Snímek na výšku bude automaticky oto en pouze v po íta i.
[Vyp] : Snímek po ízený na výšku nebude automaticky oto en.

Snímek na výšku se neoto í p i zobrazení bezprost edn  po 
jeho po ízení.
Snímek se oto í, když stisknete tla ítko <x> pro p ehrávání snímk .
Je nastavena možnost [ZapzD], ale snímek se p i p ehrávání neoto í.
Automatické otá ení nebude funk ní u snímk  na výšku, p i jejichž 
fotografování byla položka [Aut. otá ení] nastavena na možnost [Vyp]. 
Snímek na výšku po ízený fotoaparátem namí eným sm rem nahoru nebo 
dol  se nemusí p i p ehrávání automaticky oto it. V takovém p ípad  oto te
snímek postupem vysv tleným v ásti „Oto ení snímku“ na stran 233.
Chci na displeji LCD fotoaparátu oto it snímek po ízený 
s nastavenou možností [ZapD].
Po po ízení snímku m žete stále nastavit možnost [ZapzD], aby 
se snímek oto il p i p ehrávání.
Snímek na výšku se neotá í na obrazovce po íta e.
Použitý software není kompatibilní s funkcí oto ení snímku. Použijte
místo n ho software dodaný s fotoaparátem.

3 Automatické otá ení snímk  na výšku

asté otázky



215

Praktické funkce

Pomocí položky [Zobrazí nastavení fotoapar.] na kart  [54] m žete
zkontrolovat hlavní nastavení fotoaparátu.

3 Kontrola nastavení fotoaparátu

Datum/ as (str. 40)

Korekce vyvážení bílé 
(str. 174)/braketing 
vyvážení bílé (str. 175)

Barevný prostor (str. 176)

Automatické otá ení 
snímk  (str. 214)

išt ní sníma e (str. 225)

Zbývající kapacita karty

Zobrazení nastavení

Zvuková signalizace (str. 204)

Automatické vypnutí fotoaparátu (str. 206)

Automatické vypnutí displeje LCD (str. 206)

Letní as (str. 42)

Ovládání dotykem (str. 63)
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V režimu snímání film  nebo v jednom z režim  kreativní zóny pro 
snímání fotografií lze obnovit výchozí hodnoty nastavení snímání 
fotoaparátu a nastavení nabídek. Tímto postupem obnovíte výchozí 
hodnoty všech nastavení ve všech režimech snímání, v etn
automatického inteligentního scénického režimu.

1 Vyberte možnost [Vymazat 
nastavení].

Na kart  [54] vyberte položku 
[Vymazat nastavení] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.

2 Vyberte položku [Vymazat 
všechna nast.fotoap.].

Vyberte položku [Vymazat všechna 
nast.fotoap.] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

3 Vyberte položku [OK].
Vyberte položku [OK] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Položka [Vymazat všechna 
nast.fotoap.] obnoví výchozí 
nastavení fotoaparátu tak, jak jsou 
uvedena na následující stran .

Vymazání všech nastavení fotoaparátu:
P ed provedením výše uvedeného postupu vyberte položku 
[Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)] v nabídce [54: Vymazat nastavení]
a vymažte všechna nastavení uživatelských funkcí (str. 282).

3 Obnovení výchozího nastavení fotoaparátuN

asté otázky
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Nastavení snímání fotografií Nastavení záznamu snímk

Režim snímání C (Kreativní 
automatický režim)

Kvalita snímku 73

Styl Picture Style Automaticky

Automatické 
zaost ování

Jednosnímkové 
automatické 
zaost ování 
(One-Shot AF)

Auto Lighting 
Optimizer (Automatická 
optimalizace jasu)

Standardní

Korekce vin tace
Povolit/data 
korekce
zachovánaRežim ízení u (Jednotlivé 

snímky)

Režim m ení q (Pom rové
m ení) Korekce barevné 

odchylky
Zakázat/data 
korekce
zachovánaCitlivost ISO AUTO (Auto)

ISO auto Maximáln  6400 Barevný prostor sRGB
Kompenzace 
expozice Zrušeno

Vyvážení bílé Q (Auto)
Uživatelské nastavení 
vyvážení bílé Zrušeno

Automatický braketing 
expozice (AEB) Zrušeno

Korekce vyvážení 
bílé Zrušeno

Kompenzace 
expozice s bleskem 0 (Nula)

Braketing vyvážení 
bílé Zrušeno

Uživatelské funkce Beze zm n
Ovládání blesku 
Speedlite Beze zm n Potla ení šumu 

dlouhé expozice Zakázat

Potla ení šumu p i
vysoké citlivosti ISO Standardní

íslování soubor Souvislé
Automatické išt ní Povolit
Data pro odstran ní 
prachu Vymazáno

Informace týkající se nastavení pro systém GPS naleznete v návodu 
k použití jednotky GPS.
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Nastavení fotoaparátu Nastavení snímání film
Automatické vypnutí 
fotoaparátu 1 min

Režim snímání
Automatická 
expozice p i
filmováníTón Povolit

Uvolnit záv rku 
bez karty Povolit Metoda AF FlexiZone – 

Single
Doba prohlídky 2 s Servo AF p i

záznamu filmu Povolit
z Histogram Zakázat
x Histogram Jas AF tla ítkem spoušt

v režimu k
ONE SHOT

P eskakování 
snímk  pomocí 5

e (10 snímk )
Zobrazit rastr Vyp

Automatické otá ení ZapzD asova  m ení 16 s
Jas LCD Velikost filmového 

záznamu 1920x1080
Automatické 
vypnutí LCD 1 min.

Zvukový záznam Auto
asové pásmo Beze zm n Videomomentka Zakázat

Datum/ as Beze zm n
Jazyk Beze zm n
Videosystém Beze zm n
Barva panelu 1
Pr vodce funkcí Povolit
Ovládání dotykem Standardní
Údaje copyrightu Beze zm n
Ovládání p es HDMI Zakázat
P enos Eye-Fi Zakázat
Nastavení Mého menu Beze zm n
Zobrazení z Mého 
menu Zakázat

Metoda AF FlexiZone – 
Single

Souvislé AF Povolit
Expozice dotykem Zakázat
Zobrazit rastr Vyp
Pom r stran 3:2

asova  m ení 16 s
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M žete zm nit barvu pozadí obrazovky nastavení fotografování.
Na kart  [53] vyberte položku [Barva 
panelu] a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Vyberte požadovanou barvu a stiskn te
tla ítko <Q/0>.

3 Zm na barvy obrazovky nastavení fotografování 
(rychlého ovládání B)
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Funkce blesku Speedlite m žete nastavit pomocí nabídky. Nabídku lze použít pouze 
pro kompatibilní blesk Speedlite ady EX, pokud je nasazen na fotoaparátu.
Postup nastavení je stejný jako pro nastavení funkcí nabídky fotoaparátu.

Vyberte položku [Ovládání blesku Speedlite].
Na kart  [A1] vyberte položku 
[Ovládání blesku Speedlite]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Zobrazí se obrazovka ovládání 
blesku Speedlite.

Normáln  je tato položka nastavena 
na hodnotu [Povolit].
Po nastavení možnosti [Zakázat] nebude 
externí blesk Speedlite emitovat záblesky. 
To je užite né v p ípadech, kdy chcete použít 
pouze pomocné sv tlo AF vydávané bleskem.
P i použití blesku Speedlite 90EX budou v režimu 
snímání <A> (Automatický inteligentní 
scénický režim), <2> (Portrét), <4> (Detail) 
nebo <6> (No ní portrét) automaticky 
emitovány záblesky bez ohledu na toto nastavení. 
V režimu snímání <C> (Kreativní automatický 
režim) m žete vybrat možnost [Automatický 
blesk], [S bleskem] nebo [Bez blesku] na 
obrazovce rychlého ovládání.

Pro normální expozice s bleskem nastavte 
tuto položku na hodnotu [Pom rové].
Možnost [Pr m rové] je ur ena pro pokro ilé 
uživatele. Stejn  jako u externího blesku 
Speedlite je oblast m ení pr m rována. M že 
být pot ebná kompenzace expozice s bleskem.

3 Nastavení funkcí blesku SpeedliteN

[Záblesk blesku]

[E-TTL II m ení]
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V režimu automatické expozice 
s p edvolbou clony (f) lze nastavit 
rychlost synchronizace blesku.

: Auto
Rychlost synchronizace blesku je nastavena automaticky v rozsahu 
1/200 s až 30 s podle jasu scény. Je také možná synchronizace 
s vysokými rychlostmi.

: 1/200–1/60 s auto
Zabra uje nastavení nízké rychlosti záv rky p i nedostate ném
osv tlení. Jedná se o ú inný zp sob, jak p edejít rozmazání objektu 
a rozhýbání fotoaparátu. Avšak zatímco fotografovaný objekt bude 
po osvícení bleskem exponován správn , pozadí m že vyjít tmavé.

: 1/200 s (pevná)
Rychlost synchronizace blesku je pevn  nastavena na 1/200 s. Tato 
možnost chrání ú inn ji p ed rozmazáním objektu a rozhýbáním
fotoaparátu než možnost [1/200–1/60 s auto]. P i slabém osv tlení
však bude pozadí tmavší než u nastavení [1/200–1/60 s auto].

[Rychl.synch. bles. v rež. Av]

Pokud je nastavena možnost [1/200–1/60 s auto] nebo [1/200 s (pevná)], 
není možná synchronizace s vysokými rychlostmi v režimu <f>.
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M žete nastavit funkce uvedené v následující tabulce. Uv domte si, že 
se zobrazené funkce budou lišit v závislosti na modelu blesku Speedlite.

Vyberte položku [Nastavení funkce 
blesku].
Zobrazí se funkce blesku.

Funkce nabídky [Nastavení funkce blesku]

* Informace pro funkce [FEB] (braketing expozice s bleskem) a [Zoom blesku] naleznete 
v návodu k použití blesku Speedlite, v ástech odpovídajících jednotlivým funkcím.

[Nastavení funkce blesku]

Funkce Strana
Režim blesku 223
Synchronizace záv rky 223
Braketing expozice 
s bleskem (FEB)*
Bezdrátové funkce 223
Kanál
Skupina blesk
Kompenzace expozice 
s bleskem 154

Zoom blesku*

[Nastavení funkce blesku]

Režim blesku

Zoom blesku (pokrytí blesku)

Kompenzace expozice s bleskem

Bezdrátové funkce

Synchronizace záv rky

Braketing expozice s bleskem (FEB)

Ukázková obrazovka
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Synchronizace záv rky
Normáln  tuto položku nastavte na možnost [Synchronizace na 
první lamelu], aby byl záblesk emitován bezprost edn  po 
zahájení expozice.
Po nastavení možnosti [Synchronizace na druhou lamelu]
bude záblesk emitován t sn  p ed tím, než se zav e záv rka.
P i kombinaci tohoto nastavení s nízkou rychlostí záv rky lze zachytit
sv telné stopy, nap íklad od p edních sv tel automobilu v noci. 
P i synchronizaci na 2. lamelu záv rky budou emitovány dva záblesky: 
Jeden po úplném stisknutí tla ítka spoušt  a druhý bezprost edn
p ed koncem expozice. P i rychlostech záv rky vyšších než 1/30 s
bude automaticky aktivována synchronizace na 1. lamelu záv rky.
M žete také vybrat možnost [Vysokorychlostní synchronizace] (e).
Podrobné informace naleznete v návodu k použití blesku Speedlite.
Bezdrátové funkce
Fotografování s bezdrátovým bleskem pomocí více blesk  Speedlite 
je možné uskute nit prost ednictvím optických nebo rádiových 
p enos . Podrobné informace naleznete v návodu k použití
bezdrátového blesku Speedlite (pro blesk Speedlite 90EX atd.).
Kompenzace expozice s bleskem
Viz ást „Kompenzace expozice s bleskem“ na stran 154.
Režim blesku
M žete vybrat režim blesku, který vyhovuje požadovanému snímání
s bleskem.

[M ení blesku E-TTL II] je standardní 
režim blesk  Speedlite ady EX pro 
automatické snímání s bleskem.
Režim [Manuální blesk] je ur en pro 
pokro ilé uživatele, kte í cht jí sami
nastavit položku [Úrove  výkonu 
blesku] (1/1 až 1/128).
Informace o dalších režimech blesku 
naleznete v návodu k použití 
blesku Speedlite.
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Uživatelské funkce zobrazené v nabídce [Nastavení C.Fn blesku] se 
budou lišit v závislosti na modelu blesku Speedlite.

1 Zobrazte uživatelskou funkci.
Pokud je fotoaparát p ipraven 
k fotografování s externím bleskem 
Speedlite, vyberte položku [Nastavení C.Fn 
blesku] a stiskn te tla ítko <Q/0>.

2 Nastavte uživatelskou funkci.
Klepnutím na ikonu [Y]/[Z] nebo 
stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte íslo funkce a poté funkci nastavte. 
Postup je stejný jako p i nastavení 
uživatelských funkcí fotoaparátu (str. 282).

1 Vyberte možnost [Vymazat 
nastavení].

Na kart  [A1: Ovládání blesku 
Speedlite] vyberte položku [Vymazat 
nastavení] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

2 Vyberte nastavení, která 
chcete vymazat.

Vyberte možnost [Vymazat 
nastavení blesku] nebo [Vymaz. 
všech. C.Fn Speedlite] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Po výb ru položky [OK] dojde k vymazání 
odpovídajících nastavení blesku.

Nastavení uživatelských funkcí blesku Speedlite

Vymazání nastavení
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Pokud p epnete napájení do stavu <1> nebo <2> (nebo dojde 
k automatickému vypnutí fotoaparátu), aktivuje se automaticky samo isticí
jednotka senzoru, která odstraní prach z obrazového sníma e. Obvykle 
tato operace nevyžaduje žádnou pozornost. V p ípad  pot eby m žete 
samo isticí jednotku senzoru také aktivovat nebo zastavit ru n .

1 Vyberte položku [ išt ní 
sníma e].

Na kart  [53] vyberte položku 
[ išt ní sníma e] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

2 Vyberte položku [Vy istit nyníf].
Vyberte položku [Vy istit nyníf]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Na dialogové obrazovce vyberte položku 
[OK] a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Na obrazovce se zobrazí symbol 
išt ní sníma e. Uslyšíte zvuk 

záv rky, žádný snímek však nebude 
vyfotografován.

išt ní sníma e je také funk ní, pokud 
není nasazen objektiv. Není-li nasazen 
objektiv, nezasunujte prst ani špi ku
ofukovacího balonku za bajonet pro 
uchycení objektivu. P edejdete tak 
poškození lamel záv rky.
Fotoaparát se restartuje.

f Automatické išt ní sníma e

išt ní sníma e na vyžádání

Nejlepších výsledk  dosáhnete provedením išt ní sníma e s fotoaparátem 
umíst ným ve vzp ímené a stabilní poloze na stole nebo jiném rovném povrchu.
I když budete išt ní sníma e opakovat, výsledek se výrazn  nezlepší. 
Bezprost edn  po dokon ení išt ní sníma e bude položka [Vy istit 
nyníf] do asn  deaktivována.
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V kroku 2 vyberte položku [Autom. išt níf] a nastavte ji na 
možnost [Zakázat].

Prachové ástice, které se nepoda ilo odstranit automatickým išt ním 
sníma e, lze odstranit ru n  pomocí ofukovacího balonku i podobných
nástroj . P ed išt ním sníma e sejm te z fotoaparátu objektiv.
Povrch obrazového sníma e je extrémn  citlivý. Je-li t eba o istit
sníma  p ímo, doporu ujeme obrátit se na servisní st edisko Canon.

1 P epn te napájení do stavu <2>.

2 Sejm te objektiv.

3 Vy ist te sníma .

4 Ukon ete išt ní.

Deaktivace automatického išt ní sníma e

Ru ní išt ní sníma e

Povrch obrazového sníma e je extrémn  citlivý. ist te sníma  opatrn .
Použijte pouze ofukovací balonek bez p ípadného nasazeného št tce. 
Št tcem by se mohl sníma  poškrábat.
Nezasunujte špi ku ofukovacího balonku do fotoaparátu za bajonet 
pro uchycení objektivu. M že dojít k poškození lamel záv rky.
K išt ní sníma e nikdy nepoužívejte stla ený vzduch nebo jiný plyn. 
Tlak plynu by mohl sníma  poškodit nebo by mohl aerosol na sníma i
p imrznout.
Pokud nelze šmouhu odstranit ofukovacím balónkem, doporu ujeme
nechat sníma  vy istit v servisním st edisku Canon.
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Samo isticí jednotka senzoru obvykle zajistí odstran ní v tšiny prachových ástic, které mohou 
být viditelné na vyfotografovaných snímcích. Pokud však p esto z stanou n které prachové 
ástice viditelné, m žete do snímku vložit data pro odstran ní prachu, která umožní pozd ji tyto

prachové ástice na snímku vyretušovat. Data pro odstran ní prachu využívá software Digital 
Photo Professional (dodávaný software, str. 340) k automatickému vymazání prachových ástic.

P ipravte si jednolit  bílý objekt, nap íklad list papíru.
Nastavte ohniskovou vzdálenost objektivu na 50 mm nebo více.
P esu te p epína  režim  zaost ování na objektivu do polohy <MF>
a nastavte zaost ení na nekone no ( ). Pokud není objektiv opat en
stupnicí vzdáleností, dívejte se na p ední ást objektivu a oto te
zaost ovacím kroužkem ve sm ru hodinových ru i ek až na doraz.

1 Vyberte položku [Data pro 
odstran ní prachu].

Na kart  [A4] vyberte položku [Data 
pro odstran ní prachu] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.

2 Vyberte položku [OK].
Vyberte položku [OK] a stiskn te tla ítko
<Q/0>. Po provedení automatického 
samo išt ní sníma e se zobrazí zpráva. 
P estože b hem išt ní uslyšíte zvuk záv rky, 
nebude vyfotografován žádný snímek.

3 Vložení dat pro odstran ní prachuN

P íprava

Získání dat pro odstran ní prachu
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3 Vyfotografujte jednolit  bílý objekt.
Umíst te jednolit  bílý objekt bez 
vzor  do vzdálenosti 20 až 30 cm tak, 
aby vyplnil celou obrazovku displeje 
LCD, a po i te snímek.
Snímek bude vyfotografován v režimu automatické 
expozice s p edvolbou clony s clonou f/22.
Snímek nebude uložen, data lze 
proto získat i v p ípad , že do 
fotoaparátu není vložena karta.
Po vyfotografování snímku za ne fotoaparát 
shromaž ovat data pro odstran ní prachu. 
Po získání dat pro odstran ní prachu se 
zobrazí zpráva.
Výb rem položky [OK] znovu zobrazte nabídku.
Pokud se nepoda ilo získat data správn ,
zobrazí se odpovídající zpráva. 
Postupujte podle pokyn  v ásti „P íprava“ 
na p edchozí stran , poté vyberte položku
[OK]. Znovu vyfotografujte snímek.

Získaná data pro odstran ní prachu jsou vložena do všech snímk  typu JPEG a RAW 
vyfotografovaných od okamžiku získání dat. P ed fotografováním d ležitých snímk
doporu ujeme aktualizovat data pro odstran ní prachu jejich op tovným získáním.
Podrobné informace o použití dodaného softwaru Digital Photo 
Professional (str. 340) k vymazání prachových ástic naleznete v návodu 
k použití softwaru (soubor ve formátu PDF) na disku DVD-ROM.
Data pro odstran ní prachu mají tak malý datový objem, že prakticky 
neovlivní velikost souboru snímku.

Data pro odstran ní prachu

Použijte pouze jednolit  bílý objekt, nap íklad nový list bílého papíru. Pokud 
bude papír strukturovaný nebo bude opat en jakýmkoli potiskem, mohou být 
tyto ásti považovány za data pro odstran ní prachu, což ovlivní p esnost 
odstran ní prachových ástic pomocí softwaru.
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7
P ehrávání snímk

V této kapitole jsou vysv tleny funkce související 
s prohlížením fotografií a p ehráváním film , a to 
podrobn ji než v kapitole 2 „Automatický inteligentní 
scénický režim + režimy základní zóny a p ehrávání 
snímk “. Zde naleznete vysv tlení postup  pro 
p ehrávání a mazání fotografií a film  ve fotoaparátu 
a jejich prohlížení na televizoru.

Snímky po ízené a uložené jiným za ízením
Fotoaparát nemusí být schopen správn  zobrazit snímky 
vyfotografované jiným fotoaparátem, snímky upravené pomocí 
po íta e nebo snímky, jejichž název souboru byl zm n n.

Existuje mnoho zp sob , jak si zábavným 
zp sobem prohlížet fotografie – od 
tradi ních výtisk  p es prezentaci na 
obrazovce až po sociální média. Televizor 
s rozlišením HD umož uje sdílet snímky s 
rodinou a p áteli p ímo u vás doma.
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Displej LCD je panel citlivý na dotyk a umož uje ovládat p ehrávání 
dotknutím se prsty. Stisknutím tla ítka <x> p ehrajte požadované 
snímky. (Naposledy po ízený snímek se zobrazí jako první.)

Pokud je vypnuto napájení, m žete p idržením stisknutého tla ítka <x>
po dobu 2 s nebo déle zapnout fotoaparát a zobrazit obrazovku p ehrávání.

Potáhn te jedním prstem.
Potáhnutím snímku jedním prstem doleva 
nebo doprava v režimu zobrazení 
jednotlivých snímk  zobrazíte další snímek.
Potáhnutím doleva zobrazíte další 
(nov jší) snímek a potáhnutím doprava 
zobrazíte p edchozí (starší) snímek.
P i zobrazení náhledu ty  nebo devíti 
snímk  p ejdete potáhnutím jedním 
prstem nahoru nebo dol  po 
obrazovce na další obrazovku 
s náhledem snímk . Potáhnutím
prstem nahoru zobrazíte nov jší 
snímky a potáhnutím prstem dol
zobrazíte starší snímky. Pokud 
vyberete snímek a klepnete na n j,
zobrazí se jako jednotlivý snímek.

Potáhn te dv ma prsty.
Potáhnutím dv ma prsty doleva nebo 
doprava po obrazovce m žete
p eskakovat snímky zp sobem
nastaveným prost ednictvím položky 
[Skok sním.pom. 5], která se nachází 
na kart  [x2].

d P ehrávání pomocí dotykové obrazovky

Procházení snímk

Procházení snímky p eskakováním (p eskakování snímk )
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d P ehrávání pomocí dotykové obrazovky

Stáhn te dva prsty.
Dotkn te se obrazovky dv ma
roztaženými prsty a poté prsty stáhn te
po obrazovce k sob .

P i každém stažení prst  se 
zobrazení na obrazovce zm ní
z jednotlivých snímk  na náhled 
4 snímk  a poté na náhled 9 snímk .
Vybraný snímek v zobrazení náhled
je ozna en oranžovým ráme kem.
Snímky z film budou mít v zobrazení 
náhled  svislou perforaci.

Roztáhn te dva prsty od sebe.
Dotkn te se obrazovky dv ma prsty 
u sebe a poté prsty po obrazovce 
roztáhn te.

P i roztažení prst  dojde ke 
zv tšení snímku.
Snímek lze zv tšit až 10krát.
Klepnutím na ikonu [2] v pravém 
horním rohu obrazovky p ejdete zp t do 
režimu zobrazení jednotlivých snímk .

Zmenšení snímk  (zobrazení náhled )

Zv tšení snímk
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V režimu zobrazení jednotlivých snímk  m žete otá ením voli e <5>
p eskakovat snímky vp ed nebo vzad podle nastaveného zp sobu
p eskakování.

1 Vyberte položku [Skok sním.pom. 5].
Na kart  [x2] vyberte položku 
[Skok sním.pom. 5] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.

2 Vyberte zp sob p eskakování.
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/
<XL>/<YA>/<ZO> vyberte 
požadovaný zp sob p eskakování
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
d: Zobrazit snímky po jednom
e: P esko it 10 snímk
f: P esko it 100 snímk
g: Zobrazit podle data
h: Zobrazit podle složky
i: Zobrazit pouze filmy
j: Zobrazit pouze snímky
k: Zobrazit podle hodnocení snímku (str. 234)

3 Procházejte snímky p eskakováním.
Stisknutím tla ítka <x> p ehrajte 
požadované snímky.
V režimu zobrazení jednotlivých
snímk  oto te voli em <5>.

I Procházení snímk  p eskakováním (p eskakování snímk )

Stav p ehrávání
Zp sob p eskakování

Chcete-li hledat snímky podle data po ízení, vyberte možnost [Datum].
Chcete-li vyhledat snímky podle složky, vyberte možnost [Složka].
Pokud karta obsahuje filmy i fotografie, zvolte výb rem možnosti [Filmy]
nebo [Fotografie] zobrazení pouze film  nebo pouze fotografií.
Pokud vybrané možnosti [Hodnocení], [Fotografie] nebo [Filmy]
neodpovídají žádné snímky, nelze procházet snímky pomocí voli e <5>.
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Snímek m žete pro zobrazení oto it.

1 Vyberte položku [Oto it snímek].
Na kart  [x1] vyberte položku 
[Oto it snímek] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

2 Vyberte požadovaný snímek.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte snímek, který chcete oto it.
Snímek m žete také vybrat 
v zobrazení náhled  (str. 231).

3 Oto te snímek.
Po každém stisknutí tla ítka 
<Q/0> se snímek oto í ve sm ru
hodinových ru i ek následujícím 
zp sobem: 90° a 270° a 0°.
Chcete-li oto it další snímek, 
opakujte kroky 2 a 3.
Jestliže chcete tuto innost ukon it
a vrátit se k nabídce, stiskn te
tla ítko <M>.

b Oto ení snímku

Jestliže jste p ed po ízením snímk  na výšku nastavili možnost 
[51: Aut. otá ení] na možnost [ZapzD] (str. 214), nebude nutné 
snímek oto it výše popsaným zp sobem.
Pokud se oto ený snímek p i p ehrávání nezobrazí se správnou 
orientací, nastavte položku [51: Aut. otá ení] na možnost [ZapzD].
Obraz filmu nelze oto it.
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Snímky a filmy m žete ohodnotit jedním z p ti symbol  hodnocení: 
l/m/n/o/p. Tato funkce se nazývá hodnocení.

1 Vyberte položku [Hodnocení].
Na kart  [x2] vyberte položku 
[Hodnocení] a stiskn te tla ítko 
<Q/0>.

2 Vyberte požadovaný snímek.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte snímek nebo film, který 
chcete ohodnotit.
Dotknutím se displeje LCD dv ma
roztaženými prsty a následným 
stažením prst  p epnete na zobrazení 
po t ech snímcích. Poté m žete 
vybírat snímky. Chcete-li se vrátit 
k zobrazení jednotlivých snímk ,
dotkn te se displeje LCD dv ma prsty 
p itaženými k sob  a poté prsty po 
obrazovce roztáhn te.

3 Ohodno te snímek nebo film.
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
vyberte hodnocení.
Po každém hodnocení se spo ítá
celkový po et hodnocených snímk
a film .
Chcete-li ohodnotit další snímek nebo 
film, opakujte kroky 2 a 3.
Stisknutím tla ítka <M> p ejdete
zp t do nabídky.

3 Nastavení hodnocení
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3 Nastavení hodnocení

Celkový po et snímk  s daným hodnocením lze zobrazit až do 
hodnoty 999. Pokud existuje více než 999 snímk  s daným hodnocením, 
zobrazí se pro toto hodnocení údaj [###].

Využití hodnocení
Pomocí položky [x2: Skok sním.pom. 5] m žete zobrazit pouze 
snímky a filmy s ur itým hodnocením.
Pomocí položky [x2: Prezentace] m žete p ehrávat pouze snímky 
a filmy s ur itým hodnocením.
V dodaném softwaru Digital Photo Professional (str. 340) máte možnost 
vybrat pouze fotografie s ur itým hodnocením.
V opera ních systémech Windows 7 a Windows Vista lze hodnocení 
jednotlivých soubor  zobrazit jako sou ást zobrazení informací 
o souboru nebo v dodaném prohlíže i obrázk  (pouze fotografie).
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P i p ehrávání m žete stisknout tla ítko <Q/0> a nastavit 
libovolnou z následujících funkcí: [ : Ochrana snímk ], [b: Oto it
snímek], [9: Hodnocení], [U: Kreativní filtry], [S: Zm nit velikost] 
(pouze snímky typu JPEG) a [e: Skok sním.pom. 5].
Pro filmy lze nastavit pouze funkce uvedené tu ným písmem.
P i p ehrávání lze zobrazit obrazovku rychlého ovládání pouze pomocí 
funkce rychlého ovládání Q, ale nikoli pomocí tla ítka B.

Postup je stejný jako pro použití 
obrazovky rychlého ovládání v režimu 
snímání. Avšak k nastavení kreativních 
filtr  a provedení zm ny velikosti je také 
pot ebné stisknout tla ítko <Q/0>.
Podrobné informace o funkci Kreativní 
filtry naleznete na stran  260 a o funkci 
Zm nit velikost na stran  262.

Q Rychlé ovládání p i p ehrávání

Chcete-li snímek oto it, nastavte položku [51: Aut. otá ení] na možnost 
[ZapzD]. Pokud je položka [51: Aut. otá ení] nastavena na možnost 
[ZapD] nebo [Vyp], nastavení položky [b Oto it snímek] bude 
zaznamenáno do snímku, ale fotoaparát snímek p i zobrazení neoto í.

Stisknutím tla ítka <Q/0> p i zobrazení náhled  p epnete do 
režimu zobrazení jednotlivých snímk . Op tovným stisknutím tla ítka 
<Q/0> zobrazíte obrazovku rychlého ovládání. 
Pro snímky po ízené jiným fotoaparátem m že být rozsah volitelných 
funkcí omezený.
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Použijte AV kabel AVC-DC400ST nebo kabel HDMI 
HTC-100 (oba se prodávají samostatn ) a p ipojte 
fotoaparát k televizoru. Poté m žete p ehrávat 
po ízené filmy a fotografie na televizoru.
Pokud máte k dispozici televizor s rozlišením 
HD (High-Definition) a p ipojíte k n mu 
fotoaparát pomocí kabelu HDMI, m žete
sledovat filmy v rozlišení Full HD (Full High-
Definition: 1 920 x 1 080) a HD (High-Definition: 
1 280 x 720) s vyšší kvalitou obrazu.

Filmy m žete p ehrávat na displeji LCD 
fotoaparátu. M žete také vynechat první 
a poslední scény filmu a p ehrát
fotografie a filmy uložené na kart
v automatické prezentaci.

k Pot šení z film
P ehrávání na televizoru (str. 247, 251)

P ehrávání na displeji LCD fotoaparátu (str. 239–246)

Vzhledem k tomu, že rekordéry s pevným diskem nebývají opat eny konektorem HDMI 
IN, nelze fotoaparát p ipojit k rekordéru s pevným diskem pomocí kabelu HDMI.
I když p ipojíte fotoaparát k rekordéru s pevným diskem pomocí kabelu 
USB, filmy ani fotografie nebude možné p ehrávat ani ukládat.
Pokud je televizor vybaven slotem karty kompatibilním s filmy typu MOV, 
m žete p ehrávat filmy z karty zasunuté do televizoru.

Tento fotoaparát nemusí být schopen p ehrát filmy zaznamenané 
pomocí jiných za ízení.
Film upravený pomocí osobního po íta e nelze znovu uložit na kartu 
a p ehrát pomocí fotoaparátu. Avšak alba videomomentek upravená 
pomocí funkce EOS Video Snapshot Task (Úloha videomomentek EOS) 
(str. 196) ve fotoaparátu p ehrávat lze.
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Soubory s filmy uložené na kart  lze 
p enést do osobního po íta e a p ehrát 
nebo upravit pomocí dodaného softwaru 
ImageBrowser EX.

P ehrávání a úprava pomocí osobního po íta e (str. 340)

Chcete-li zajistit plynulé p ehrávání film  v osobním po íta i, použijte 
vysoce výkonný osobní po íta . Požadavky softwaru ImageBrowser EX 
na hardware po íta e naleznete v návodu ImageBrowser EX 
Uživatelská p íru ka (soubor ve formátu PDF).
Chcete-li k p ehrávání nebo úprav  film  použít voln  prodejný software, 
ujist te se, zda je kompatibilní se soubory typu MOV. Podrobné 
informace o voln  prodejném softwaru získáte u výrobce softwaru.
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1 P ehrajte snímek.
Stisknutím tla ítka <x> zobrazte 
požadované snímky.

2 Vyberte film.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte film.
V režimu zobrazení jednotlivých snímk
ozna uje film ikona < 1> zobrazená 
v levém horním rohu. Pokud je film 
videomomentka, zobrazí se ikona < >.
Stisknutím tla ítka <B> m žete p epnout 
na zobrazení informací o snímání (str. 257).
V režimu zobrazení náhled  ozna uje film 
d rování na levém okraji náhledu. Vzhledem 
k tomu, že filmy nelze p ehrávat v režimu 
zobrazení náhled , p epn te stisknutím 
tla ítka <Q/0> do režimu zobrazení 
jednotlivých snímk .

3 V režimu zobrazení jednotlivých 
snímk  stiskn te tla ítko < 1>.

V dolní ásti obrazovky se zobrazí 
panel pro p ehrávání film .

4 P ehrajte film.
Vyberte ikonu [7] (P ehrát) 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Spustí se p ehrávání filmu.
P ehrávání filmu lze pozastavit 
stisknutím tla ítka <Q/0>.
P i p ehrávání filmu m žete otá ením
voli e <5> upravit hlasitost zvuku 
pro integrovaný reproduktor.
Další informace o postupu p ehrávání 
získáte na následující stránce.

k P ehrávání film

Reproduktor
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Panel pro p ehrávání film

* Pokud je nastavena hudba na pozadí, nebude p ehráván zvuk filmu.

Klepn te na ikonu [7] uprost ed obrazovky.
Spustí se p ehrávání filmu.
Chcete-li zobrazit panel pro p ehrávání film , klepn te 
na ikonu < 1> v levém horním rohu obrazovky.
Chcete-li pozastavit p ehrávaný film, 
klepn te na obrazovku. Zobrazí se 
také panel pro p ehrávání film .

Operace Popis funkcí p ehrávání
7 P ehrát Stisknutím tla ítka <Q/0> lze p epínat mezi p ehráváním a zastavením.

8 Pomalý 
pohyb

Rychlost zpomaleného p ehrávání upravíte stisknutím 
tla ítka <YA>/<ZO>. Její hodnota se zobrazuje v pravém 
horním rohu obrazovky.

5 První polí ko Umož uje zobrazit první polí ko filmu.
3 P edchozí 
polí ko

Po každém stisknutí tla ítka <Q/0> se zobrazí p edchozí polí ko. 
Pokud podržíte stisknuté tla ítko <Q/0>, bude se film p evíjet vzad.

6 Následující 
polí ko

Po každém stisknutí tla ítka <Q/0> se p ehraje 
následující polí ko filmu. Pokud podržíte stisknuté tla ítko 
<Q/0>, bude se film p evíjet vp ed.

4 Poslední polí ko Umož uje zobrazit poslední polí ko filmu.

X Upravit Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy (str. 241).
Hudba na pozadí* Slouží k p ehrání filmu s vybranou hudbou na pozadí (str. 246).

Stav p ehrávání
mm’ ss” Doba p ehrávání (minuty:sekundy)

9 Hlasitost
Hlasitost vestav ného reproduktoru (str. 239) m žete upravit 
otá ením voli e <5>.

3 2 Umož uje návrat do zobrazení jednotlivých snímk .

P ehrávání pomocí dotykové obrazovky

P i použití pln  nabitého bateriového zdroje LP-E12 a teplot  23 °C bude 
doba nep etržitého p ehrávání následující: p ibližn  2 h 20 min.
Jestliže jste p i snímání filmu po ídili fotografii, zobrazí se tato fotografie 
p i p ehrávání filmu p ibližn  na dobu 1 s.
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M žete vynechat první a poslední scény filmu v krocích po 1 s
(s výjimkou videomomentek).

1 Na obrazovce p ehrávání filmu 
vyberte ikonu [X].

Zobrazí se obrazovka pro úpravy.

2 Ur ete ást, která má být 
vynechána.

Vyberte ikonu [U] (St ih za átek)
nebo [V] (St ih konec) a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Klepnutím na ikonu [3]/[6]
zobrazíte p edchozí nebo následující
polí ko. Pokud na ikonu [3]/[6]
klepnete a p idržíte ji, budou se 
polí ka p evíjet vp ed.
Po výb ru ásti, kterou chcete
vynechat, stiskn te tla ítko
<Q/0>. ást, která z stane
zachována, je zvýrazn na šedou 
barvou u horního okraje obrazovky.

3 Zkontrolujte upravený film.
Vyberte ikonu [7] a stisknutím 
tla ítka <Q/0> p ehrajte ást
znázorn nou šedou barvou.
Chcete-li provedenou úpravu zm nit,
p ejd te zp t na krok 2.
Chcete-li zrušit provedenou úpravu, 
stiskn te tla ítko <M>, vyberte 
položku [OK] v potvrzovacím dialogu 
a poté stiskn te tla ítko <Q/0>.

X Úprava prvních a posledních scén filmu
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4 Uložte upravený film.
Vyberte ikonu [W] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.
Zobrazí se obrazovka pro ukládání.
Chcete-li upravený film uložit jako 
nový film, vyberte položku [Nový 
soubor]. Pokud jej chcete uložit 
a p itom p epsat p vodní soubor 
filmu, vyberte položku [P epsat]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
V potvrzovacím dialogu vyberte 
položku [OK]. Poté stisknutím tla ítka
<Q/0> uložte upravený film 
a vra te se na obrazovku pro 
p ehrávání film .

Jestliže je úrove  nabití baterie nízká, není úprava filmu možná. Použijte 
pln  nabitou baterii.
Vzhledem k tomu, že se úpravy provád jí po 1sekundových krocích 
(poloha ozna ená ikonou [X]), m že se p esná poloha úpravy filmu 
mírn  lišit od vámi zadané polohy.
Pokud není na kart  dostatek volného místa, není k dispozici možnost 
[Nový soubor].
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Snímky uložené na kart  m žete p ehrávat jako automatickou prezentaci.

1 Vyberte položku [Prezentace].
Na kart  [x2] vyberte položku 
[Prezentace] a stiskn te tla ítko 
<Q/0>.

2 Vyberte snímky, které chcete p ehrát, 
pomocí jedné z následujících možností: 
[iVšechny sn.], [kFilmy], 
[zFotografie], [iDatum], 
[nSložka] nebo [9Hodnocení].

Nastavte možnost, která se zobrazí na stejném míst  jako 
možnost [Všechny sn.], jež je na obrázku zakroužkována. 
K dispozici jsou dva zp soby, jak to provést.

Výb r možnosti [Všechny sn.] pomocí 
tla ítka <Wj/i>/<XL>
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
vyberte možnost [Všechny sn.]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
vyberte snímky, které chcete p ehrát, 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Klepnutí p ímo na možnost [Všechny sn.]
Klepn te dvakrát na možnost [Všechny sn.]. 
Zobrazí se následujících šest možností 
a budete si moci vybrat libovolnou z nich: 
[Všechny sn.], [Filmy], [Datum],
[Fotografie], [Složka] a [Hodnocení]. 
Klepn te na snímky, které chcete p ehrát, 
a poté klepn te na tla ítko [sOK]. Zp t na 
obrazovku nastavení prezentace se vrátíte 
klepnutím na tla ítko [32].

3 Prezentace (automatické p ehrávání)

Po et snímk , které 
mají být p ehrány
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[iDatum], [nSložka] nebo 
[9Hodnocení]

Vyberte datum, složku nebo 
hodnocení snímk , které chcete 
p ehrát.
Pokud jsou zvýrazn ny symboly 
<zH>, stiskn te tla ítko <B>.
Vyberte požadovanou možnost 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

3 Vyberte položku [Nastavit]
a prove te požadovaná nastavení.

Vyberte položku [Nastavit]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Nastavte položky [Doba zobrazení], [Opakovat], 
[P echodový efekt] a [Hudba na pozadí] pro fotografie.
Postup výb ru hudby na pozadí je 
vysv tlen na stran 246.
Po výb ru nastavení stiskn te tla ítko <M>.

Položka Popis funkcí p ehrávání
jVšechny sn. P ehrají se všechny fotografie a filmy uložené na kart .
iDatum P ehrají se fotografie a filmy po ízené v den podle vybraného data.
nSložka P ehrají se fotografie a filmy ve vybrané složce.
kFilmy P ehrají se pouze filmy uložené na kart .
zFotografie P ehrají se pouze fotografie uložené na kart .
9Hodnocení P ehrají se pouze fotografie a filmy se zvoleným hodnocením.

[Datum] [Složka] [Hodnocení]
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3 Prezentace (automatické p ehrávání)

4 Spus te prezentaci.
Vyberte položku [Start] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Po zobrazení hlášení [Na ítání 
snímku...] bude spušt na prezentace.

5 Ukon ete prezentaci.
Chcete-li prezentaci ukon it a vrátit se na obrazovku 
nastavení, stiskn te tla ítko <M>.

[Doba zobrazení] [Opakovat]

[P echodový efekt] [Hudba na pozadí]

Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskn te tla ítko <Q/0>. B hem
pozastavení bude v levém horním rohu snímku zobrazena ikona [G].
Prezentaci znovu spustíte op tovným stisknutím tla ítka <Q/0>. 
Prezentaci lze také pozastavit klepnutím na obrazovku.
B hem prezentace m žete stisknutím tla ítka <B> zm nit formát 
zobrazení fotografií (str. 98).
V pr b hu p ehrávání filmu m žete upravit hlasitost zvuku otá ením 
voli e <5>.
B hem prezentace nebo pozastavení m žete stisknutím tla ítka 
<YA>/<ZO> zobrazit další snímek.
V pr b hu prezentace je deaktivována funkce automatického vypnutí napájení.
Doba zobrazení se m že u jednotlivých snímk  lišit.
Pokyny pro zobrazení prezentace na televizoru naleznete na stran  247.
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1 Vyberte položku [Hudba na pozadí].
Nastavte položku [Hudba na pozadí]
na hodnotu [Zap] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

2 Vyberte hudbu na pozadí.
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
vyberte hudbu na pozadí a stiskn te 
tla ítko <Q/0>. M žete také vybrat 
více skladeb pro hudbu na pozadí.

3 P ehrajte hudbu na pozadí.
Po stisknutí tla ítka <B> si m žete 
poslechnout ukázku hudby na pozadí.
Pokud chcete p ehrát jinou skladbu 
pro hudbu na pozadí, vyberte ji 
stisknutím tla ítka <Wj/i>/
<XL>. Poslech hudby na pozadí 
zastavíte op tovným stisknutím
tla ítka <B>.
Hlasitost zvuku upravíte otá ením
voli e <5>.
Chcete-li odstranit hudbu na pozadí 
z karty, klepn te na položku [Odstranit].

Výb r hudby na pozadí

V dob  zakoupení fotoaparátu na n m nelze vybrat hudbu na pozadí. 
Nejprve musíte použít software EOS Utility (dodávaný software) 
a zkopírovat hudbu na pozadí na kartu. Podrobné informace naleznete 
v návodu k použití softwaru EOS Utility (soubor ve formátu PDF) na 
disku DVD-ROM.
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Fotografie a filmy lze prohlížet na televizoru.

Je vyžadován kabel HDMI HTC-100 (prodává se samostatn ).

1 P ipojte kabel HDMI 
k fotoaparátu.

Oto te zástr ku tak, aby strana 
s nápisem <dHDMI MINI> sm ovala
k p ední ásti fotoaparátu, a zasu te
ji do konektoru <D>.

2 P ipojte kabel HDMI k televizoru.
P ipojte kabel HDMI ke konektoru 
HDMI IN televizoru.

3 Zapn te televizor a jeho 
p epnutím na vstup videa vyberte 
p ipojený port.

4 P epn te napájení fotoaparátu do 
stavu <1>.

Zobrazení snímk  na televizoru

P ipojení kabelu HDMI a zobrazení na televizoru

Hlasitost zvuku filmu nastavte na televizoru. Hlasitost zvuku nelze 
upravit prost ednictvím fotoaparátu.
P ed p ipojením nebo odpojením kabelu pro propojení fotoaparátu 
a televizoru vypn te ob  uvedená za ízení.
V závislosti na televizoru m že být ást zobrazeného snímku o íznuta.
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5 Stiskn te tla ítko <x>.
Snímek se objeví na obrazovce 
televizoru. (Na displeji LCD 
fotoaparátu nebude nic zobrazeno.)
Snímky se automaticky zobrazí 
v optimálním rozlišení televizoru.
Stisknutím tla ítka <B> m žete
zm nit formát zobrazení.
Informace o p ehrávání film  získáte 
na stran 239.

Po p ipojení fotoaparátu k televizoru nelze provád t následující 
operace:

P i snímání:
• P esunutí AF bodu
• Zv tšení nebo zmenšení obrazu
• Zapnutí nebo vypnutí funkce Servo AF p i záznamu filmu b hem 

snímání film
P i p ehrávání filmu:
• Rychlé ovládání

Nelze zajistit sou asný výstup snímk  p es konektor <D>
i konektor <q                >.

Ke konektoru <D> fotoaparátu nep ipojujte výstup z žádného 
jiného za ízení. Mohlo by dojít k závad .
Ur ité televizory nemusí být schopné p ehrávat po ízené snímky. 
V takovém p ípad  použijte pro p ipojení k televizoru AV kabel 
AVC-DC400ST (prodává se samostatn ).
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Zobrazení snímk  na televizoru

Pokud je televizor, k n muž je fotoaparát p ipojen kabelem HDMI, 
kompatibilní s funkcí HDMI CEC*, m žete k ovládání p ehrávání použít 
dálkový ovlada  televizoru.
* Funkce standardu HDMI umož ující, aby se za ízení HDMI vzájemn  ovládala, 

takže je m žete ovládat pomocí jednoho dálkového ovlada e.

1 Nastavte položku [Ovl. p es
HDMI] na možnost [Povolit].

Na kart  [x2] vyberte položku 
[Ovl. p es HDMI] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.
Vyberte možnost [Povolit] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.

2 P ipojte fotoaparát k televizoru.
K p ipojení fotoaparátu k televizoru
použijte kabel HDMI.
Vstup televizoru se automaticky 
p epne na port HDMI, k n muž je 
p ipojen fotoaparát.

3 Stiskn te tla ítko <x>
fotoaparátu.

Na obrazovce televizoru se zobrazí 
snímek a pro p ehrávání snímk
bude možné použít dálkový ovlada
televizoru.

4 Vyberte požadovaný snímek.
Stiskn te tla ítko /  na dálkovém 
ovlada i a vyberte snímek.

Použití televizor  HDMI CEC
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5 Stiskn te tla ítko Enter na 
dálkovém ovlada i.

Zobrazí se nabídka a bude možné 
provést operace p ehrávání
uvedené vlevo.
Stisknutím tla ítka /  vyberte
požadovanou možnost a poté
stiskn te tla ítko Enter. Chcete-li 
nastavit prezentaci, vyberte 
stisknutím tla ítka /  na dálkovém 
ovlada i požadovanou možnost 
a stiskn te tla ítko Enter.
Pokud vyberete položku [Návrat]
a stisknete tla ítko Enter, nabídka
zmizí a bude možné vybrat snímek 
pomocí tla ítka / .

Nabídka pro p ehrávání fotografií

Nabídka pro p ehrávání film

U n kterých televizor  je nejprve nutné povolit p ipojení HDMI CEC. 
Podrobné informace naleznete v návodu k použití televizoru.
N které televizory, dokonce i ty, které jsou kompatibilní s funkcí HDMI 
CEC, nemusí pracovat správn . V takovém p ípad  odpojte kabel HDMI, 
nastavte položku [x2: Ovl. p es HDMI] na možnost [Zakázat], poté 
propojte fotoaparát a televizor ješt  jednou pomocí kabelu HDMI 
a k ovládání p ehrávání použijte fotoaparát.

: Návrat
: Náhled 9 snímk
: P ehrát film
: Prezentace
: Zobr. info snímání
: Otá ení



251

Zobrazení snímk  na televizoru

Pokud použijete k p ipojení fotoaparátu k televizoru AV kabel, prob hne 
p ehrávání ve standardním rozlišení.

1 P ipojte AV kabel AVC-DC400ST 
(prodává se samostatn )
k fotoaparátu.

Oto te zástr ku tak, aby logo 
<Canon> sm ovalo k zadní ásti
fotoaparátu, a zasu te ji do konektoru 
<q                >.

2 P ipojte AV kabel k televizoru.
P ipojte AV kabel ke konektor m
Video IN a Audio IN televizoru.

3 Zapn te televizor a jeho 
p epnutím na vstup videa vyberte 
p ipojený port.

4 P epn te napájení fotoaparátu do 
stavu <1>.

5 Stiskn te tla ítko <x>.
Snímek se objeví na obrazovce 
televizoru. (Na displeji LCD 
fotoaparátu nebude nic zobrazeno.)
Informace o p ehrávání film  získáte 
na stran 239.

P ipojení AV kabelu a zobrazení na televizoru

AUDIO

VIDEO

( ervený)

(Bílý)

(Žlutý)

Nepoužívejte jiný AV kabel než AVC-DC400ST (prodává se 
samostatn ). Pokud použijete jiný kabel, nemusí se snímky zobrazit.
Jestliže formát videosystému neodpovídá videosystému televizoru, 
nezobrazí se snímky správn . Pokud k tomu dojde, p epn te na správný 
formát videosystému pomocí položky [52: Videosystém].
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Ochrana snímku zabra uje jeho náhodnému vymazání.

1 Vyberte položku [Ochrana snímk ].
Na kart  [x1] vyberte položku 
[Ochrana snímk ] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.

2 Vyberte položku [Výb r snímk ].
Vyberte položku [Výb r snímk ]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

3 Nastavte ochranu snímku.
Pomocí tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte snímek, pro který chcete 
nastavit ochranu, a stiskn te tla ítko
<Q/0>.
Pokud je ochrana snímku nastavena, 
zobrazí se v horní ásti na obrazovce 
ikona <K>.
Jestliže chcete ochranu snímku 
zrušit, stiskn te znovu tla ítko
<Q/0>. Ikona <K> zmizí.
Chcete-li nastavit ochranu u jiného
snímku, opakujte krok 3.
Stisknutím tla ítka <M> se vrátíte 
na obrazovku z kroku 2.

K Ochrana snímk

3 Ochrana jednoho snímku

Ikona ochrany snímku proti vymazání
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K Ochrana snímk

M žete sou asn  nastavit ochranu pro všechny snímky ve složce nebo 
na kart .

Pokud vyberete možnost [Všechny
snímky ve složce] nebo [Všechny 
snímky na kart ] v nabídce
[x1: Ochrana snímk ], budou chrán ny
všechny snímky ve složce nebo na kart .
Ochranu snímk  zrušíte výb rem položky 
[Zruš. ochr. všech sn. ve složce] nebo 
[Zruš. ochr. všech sn. na kart ].

3 Ochrana všech snímk  ve složce nebo na kart

P i formátování karty (str. 57) budou vymazány také chrán né snímky.

Chránit lze také filmy.
Po nastavení ochrany nelze snímek vymazat pomocí funkce vymazání 
fotoaparátu. Chcete-li vymazat chrán ný snímek, je t eba nejd íve 
zrušit ochranu.
Pokud vymažete všechny snímky (str. 255), z stanou uchovány pouze 
chrán né snímky. Tento zp sob je vhodný v situaci, kdy chcete vymazat 
všechny nepot ebné snímky najednou.
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Snímky lze vybírat a mazat jednotliv  nebo je možné mazat více 
snímk  sou asn . Chrán né snímky (str. 252) nebudou vymazány.

Po vymazání snímku jej již nelze obnovit. P ed vymazáním
snímku ov te, že se skute n  jedná o snímek, který již nebudete 
pot ebovat. Pomocí funkce ochrany lze d ležité snímky ochránit 
p ed neúmyslným vymazáním. Vymazáním snímku s kvalitou
1+73 se odstraní snímek typu RAW i snímek typu JPEG.

1 Zobrazte snímek, který chcete 
vymazat.

2 Stiskn te tla ítko <XL>.
V dolní ásti obrazovky se zobrazí 
nabídka pro vymazání.

3 Vymažte snímek.
Vyberte položku [Vymazat]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Zobrazený snímek bude vymazán.

Dopln ním zatržítek <X> ke snímk m, které mají být vymazány, lze 
vymazat více snímk  najednou.

1 Vyberte položku [Smazání snímk ].
Na kart  [x1] vyberte položku 
[Smazání snímk ] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.

L Mazání snímk

Vymazání jednotlivého snímku

3 Ozna ení <X> více snímk  k vymazání sou asn
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L Mazání snímk

2 Vyberte možnost [Výb r a smazání snímk ].
Vyberte možnost [Výb r a smazání 
snímk ] a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Zobrazí se snímky.
Dotknutím se displeje LCD dv ma
roztaženými prsty a následným stažením prst
p epnete na zobrazení po t ech snímcích. 
Poté m žete vybírat snímky. Chcete-li se vrátit 
na obrazovku zobrazení jednotlivých snímk ,
dotkn te se displeje LCD dv ma prsty 
p itaženými k sob  a poté prsty roztáhn te.

3 Vyberte snímky, které chcete vymazat.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte snímek, který chcete vymazat, 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
V levém horním rohu obrazovky se 
zobrazí zatržítko <X>.
Chcete-li vybrat další snímky pro 
vymazání, opakujte krok 3.

4 Vymažte snímek.
Stiskn te tla ítko <XL>.
Vyberte položku [OK] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Vybrané snímky budou vymazány.

M žete sou asn  vymazat všechny snímky ve složce nebo na kart . Pokud je položka 
[x1: Smazání snímk ] nastavena na možnost [Všechny snímky ve složce] nebo 
[Všechny snímky na kart ], budou vymazány všechny snímky ve složce i na kart .

3 Vymazání všech snímk  ve složce nebo na kart

Chcete-li vymazat i chrán né snímky, naformátujte kartu (str. 57).
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* Pro snímky po ízené v režimu 1+73 se zobrazí velikost souboru typu 1.
* U fotografií po ízených b hem snímání filmu se zobrazí ikona <G>.
* Pokud byl pro snímek použit kreativní filtr nebo byla zm n na jeho velikost, 

zobrazí se místo ikony <1+> ikona <u>.
* Fotografie po ízené s bleskem bez jakékoli kompenzace expozice s bleskem 

jsou ona eny ikonou < >. Fotografie po ízené s kompenzací expozice 
s bleskem jsou ozna eny ikonou <y>.

B: Zobrazení informací o snímku
Ukázka snímku po ízeného v režimu kreativní zóny

Hodnota kompenzace 
expozice s bleskem

Režim m ení
Režim snímání

Priorita zvýrazn ní tónu

Datum a as
fotografování

Korekce vyvážení bílé

Histogram
(Jas/RGB)

Barevný prostor
Vyvážení bílé

Styl Picture Style/
Nastavení

Velikost souboru

Kvalita záznamu 
snímk

íslo p ehrávání/
Celkový po et

zaznamenaných 
snímk

íslo složky – 
íslo souboru

Hodnocení

Clona

Rychlost záv rky

Ochrana snímkHodnota kompenzace 
expozice

Citlivost ISO

P enos Eye-Fi
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B: Zobrazení informací o snímku

* U snímk  po ízených v automatickém inteligentním scénickém režimu nebo v režimu 
základní zóny se budou zobrazené informace lišit v závislosti na režimu snímání.

* Pro fotografie po ízené v režimu <C> se zobrazí funkce [Rozmazané pozadí].

* Pokud byla použita ru ní expozice, zobrazí se rychlost záv rky, clona a citlivost 
ISO (jestliže byla nastavena ru n ).

* Pro videomomentky se zobrazí ikona < >.

Ukázka snímku po ízeného v režimu základní zóny

Ukázka filmu

Prost edí a efekty 
prost edí

Osv tlení nebo 
scéna

Režim snímání

Režim snímání

Velikost souboru 
s filmem

Rychlost záv rky
a clona pro 
snímání filmu

Snímková frekvence

Velikost 
filmového 
záznamu

Doba snímání

P ehrávání
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Zobrazení indikace p epal
P i zobrazení informací o snímku blikají p eexponované oblasti (oblasti 
s p epaly). Chcete-li dosáhnout zobrazení v tšího po tu podrobností 
v p eexponovaných oblastech, nastavte kompenzaci expozice 
na zápornou hodnotu a vyfotografujte snímek znovu.

Histogram
Histogram jasu ukazuje rozložení úrovní expozice a celkový jas. Histogram 
RGB slouží ke kontrole saturace barev a gradace. Zobrazení lze p epínat
pomocí položky [x2: xHistogram].

Histogram typu [Jas]
Jedná se o graf znázor ující rozložení úrovní jasu na snímku. 
Na vodorovnou osu jsou vyneseny úrovn  jasu (tmavší vlevo, 
sv tlejší vpravo), zatímco svislá osa udává po et pixel  pro 
jednotlivé úrovn  jasu. ím více pixel  se nachází v levé 
ásti grafu, tím tmavší je snímek. ím více pixel  se nachází 

v pravé ásti grafu, tím sv tlejší je snímek. Pokud se vlevo 
nachází p íliš mnoho pixel , ztratí se podrobnosti obrazu 
ve stínech. Jestliže se p íliš mnoho pixel  nachází vpravo, 
ztratí se podrobnosti ve sv tlech. Stupn  gradace mezi 
t mito krajními hodnotami budou reprodukovány správn .
Kontrolou snímku a jeho jasového histogramu lze zjistit sklon 
úrovn  expozice a celkovou gradaci.

Histogram typu [RGB]
Tento histogram p edstavuje graf znázor ující úrovn  jasu na snímku pro 
jednotlivé primární barvy (RGB – ervená, zelená a modrá). Na vodorovné 
ose jsou úrovn  jasu dané barvy (tmavší vlevo, sv tlejší vpravo) a na svislé 
ose po et pixel  v jednotlivých úrovních jasu pro každou z barev. ím více 
pixel  se nachází v levé ásti grafu, tím tmavší a mén  výrazná bude daná 
barva na snímku. ím více pixel  se nachází v pravé ásti grafu, tím je 
barva sv tlejší a syt jší. Pokud se vlevo nachází p íliš mnoho pixel , bude 
chyb t kresba v p íslušné barv . V p ípad  p íliš velkého po tu pixel
vpravo bude barva nadm rn  saturována a kresba bude postrádat gradaci. 
Kontrolou histogramu RGB snímku lze zkontrolovat saturaci a stup ování 
barev a také p ípadný posun vyvážení bílé.

Ukázky histogram

Tmavý snímek

Normální jas

Sv tlý snímek
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8
Zpracování snímk  po 
po ízení p i p ehrávání

Po vyfotografování snímk  m žete použít kreativní filtry 
nebo zm nit velikost snímk  (snížit po et pixel ).

Fotoaparát nemusí být schopen zpracovat snímky 
vyfotografované jiným fotoaparátem.
Zpracování snímk  po po ízení popsané v této kapitole nelze 
provést, pokud je fotoaparát p ipojen k osobnímu po íta i p es
konektor <C>.

Zdokonalujte snímky a manipulujte s 
nimi p ímo ve fotoaparátu pomocí ady 
vestav ných retušovacích funkcí. Po íta
není t eba!
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Kreativní filtry m žete použít i p i p ehrávání snímk . Snímek, pro n jž je 
použit kreativní filtr b hem p ehrávání, m žete uložit jako nový snímek, 
p i emž p vodní snímek z stane nedot en.
M žete použít stejné kreativní filtry, které jsou dostupné p i snímání (str. 94).
Kreativní filtry m žete také použít pomocí obrazovky rychlého ovládání Q.

1 Vyberte položku [Kreativní filtry].
Na kart  [x1] vyberte položku 
[Kreativní filtry] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.
Zobrazí se snímky.

2 Vyberte požadovaný snímek.
Vyberte snímek, na který chcete 
aplikovat filtr.
Snímek m žete také vybrat 
v zobrazení náhledu.

3 Vyberte filtr.
Po stisknutí tla ítka <Q/0> se 
zobrazí typy kreativních filtr .
Podrobné informace 
o charakteristikách kreativních filtr
naleznete na stranách 96, 97.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte kreativní filtr a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Snímek se zobrazí s aplikovaným
odpovídajícím filtrem.

U Kreativní filtry
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U Kreativní filtry

4 Upravte efekt filtru.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
upravte efekt filtru a stiskn te tla ítko
<Q/0>.
P i použití efektu miniatury stiskn te
tla ítko <Wj/i>/<XL> a vyberte 
oblast snímku (v bílém ráme ku), 
v níž má snímek vypadat ostrý.
Poté stiskn te tla ítko <Q/0>.
Stisknutím tla ítka <B> m žete
p epínat mezi orientací bílého 
ráme ku na výšku a na ší ku.

5 Uložte snímek.
Výb rem položky [OK] uložte snímek.
Zkontrolujte cílovou složku a íslo 
souboru snímku a vyberte položku [OK].
Chcete-li použít filtr pro další snímek, 
opakujte kroky 2 až 5.
Stisknutím tla ítka <M> p ejdete
zp t do nabídky.

P i fotografování snímk  s kvalitou 1+73 nebo 1 bude kreativní filtr 
použit pro snímek s kvalitou 1 a ten bude uložen jako snímek typu JPEG. 
Pokud je nastaven pom r stran pro fotografování snímku s kvalitou 1 a je 
použit kreativní filtr, bude snímek uložen s nastaveným pom rem stran.
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M žete zm nit velikost snímku, aby se snížil po et pixel , a poté jej lze 
uložit jako nový snímek. Zm nit velikost je možné pouze u snímk  typu 
JPEG 3/4/a/b. Velikost snímk  typu JPEG c a RAW zm nit nelze.
Velikost m žete zm nit také pomocí obrazovky rychlého ovládání Q.

1 Vyberte položku [Zm nit velikost].
Na kart  [x1] vyberte položku 
[Zm nit velikost] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.
Zobrazí se snímky.

2 Vyberte požadovaný snímek.
Vyberte snímek, jehož velikost 
chcete zm nit.
Snímek m žete také vybrat 
v zobrazení náhledu.

3 Vyberte požadovanou velikost 
snímku.

Po stisknutí tla ítka <Q/0>
se zobrazí velikost snímku.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte požadovanou velikost snímku 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

S Zm na velikosti

Cílové velikosti
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S Zm na velikosti

4 Uložte snímek.
Výb rem položky [OK] uložte snímek 
se zm n nou velikostí.
Zkontrolujte cílovou složku a íslo 
souboru snímku a vyberte 
položku [OK].
Chcete-li zm nit velikost dalšího 
snímku, opakujte kroky 2 až 4.
Stisknutím tla ítka <M> p ejdete
zp t do nabídky.

Možnosti pro zm nu velikosti podle p vodní velikosti snímku

P vodní velikost 
snímku

Dostupná nastavení pro zm nu velikosti
4 a b c

3 k k k k

4 k k k

a k k

b k

c
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Velikost snímku zobrazená v kroku 3 na stran 262, jako je [***M
****x****], má pom r stran 3:2. Velikosti snímk  podle pom r  stran 
jsou uvedeny v následující tabulce.
Hodnoty pro kvalitu záznamu snímk  ozna ené hv zdi kou 
neodpovídají p esn  pom ru stran. Snímek bude nepatrn  o íznutý.

Velikosti snímk

Kvalita
snímk

Pom r stran a po et pixel  (p ibližný)
3:2 4:3 16:9 1:1

4
3 456 x 2 304

(8,0 megapixelu)
3 072 x 2 304

(7,0 megapixelu)
3 456 x 1 944 

(6,7 megapixelu)
2 304 x 2 304 

(5,3 megapixelu)

a
2 592 x 1 728

(4,5 megapixelu)
2 304 x 1 728

(4,0 megapixelu)
2 592 x 1 456*

(3,8 megapixelu)
1 728 x 1 728 

(3,0 megapixelu)

b
1 920 x 1 280

(2,5 megapixelu)
1 696 x 1 280*

(2,2 megapixelu)
1 920 x 1 080 

(2,1 megapixelu)
1 280 x 1 280 

(1,6 megapixelu)

c
720 x 480

(350 000 pixel )
640 x 480

(310 000 pixel )
720 x 400*

(290 000 pixel )
480 x 480 

(230 000 pixel )
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9
Tisk snímk

Tisk (str. 266)
Fotoaparát m žete p ipojit p ímo k tiskárn  a vytisknout
snímky uložené na kart . Fotoaparát je kompatibilní 
se specifikací „wPictBridge“, která je standardem 
pro p ímý tisk.

Formát DPOF (Digital Print Order Format) (str. 275)
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umož uje tisk 
snímk  zaznamenaných na kart  podle zadaných pokyn
k tisku, jako jsou výb r snímk , po et kopií atd. Je možné 
vytisknout více snímk  v jedné dávce nebo p edat p íkaz 
tisku snímk  do fotolaborato e.

Ur ení snímk  pro fotoalbum (str. 279)
M žete vybrat snímky uložené na kart  pro tisk do fotoalba.

Chcete-li se p átel m a rodin  pochlubit 
schopnostmi svého fotoaparátu, výborn
k tomu poslouží vytišt ní fotografií. A  už 
tisknete b žné snímky, fotoknihy nebo 
velkoformátové um lecké fotografie, 
snímky po ízené fotoaparátem EOS M 
vždy každého ohromí.
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P ímý tisk lze provád t výhradn  pomocí fotoaparátu p i
sou asném sledování displeje LCD.

1 P epn te napájení fotoaparátu do 
stavu <2>.

2 Nastavte tiskárnu.
Podrobné informace naleznete 
v návodu k použití tiskárny.

3 P ipojte fotoaparát k tiskárn .
Použijte propojovací kabel dodaný 
s fotoaparátem.
P ipojte kabel ke konektoru 
<C> fotoaparátu tak, aby 
ikona <D> na zástr ce kabelu 
sm ovala k p ední ásti fotoaparátu.
Tiskárnu p ipojte podle pokyn
v návodu k použití tiskárny.

4 Zapn te tiskárnu.

5 P epn te napájení fotoaparátu do 
stavu <1>.

U n kterých tiskáren m že zaznít 
signál zvukové signalizace.

P íprava k tisku

P ipojení fotoaparátu k tiskárn



267

P íprava k tisku

6 P ehrajte snímek.
Stiskn te tla ítko <x>.
Snímek se zobrazí a vlevo naho e
se zobrazí ikona <w>, která 
ozna uje, že fotoaparát je p ipojen
k tiskárn .

wPictBridge

Filmy nelze vytisknout.
Fotoaparát nelze použít s tiskárnami, které jsou kompatibilní pouze 
se standardy CP Direct nebo Bubble Jet Direct.
Nepoužívejte jiný propojovací kabel než kabel, který je sou ástí dodávky.
Pokud se v kroku 5 ozve dlouhý signál zvukové signalizace, došlo 
k potížím s tiskárnou. Vy ešte potíže uvedené v chybové zpráv  (str. 274).

M žete tisknout také snímky typu RAW po ízené tímto fotoaparátem.
Pokud použijete k napájení fotoaparátu bateriový zdroj, zkontrolujte, 
zda je pln  nabitý. S pln  nabitou baterií je možný tisk po dobu p ibližn
2 h 30 min.
P ed odpojením kabelu nejd íve vypn te fotoaparát a tiskárnu. 
P i vytahování držte kabel za zástr ku (nedržte samotný kabel).
P i p ímém tisku doporu ujeme použít k napájení fotoaparátu sadu 
napájecího adaptéru ACK-E12 (prodává se samostatn ).



268

Zobrazení na obrazovce a možnosti nastavení se u jednotlivých 
tiskáren liší. N která nastavení nemusí být k dispozici. Podrobné 
informace naleznete v návodu k použití tiskárny.

1 Vyberte snímek, který chcete 
vytisknout.

Zkontrolujte, zda se na displeji LCD 
vlevo naho e zobrazila ikona <w>.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte snímek, který chcete vytisknout.

2 Stiskn te tla ítko <Q/0>.
Zobrazí se obrazovka nastavení tisku.

3 Vyberte položku [Nast. Papíru].
Vyberte položku [Nast. Papíru]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Zobrazí se obrazovka nastavení papíru.

wTisk

Ikona p ipojení k tiskárn

Obrazovka nastavení tisku

* V závislosti na tiskárn  nemusí být možné zvolit ur itá nastavení, jako je 
tisk data a ísla souboru nebo vý ez.

Umož uje nastavení efekt  tisku (str. 270).
Slouží k zapnutí a vypnutí tisku data nebo 
ísla souboru na snímku.

Umož uje nastavit po et kopií k tisku.
Umož uje nastavit vý ez (o íznutí) (str. 273).
Umož uje nastavit velikost papíru, typ a rozvržení.
Slouží k návratu na obrazovku z kroku 1.
Umož uje zahájit tisk.

Zobrazí se nastavená velikost papíru, typ a rozvržení.
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wTisk

Vyberte velikost papíru vloženého do 
tiskárny a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Zobrazí se obrazovka nastavení 
typu papíru.

Vyberte typ papíru vloženého do 
tiskárny a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Zobrazí se obrazovka rozvržení stránky.

Vyberte rozvržení stránky a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Znovu se zobrazí obrazovka 
nastavení tisku.

*1: Na základ  dat Exif budou vytišt ny údaje, jako jsou název fotoaparátu, název objektivu, režim 
snímání, rychlost záv rky, clona, hodnota kompenzace expozice, citlivost ISO, vyvážení bílé apod.

*2: Po objednání výtisk  podle pokyn  uvedených v ásti „Formát DPOF (Digital 
Print Order Format)“ (str. 275) je doporu eno provést tisk podle pokyn
uvedených v ásti „P ímý tisk pomocí formátu DPOF“ (str. 278).

Q Nastavení velikosti papíru

Y Nastavení typu papíru

U Nastavení rozvržení stránky

S okraji Výtisk bude po stranách opat en bílými okraji.

Bez okraj Na výtisku nebudou okraje. Pokud tiskárna tisk bez okraj
neumož uje, budou na výtisku bílé okraje i v tomto p ípad .

S okrajic
Na okraji výtisk  formátu 9 x 13 cm a v tších budou vytišt ny 
informace o snímku*1.

xx plus Možnost tisku 2, 4, 8, 9, 16 nebo 20 snímk  na jeden list.

20 plusc
35 plusp

Na papír velikosti A4 nebo Letter se vytiskne 20 nebo 35 náhled  snímk *2.
• Možnost [20 plusc] zajiš uje vytišt ní informací o snímcích*1.

Výchozí Rozvržení stránky se bude lišit v závislosti na modelu tiskárny nebo jejím nastavení.

Pokud se pom r stran snímku liší od pom ru stran papíru použitého k tisku 
a snímek vytisknete bez okraj , m že dojít k podstatnému o íznutí snímku. 
O íznutý snímek m že na papíru vypadat zrnit jší v d sledku menšího po tu pixel .
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4 Nastavte efekty tisku.
Nastavte je, je-li to nutné. Jestliže 
nepot ebujete nastavit žádné efekty 
tisku, p ejd te ke kroku 5.
Obsah obrazovky se liší 
v závislosti na tiskárn .
Vyberte požadovanou možnost 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Vyberte požadovaný efekt tisku 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Pokud se ikona <ze> zobrazí 
jasn , m žete daný efekt tisku také 
upravit (str. 272).

* Pokud efekty tisku zm níte, projeví se zm ny na snímku zobrazeném vlevo 
naho e. Uv domte si, že vzhled vytišt ného snímku se m že od zobrazeného 
snímku, který p edstavuje pouze p ibližnou podobu, mírn  lišit. Stejné 
upozorn ní platí i pro položky [Jas] a [Nast. úrovní] na stran  272.

Efekt tisku Popis

EZap Snímek bude vytišt n pomocí základního nastavení barev tiskárny. 
Budou aplikovány automatické korekce na základ  dat Exif snímku.

EVyp Nebude použita žádná automatická korekce.

EVivid
Snímek bude vytišt n s vyšší saturací zajiš ující živé odstíny 
modré a zelené barvy.

ENR P ed tiskem dojde k potla ení šumu na snímku.

0 ernobíle ernobílý tisk s reálnou ernou.

0 Chladný 
tón

ernobílý tisk s ernou barvou lad nou do studen jšího, 
modrého odstínu.

0 Teplý tón ernobílý tisk s ernou barvou lad nou do teplejšího žlutého odstínu.

zP irozený Tisk snímku ve skute ných barvách a s reálným kontrastem. 
Není použita žádná automatická úprava barev.

zP irozený M
Charakteristika tisku je shodná jako u nastavení „P irozený“. 
Toto nastavení však umož uje provést jemn jší úpravy tisku 
než nastavení „P irozený“.

EVýchozí
Tisk se bude u jednotlivých tiskáren lišit. Podrobné informace 
naleznete v návodu k použití tiskárny.
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5 Nastavte tisk data a ísla
souboru.

Nastavte jej, je-li to nutné.
Vyberte ikonu <I> a stiskn te 
tla ítko <Q/0>.
Prove te požadované nastavení 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

6 Nastavte po et kopií.
Nastavte jej, je-li to nutné.
Vyberte ikonu <R> a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Nastavte po et kopií a stiskn te
tla ítko <Q/0>.

7 Spus te tisk.
Vyberte položku [Tisk] a stiskn te 
tla ítko <Q/0>.

Položka [Výchozí] u nastavení efekt  tisku a dalších možností 
p edstavuje výchozí nastavení tiskárny od výrobce tiskárny. Podrobné 
informace o nastaveních p edstavovaných možností [Výchozí]
naleznete v návodu k použití tiskárny.
V závislosti na velikosti souboru snímku a kvalit  záznamu snímku m že
zahájení tisku po výb ru položky [Tisk] chvíli trvat.
Pokud je použita korekce sklonu snímku (str. 273), bude tisk snímku 
trvat déle.
Chcete-li tisk zastavit, stiskn te tla ítko <Q/0> v dob , kdy je 
zobrazena položka [Stop], a poté vyberte položku [OK].
Pokud použijete funkci [Vymazat všechna nast.fotoap.] (str. 216), 
obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení.
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V kroku 4 na stran  270 vyberte 
požadovaný efekt. Když se ikona 
<ze> zobrazí jasn , m žete
stisknout tla ítko <B>. Poté m žete
upravit nastavení daného efektu tisku. 
Možnosti nastavení a zobrazené položky 
závisí na položce vybrané v kroku 4.

Jas
Je možné upravit jas snímku.
Nast. úrovní
Pokud vyberete možnost [Ru ní], m žete zm nit
rozložení na histogramu a upravit jas a kontrast snímku.
B hem zobrazení obrazovky Nast. úrovní 
stiskn te tla ítko <B> a zm te polohu 
ukazatele <h>. Stisknutím tla ítka <YA>/
<ZO> m žete zm nit úrove  stín
(0 až 127) nebo úrove  sv tel (128 až 255).
kZesv tlení
Tato funkce je ú inná u snímk  v protisv tle, na kterých mohou být tvá e fotografovaných 
osob p íliš tmavé. Je-li nastavena možnost [Zap], dojde p i tisku k projasn ní tvá í.
Kor. erv.o í
Funkce je užite ná pro snímky po ízené s bleskem, na kterých mají fotografované objekty 
ervené o i. Pokud je nastavena možnost [Zap], dojde p i tisku ke korekci ervených o í.

e Úprava nastavení efekt  tisku

Efekty [kZesv tlení] a [Kor. erv.o í] se na obrazovce neprojeví.
Po výb ru položky [Detail. nast.] m žete upravit nastavení položek 
[Kontrast], [Saturace], [Tón barvy] a [Vyváž. barvy]. Chcete-li upravit 
nastavení položky [Vyváž. barvy], zm te hodnoty: Písmeno B ozna uje 
modrou barvu, A jantarovou, M purpurovou a G zelenou. Vyvážení barev 
snímku bude upraveno sm rem k vybrané barv .
Pokud vyberete položku [Vymazat vše], obnoví se výchozí hodnoty 
veškerých nastavení efekt  tisku.
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Snímek m žete o íznout a vytisknout pouze 
vý ez snímku, takže výsledek bude obdobný, 
jako kdybyste upravili kompozici p i snímání.
Vý ez nastavte bezprost edn  p ed tiskem. 
Pokud byste nastavili vý ez a teprve poté 
upravili nastavení tisku, bylo by pravd podobn
nutné nastavit vý ez p ed tiskem znovu.

1 Na obrazovce nastavení tisku vyberte položku [Vý ez].

2 Nastavte velikost ráme ku vý ezu, jeho polohu a pom r stran.
Vytiskne se oblast snímku ohrani ená ráme kem vý ezu. Pom r
stran ráme ku vý ezu lze zm nit pomocí položky [Nast. Papíru].

Zm na velikosti ráme ku vý ezu
Klepn te na obrazovku a p itažením dvou prst  k sob  nebo roztažením 
dvou prst  podle pot eby zm te velikost ráme ku vý ezu. ím je 
ráme ek vý ezu menší, tím v tší bude zv tšení snímku pro tisk.

P esunutí ráme ku vý ezu
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>/<YA>/<ZO> posunete 
ráme ek po snímku ve svislém nebo vodorovném sm ru. Posouvejte 
ráme ek vý ezu, dokud nebude pokrývat požadovanou oblast snímku.

Otá ení ráme ku
Stisknutím tla ítka <B> se p epíná mezi orientacemi na výšku
a na ší ku ráme ku vý ezu. Tímto zp sobem m žete vytvo it ze
snímku vyfotografovaného na ší ku výtisk orientovaný na výšku.

Korekce sklonu snímku
Otá ením voli e <5> m žete upravit úhel sklonu snímku až 
o ±10 stup  v krocích po 0,5 stupn . Po úprav  sklonu snímku 
se ikona <O> na obrazovce zm ní na modrou.

3 Stisknutím tla ítka <Q/0> ukon ete režim vý ezu.
Znovu se zobrazí obrazovka nastavení tisku.
O íznutou oblast snímku lze zkontrolovat v levé horní ásti
obrazovky nastavení tisku.

Vý ez snímku
Korekce sklonu
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V závislosti na tiskárn  se o íznutá oblast snímku nemusí vytisknout tak, 
jak byla nastavena.

ím menší ráme ek vý ezu nastavíte, tím zrnit jší bude vzhled 
vytišt ného snímku.
B hem používání funkce vý ezu snímku sledujte displej LCD 
na fotoaparátu. Pokud byste sledovali snímek na obrazovce televizoru, 
nemusel by se ráme ek vý ezu zobrazit p esn .

ešení chyb tiskárny
Pokud vy ešíte chybu tiskárny (došlý inkoust, chyb jící papír apod.) 
a vyberete položku [Pokra .], abyste dosáhli pokra ování tisku, ale 
k obnovení tisku nedojde, op tovn  spus te tisk pomocí tla ítek na tiskárn .
Podrobné pokyny pro obnovení tisku naleznete v návodu k použití tiskárny.

Chybové zprávy
Pokud dojde k potížím p i tisku, zobrazí se na displeji LCD fotoaparátu 
chybová zpráva. Stisknutím tla ítka <Q/0> zastavte tisk. Po vy ešení 
potíží znovu tisk spus te. Podrobné informace o ešení potíží p i tisku 
naleznete v návodu k použití tiskárny.

Chyba papíru
Zkontrolujte, zda je v tiskárn  správn  vložen papír.

Chyba inkoustu
Zkontrolujte hladinu inkoust  v tiskárn  a odpadní nádobku inkoustu.

Chyba hardwaru
Zkontrolujte, zda se nevyskytly jiné potíže s tiskárnou krom  došlého 
papíru i inkoustu.

Chyba souboru
Vybraný snímek nelze vytisknout pomocí standardu PictBridge. Nemusí 
být možný tisk snímk  vyfotografovaných jiným fotoaparátem nebo 
snímk  upravených pomocí po íta e.
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M žete nastavit typ tisku, tisk data a tisk ísla souboru. Nastavení tisku 
budou aplikována na všechny snímky ozna ené k tisku. (Nelze použít 
jiné nastavení pro každý ze snímk .)

1 Vyberte položku [P íkaz tisku].
Na kart  [x1] vyberte položku 
[P íkaz tisku] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

2 Vyberte položku [Nastavit].
Vyberte položku [Nastavit]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

3 Nastavte požadovanou možnost.
Nastavte položky [Druh tisku],
[Datum] a [ . Souboru].
Vyberte možnost, kterou chcete nastavit, 
a stiskn te tla ítko <Q/0>. Vyberte 
požadované nastavení a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

W Formát DPOF (Digital Print Order Format)

Nastavení možností tisku

[Druh tisku] [Datum] [ . Souboru]



W Formát DPOF (Digital Print Order Format)

276

4  Ukon ete nastavení.
Stiskn te tla ítko <7>.
Znovu se zobrazí obrazovka p íkazu tisku.

Poté výb rem položky [Výb.sním.],
[Don] nebo [Všech.sn.] ozna te 
snímky k tisku.

Druh tisku

K Standardní Tisk jednoho snímku na jeden list.

L Index Na jeden list se vytiskne více náhled  snímk .

K
L

Obojí Standardní tisk i tisk náhled .

Datum
Zap Možnost [Zap] zajistí vytišt ní data zaznamenání 

snímku na výtisk.Vyp

. Souboru
Zap

Možnost [Zap] zajistí vytišt ní ísla souboru na výtisk.
Vyp

I v p ípad , že jsou položky [Datum] a [ . Souboru] nastaveny 
na možnost [Zap], nemusí se datum nebo íslo souboru vytisknout, 
v závislosti na nastavení typu tisku a modelu tiskárny.
Pro výtisky typu [Index] nelze sou asn  nastavit položku [Datum]
i položku [ . Souboru] na možnost [Zap].
P i tisku pomocí formátu DPOF je t eba použít kartu, u které byla 
nastavena specifikace p íkazu tisku. Pokud pouze zkopírujete snímky 
z karty a pokusíte se je vytisknout, nebude tento postup fungovat.
N které tiskárny kompatibilní se standardem DPOF a fotolaborato e nemusí 
umož ovat tisk snímk  podle vašeho zadání. P ed provedením tisku si prostudujte 
návod k použití tiskárny. P ípadn  se obra te na pracovníky fotolaborato e
a vyžádejte si informace o kompatibilit  p i objednávání snímk  k tisku.
Nevkládejte do fotoaparátu kartu, na které byl nastaven p íkaz tisku 
v jiném fotoaparátu, a nepokoušejte se pak znovu p íkaz tisku nastavit. 
Mohlo by dojít k p epsání p íkazu tisku. V závislosti na typu snímku se 
také m že stát, že p íkaz tisku nebude možné vytvo it.

Snímky typu RAW a filmy nelze ozna it k tisku. Snímky typu RAW lze 
tisknout prost ednictvím p ímého tisku (str. 278).
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W Formát DPOF (Digital Print Order Format)

Výb.sním.
Slouží k výb ru a ozna ení snímk  po jednom.
Dotknutím se displeje LCD dv ma roztaženými prsty 
a následným stažením prst  p epnete na zobrazení 
po t ech snímcích. Poté m žete vybírat snímky. 
Chcete-li se vrátit na obrazovku zobrazení 
jednotlivých snímk , dotkn te se displeje LCD dv ma 
prsty p itaženými k sob  a poté prsty roztáhn te.
Stisknutím tla ítka <M> uložte p íkaz
tisku na kartu.

[Standardní] [Obojí]
Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
nastavte po et kopií, které chcete pro 
zobrazený snímek vytisknout.

[Index]
Stisknutím tla ítka <Q/0> dopl te
zatržítko <X> do polí ka. Snímek bude 
zahrnut do tisku náhled .

Don
Vyberte položku [Ozna it vše ve složce] a zvolte složku. Vytvo í se 
p íkaz tisku pro jednu kopii všech snímk  ve složce. Pokud vyberete
položku [Vymazat vše ve složce] a zvolíte složku, p íkaz tisku pro 
tuto složku se zcela zruší.
Všech.sn.
Pokud vyberete položku [Ozna it vše na kart ], bude k tisku nastavena jedna 
kopie všech snímk  uložených na kart . Pokud vyberete položku [Vymazat vše 
na kart ], bude vymazán p íkaz tisku pro všechny snímky uložené na kart .

Ozna ení snímk  k tisku

Množství
Celkový po et vybraných snímk

Ikona náhled
Zatržítko

Uv domte si, že snímky typu RAW a filmy nebudou zahrnuty do p íkazu 
tisku, ani když nastavíte možnost „Don“ nebo „Všech.sn.“.
P i použití tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge nezadávejte pro jeden p íkaz tisku více než 
400 snímk . Pokud byste ozna ili k tisku více snímk , nemusely by se všechny snímky vytisknout.
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P i použití tiskárny kompatibilní 
se standardem PictBridge lze snímky 
snadno vytisknout pomocí formátu DPOF.

1 Prove te p ípravu k tisku.
Vyhledejte informace na stran 266. Postupujte podle pokyn
uvedených v ásti „P ipojení fotoaparátu k tiskárn “ až do kroku 5.

2 Na kart  [x1] vyberte položku [P íkaz tisku].

3 Vyberte položku [Tisk].
Položka [Tisk] se zobrazí pouze v p ípad , že je fotoaparát 
p ipojen k tiskárn  a je možný tisk.

4 Nastavte položku [Nast. Papíru] (str. 268).
V p ípad  pot eby nastavte efekty tisku (str. 270).

5 Vyberte položku [OK].

W P ímý tisk pomocí formátu DPOF

P ed tiskem nezapome te nastavit velikost papíru.
N které tiskárny neumož ují vytisknout na snímky íslo souboru.
Pokud je nastavena možnost [S okraji], mohou n které tiskárny 
vytisknout datum na okraj snímku.
U n kterých tiskáren m že být datum nevýrazné, protože se m že
vytisknout na sv tlém pozadí nebo na okraji.

U položky [Nast. úrovní] nelze vybrat položku [Ru ní].
Pokud jste tisk zastavili a chcete znovu spustit tisk zbývajících snímk ,
vyberte položku [Obnovit]. K op tovnému spušt ní tisku nedojde, pokud 
tisk zastavíte a dojde k n které z následujících situací:
• P ed obnovením tisku jste zm nili p íkaz tisku nebo jste odstranili 

snímky ozna ené k tisku.
• P i nastavování náhled  jste p ed obnovením tisku zm nili nastavení papíru.
• Po pozastavení tisku byla zbývající kapacita karty p íliš nízká.
Jestliže dojde k potížím p i tisku, vyhledejte informace na stran  274.
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Pokud vyberete snímky k použití ve fotoalbech (až 998 snímk ) a k jejich 
p enosu do po íta e použijete dodaný software EOS Utility, zkopírují se 
vybrané snímky do vyhrazené složky. Tato funkce je užite ná pro online 
objednávání fotoalb a pro tisk fotoalb na tiskárn .

1 Vyberte položku [Nast. fotoalba].
Na kart  [x1] vyberte položku 
[Nast. fotoalba] a stiskn te tla ítko
<Q/0>.

2 Vyberte položku [Výb r snímk ].
Vyberte položku [Výb r snímk ]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Zobrazí se snímky.
Dotknutím se displeje LCD dv ma roztaženými 
prsty a následným stažením prst  p epnete na
zobrazení po t ech snímcích. Poté m žete 
vybírat snímky. Chcete-li se vrátit na obrazovku 
zobrazení jednotlivých snímk , dotkn te se 
displeje LCD dv ma prsty p itaženými k sob
a poté prsty roztáhn te.

3 Vyberte snímek, který chcete použít pro fotoalbum.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO> vyberte 
snímek, který chcete použít pro fotoalbum, 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Opakujte tento krok. Po et ur ených snímk  se 
bude zobrazovat v levém horním rohu obrazovky.
Chcete-li ur ení snímku pro fotoalbum zrušit, 
stiskn te znovu tla ítko <Q/0>.
Stisknutím tla ítka <M> se vrátíte 
na obrazovku z kroku 2.

p Ur ení snímk  pro fotoalbum

Ur ení snímk  po jednom
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K použití ve fotoalbech m žete sou asn  ur it všechny snímky ve 
složce nebo na kart .

Pokud je položka [x1: Nast. fotoalba]
nastavena na možnost [Všechny 
snímky ve složce] nebo [Všechny 
snímky na kart ], budou pro fotoalbum 
ur eny všechny snímky ve složce nebo 
na kart .
Ur ení snímk  pro fotoalbum zrušíte 
výb rem možnosti [Vymazat vše ve 
složce] nebo [Vymazat vše na kart ].

Ur ení všech snímk  ve složce nebo na kart

Pro fotoalbum m žete ur it až 998 snímk .
Snímky typu RAW a filmy nelze ur it pro fotoalbum.

Pomocí tohoto fotoaparátu nevybírejte pro fotoalbum snímky, které již byly 
vybrány pro odlišné album pomocí jiného fotoaparátu. M že dojít k p epsání 
nastavení fotoalba.
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10
Uživatelské nastavení 

fotoaparátu
R zné funkce fotoaparátu m žete prost ednictvím 
uživatelských funkcí p izp sobit svým prioritám p i
fotografování snímk . Uživatelské funkce lze nastavit 
a používat pouze v režimech kreativní zóny.

Nastavte si fotoaparát EOS M 
p esn  podle vašich p edstav. 
P izp sobitelné ovládací prvky 
p inášejí možnost vyladit funkce 
fotoaparátu podle vašich požadavk .
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1 Vyberte položku [Uživatel. funkce 
(C.Fn)].

Na kart  [54] vyberte položku 
[Uživatel. funkce (C.Fn)] a stiskn te
tla ítko <Q/0>.

2 Vyberte íslo uživatelské funkce.
Stisknutím tla ítka <YA>/<ZO>
vyberte íslo uživatelské funkce 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

3 Zm te nastavení požadovaným 
zp sobem.

Stisknutím tla ítka <Wj/i>/<XL>
vyberte nastavení ( íslo) a stiskn te
tla ítko <Q/0>.
Pokud chcete nastavit další uživatelské 
funkce, opakujte kroky 2 a 3.
V dolní ásti obrazovky jsou pod 
p íslušnými ísly funkcí zobrazena 
aktuální nastavení uživatelských funkcí.

4 Ukon ete nastavení.
Stiskn te tla ítko <M>.
Znovu se zobrazí obrazovka pro krok 1.

V nabídce [54: Vymazat nastavení] vyberte položku [Vymaz.vš.
uživ.funkce(C.Fn)], která zajistí vymazání všech nastavení 
uživatelských funkcí (str. 216).

3 Nastavení uživatelských funkcíN

íslo uživatelské funkce

Vymazání všech uživatelských funkcí
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3 Nastavení uživatelských funkcíN

* Pokud je nastavena možnost [Náhled hloubky ostrosti] nebo [Kompenzace 
expozice s bleskem], bude neplatná „–“.

Uživatelské funkce

C.Fn I: Expozice Snímání 
fotografií

Snímání 
film

1 Kroky úrovn  expozice
str. 284

2 2

2 Rozší ení ISO 2 2

C.Fn II: Snímek
3 Priorita zvýrazn ní tónu str. 285 2 2

C.Fn III: Automatické ost ení

4 Spušt ní pomocného sv tla AF (LED) str. 286 2 –

* Pokud použijete blesk Speedlite ady EX (prodává se samostatn ) vybavený 
LED diodovým sv tlem, pak se toto sv tlo zapne a bude emitovat pomocné 
sv tlo AF, i když je zvolen režim c, o nebo d.

C.Fn IV: Obsluha/Jiné

5 Tla ítko záv rka/blokování AE str. 286 2 2

6 Funkce tla ítka XL
str. 287

2 *2

7 Uvolnit záv rku bez objektivu 2 2
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Uživatelské funkce jsou uspo ádány do ty  skupin podle typu funkce: 
C.Fn I: Expozice, C.Fn II: Snímek, C.Fn III: Automatické ost ení 
a C.Fn IV: Obsluha/Jiné.

3 Nastavení uživatelských funkcíN

C.Fn I: Expozice

C.Fn-1 Kroky úrovn  expozice
0: 1/3-kroku
1: 1/2-kroku

Slouží k nastavení krok  po 1/2 EV pro rychlost záv rky, clonu, 
kompenzaci expozice, automatický braketing expozice (AEB), 
kompenzaci expozice s bleskem apod. To je užite né, pokud 
up ednost ujete ízení expozice ve v tších krocích než po 1/3 EV.

C.Fn-2 Rozší ení ISO
0: Vyp
1: Zap

P i nastavování citlivosti ISO budete moci nastavit možnost „H“
(odpovídá citlivosti ISO 25600) pro fotografie a možnost „H“ (odpovídá 
citlivosti ISO 12800) pro filmy. Uv domte si, že pokud je funkce 
[C.Fn-3: Priorita zvýrazn ní tónu] nastavena na možnost [1: Povolit],
nelze možnost „H“ nastavit.

P i nastavení možnosti 1 se na displeji LCD zobrazí úrove  expozice níže 
uvedeným zp sobem.
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3 Nastavení uživatelských funkcíN

C.Fn II: Snímek

C.Fn-3 Priorita zvýrazn ní tónu
0: Zakázat
1: Povolit

Umož uje zlepšit podrobnosti ve sv tlech. Dynamický rozsah je 
rozší en od standardní 18% šedé až po úrovn  nejvyššího jasu. 
P echody mezi šedou a sv tlými tóny jsou plynulejší.

P i nastavení možnosti 1 se pro funkci Auto Lighting Optimizer 
(Automatická optimalizace jasu) (str. 159) automaticky nastaví hodnota 
[Zakázat] a nastavení nebude možné zm nit.
P i nastavení možnosti 1 m že být šum (zrnitý obraz, pruhy atd.) nepatrn
výrazn jší než p i nastavení možnosti 0.

P i nastavení možnosti 1 bude možné nastavit citlivost ISO v rozsahu 
ISO 200 až 12800 (až ISO 6400 pro filmy).
Je-li povolena priorita zvýrazn ní tónu, zobrazí se na displeji LCD také 
ikona <A>.
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C.Fn III: Automatické ost ení

C.Fn-4 Spušt ní pomocného sv tla AF (LED)
M žete povolit nebo zakázat pomocné sv tlo AF.
0: Povolit

V p ípad  pot eby bude zdroj signálu samospoušt / pomocného 
sv tla AF emitovat pomocné sv tlo AF. Toto nastavení je platné také 
pro externí blesky kompatibilní s diodami LED.

1: Zakázat
Pomocné sv tlo AF se neaktivuje.

C.Fn IV: Obsluha/Jiné

C.Fn-5 Tla ítko záv rka/blokování AE
0: AF/blokování AE
1: Blokování AE/AF

Tato možnost je užite ná, pokud chcete provád t zaost ování a m ení samostatn .
Po stisknutí tla ítka <YA> se provede automatické zaost ení a stisknutím tla ítka 
spoušt  do poloviny se aktivuje blokování automatické expozice.

2: AF/blokování AF, neblokování AE
P i pr b žném automatickém zaost ování (Servo AF) m žete stisknutím tla ítka <YA> do asn
zastavit automatické zaost ování. Tímto zp sobem lze p i automatickém zaost ování p edejít 
nesprávnému zaost ení, které by mohla zp sobit jakákoli do asná p ekážka mezi fotoaparátem 
a fotografovaným objektem. Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.

3: AE/AF, neblokování AE
Tato funkce je užite ná pro objekty, které se opakovan  pohybují a zastavují. P i
pr b žném automatickém zaost ování (Servo AF) lze stisknutím tla ítka <YA> spustit 
nebo zastavit pr b žné automatické zaost ování (Servo AF). Expozice je nastavena 
v okamžiku vyfotografování snímku. P i ekání na rozhodující okamžik tak bude vždy 
dosaženo optimálního zaost ení a expozice.

P i kontinuálním snímání se ani po stisknutí tla ítka <YA> nezahájí i
neukon í innost automatického zaost ování.
P i kontinuálním snímání bez automatického zaost ování s použitím nastavení 
[1: Blokování AE/AF] nebo [3: AE/AF, neblokování AE] závisí maximální po et 
snímk  za sekundu na nastaveních režimu innosti AF a použitém objektivu (str. 134).
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3 Nastavení uživatelských funkcíN

C.Fn-6 Funkce tla ítka XL

Tla ítku <XL> m žete p i adit nej ast ji používanou funkci. Když je 
fotoaparát p ipraven k fotografování, stiskn te tla ítko <XL>.
0: Normální (nastavení st edového AF bodu)
1: Náhled hloubky ostrosti

Velikost otvoru clony se zm ní pouze v okamžiku po izování snímku. 
V ostatních p ípadech z stane clona pln  otev ená. Z tohoto d vodu 
se bude zdát hloubka ostrosti p i sledování scény na displeji LCD úzká.
Stisknutím tla ítka <XL> zaclo te objektiv na aktuáln  nastavenou 
hodnotu a zkontrolujte hloubku ostrosti (rozsah vzdáleností 
s p ijatelným zaost ením).

2: Citlivost ISO
Zobrazí se obrazovka nastavení citlivosti ISO. Stisknutím tla ítka 
<YA>/<ZO> nebo otá ením voli e <5> nastavte citlivost ISO.

3: Kompenzace expozice s bleskem
Kompenzaci zábleskové expozice nastavte, pokud záblesková 
expozice fotografovaného objektu nevychází podle vašich p edstav. Je 
možné nastavit kompenzaci expozice až do ±2 EV v krocích po 1/3 EV.

4: Zvýšení jasu displeje (do asn )
Stisknutím tla ítka <XL> nastavíte jas displeje LCD na stejnou 
úrove  jako nastavení „7“ v nabídce. Op tovným stisknutím tla ítka 
obnovíte p edchozí jas.
P edchozí jas se obnoví také po p epnutí napájení do stavu <2>
nebo po zobrazení obrazovky pro úpravu jasu pomocí nabídky.

C.Fn-7 Uvolnit záv rku bez objektivu
0: Zakázat

Po nastavení možnosti [Zakázat] bude deaktivováno nejenom tla ítko 
spoušt , ale také tla ítko <o> (Spustit/ukon it film). I když tla ítko 
stisknete, nezahájí se zaznamenávání filmu.

1: Povolit
I když není na fotoaparátu nasazen objektiv, dojde po úplném stisknutí 
tla ítka spoušt  k uvoln ní záv rky.

I když je p iv ena clona, nebude emitován modelovací záblesk externího blesku.
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Na kart  Moje menu m žete uložit až šest možností nabídky 
a uživatelských funkcí, jejichž nastavení m níte nej ast ji.

1 Vyberte položku [Nastavení Mého menu].
Na kart  [9] vyberte položku [Nastavení 
Mého menu] a stiskn te tla ítko <Q/0>.

2 Vyberte položku [Zadat do Mého menu].
Vyberte položku [Zadat do Mého 
menu] a stiskn te tla ítko <Q/0>.

3 Zadejte požadované položky.
Vyberte položku, kterou chcete uložit, 
a stiskn te tla ítko <Q/0>.
V potvrzovacím dialogu vyberte 
položku [OK] a stisknutím tla ítka
<Q/0> uložte zvolenou položku.
M žete uložit až šest položek.
Chcete-li se vrátit na obrazovku
v kroku 2, stiskn te tla ítko <M>.

adit
M žete zm nit po adí uložených položek Moje menu. Zvolte položku 
[ adit], vyberte položku, jejíž po adí chcete zm nit, a stiskn te tla ítko 
<Q/0>. Pokud jsou zobrazeny ikony [W]/[X], zm te stisknutím 
tla ítka <Wj/i>/<XL> po adí, a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Smazat položku/položky a Vymazat všechny položky
M žete smazat libovolnou z uložených položek. Možnost [Smazat položku/
položky] slouží k postupnému odstra ování položek po jedné a možnost 
[Vymazat všechny položky] k odstran ní všech uložených položek najednou.
Zobrazení z Mého menu
Je-li nastavena možnost [Povolit], zobrazí se v p ípad  zobrazení 
obrazovky nabídky karta [9] jako první.

3 Uložení uživatelské nabídky Moje menuN

Nastavení uživatelské nabídky Moje menu
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11
Referen ní informace

Tato kapitola poskytuje referen ní informace pro funkce 
fotoaparátu, systémové p íslušenství atd.

Logo osv d ení
Pokud na kart  [54] vyberete položku [Zobrazení loga osv d ení]
a stisknete tla ítko <Q/0>, zobrazí se n která loga osv d ení
fotoaparátu. Další loga osv d ení naleznete v tomto návodu 
k použití, na t le fotoaparátu a na obalu fotoaparátu.
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Pomocí sady napájecího adaptéru ACK-E12 (prodává se samostatn )
m žete fotoaparát p ipojit k domovní zásuvce elektrické sít ,
a nemusíte se tak starat o zbývající úrove  nabití baterie.

1 Vložte DC propojku.
Otev ete kryt a vložte DC propojku, 
dokud nezapadne na místo.

2 P ipojte DC propojku.
1. Otev ete kryt. 2. Zasu te pevn
zástr ku adaptéru do propojky.

3 P ipojte napájecí kabel.
P ipojte napájecí kabel zp sobem
znázorn ným na obrázku.
Po dokon ení práce s fotoaparátem
odpojte zástr ku napájecího kabelu 
od zásuvky elektrické sít .

Použití domovní zásuvky elektrické sít

Nep ipojujte ani neodpojujte napájecí kabel, pokud je napájení fotoaparátu 
p epnuto do stavu <1>.
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Tento dálkový ovlada  umož uje bezdrátov  fotografovat snímky ze 
vzdálenosti až p ibližn  5 metr  od p ední strany fotoaparátu. Snímky 
lze po izovat okamžit  nebo je možné použít 2sekundovou prodlevu.

Nastavte samospouš  na možnost <Q> (str. 136).
Nami te dálkový ovlada  na sníma  dálkového ovládání fotoaparátu 
a stiskn te tla ítko pro p enos.
Fotoaparát automaticky zaost í.
Po zaost ení se rozsvítí indikátor samospoušt  a vyfotografuje 
se snímek.

Fotografování s dálkovým ovládáním
Dálkový ovlada  RC-6 (prodává se samostatn )

Sníma  dálkového 
ovládání

Osv tlení zá ivkami nebo diodami LED m že zp sobit nesprávnou funkci 
fotoaparátu neúmyslným spušt ním záv rky. Pokuste se udržet fotoaparát 
v dostate né vzdálenosti od takových zdroj  sv tla.

Lze také použít dálkový ovlada  RC-1/RC-5 (prodává se samostatn ).
Dálkový ovlada  je také možné použít pro snímání film  (str. 177). 
Dálkový ovlada  RC-5 nelze použít k po izování fotografií v režimu 
snímání film .
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Základní obsluha je jednoduchá.
Po nasazení blesku Speedlite ady EX (prodává se samostatn ) na 
fotoaparát zajiš uje tém  veškeré automatické ízení blesku fotoaparát. 
Jinými slovy, je to tém  stejné jako p i použití vestav ného blesku.
Podrobné pokyny naleznete v návodu k použití blesku Speedlite 
ady EX. Tento fotoaparát pat í do skupiny Type-A a umož uje využívat 

všechny funkce blesk  Speedlite ady EX.

Režimy blesku a režimy snímání p i použití blesk  Speedlite ady EX 
ur ených pro fotoaparáty EOS, jiných než blesk Speedlite 90EX.

Blokování expozice s bleskem
Blokování expozice s bleskem p edstavuje zp sob fotografování s bleskem, 
který zajiš uje správné osv tlení každé ásti fotografovaného objektu. Zvolte 
kompozici záb ru tak, aby se fotografovaný objekt nacházel uprost ed
obrazovky, a p ed po ízením snímku stiskn te tla ítko <YA> na fotoaparátu.

Externí blesky Speedlite
Blesky Speedlite ady EX ur ené pro fotoaparáty ady EOS

Režim snímání Režim blesku

A (Automatický inteligentní scénický režim) S bleskem
C (Kreativní automatický režim) S bleskem
2 (Portrét) S bleskem
3 (Krajina) S bleskem
4 (Detail) S bleskem
5 (Sport) S bleskem
6 (No ní portrét) S bleskem
F (No ní scéna z ruky) S bleskem
G (Ovládání HDR podsv tlení) Bez blesku
d (Programová automatická expozice)/s/f/a S bleskem
Filmy Bez blesku

Blesky Speedlite s upevn ním 
do sán k pro p íslušenství

Makroblesky Lite
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Externí blesky Speedlite

Blesky Speedlite ad EZ/E/EG/ML/TL nastavené do automatického 
zábleskového režimu TTL nebo A-TTL lze provozovat pouze na plný výkon.
P ed fotografováním nastavte na fotoaparátu režim snímání <a> (ru ní expozice)
nebo <f> (automatická expozice s p edvolbou clony) a upravte nastavení clony.
P i použití blesku Speedlite vybaveného režimem ru ního nastavení blesku fotografujte v tomto režimu.

Rychlost synchronizace
Fotoaparát lze synchronizovat s kompaktními zábleskovými jednotkami jiných zna ek než Canon 
p i rychlostech záv rky 1/200 s nebo nižších. Použijte rychlost synchronizace nižší než 1/200 s.
Nezapome te zábleskové za ízení p edem vyzkoušet a ov it správnou synchronizaci s fotoaparátem.

Jiné blesky Canon Speedlite než ady EX

Použití blesk  jiné zna ky než Canon

Blokování expozice s bleskem nemusí být správn  použito, pokud je nasazena záblesková 
jednotka a tla ítko <YA> není p idrženo stisknuté po dobu nejmén  1 sekundy.
Když je nasazena záblesková jednotka, záv rka se po úplném stisknutí 
tla ítka spoušt  ihned neuvolní. Záv rka se uvolní pouze v p ípad , že 
tla ítko spoušt  stisknete a p idržíte po dobu nejmén  1 sekundy.

P i použití blesku Speedlite ady EX, jenž není kompatibilní s nastaveními 
funkcí blesku (str. 222), lze v nabídce [Nastav. funkce ext. blesku] nastavit 
pouze položku [Kompenzace expozice s bleskem]. (P i použití ur itých 
blesk  Speedlite ady EX lze také nastavit položku [Synchronizace záv rky].)
Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena pomocí externího 
blesku Speedlite, ikona kompenzace expozice s bleskem zobrazená na 
displeji LCD fotoaparátu se zm ní z y na 0.
Pokud je pro uživatelskou funkci blesku Speedlite nastaven režim m ení blesku 
na automatický zábleskový režim TTL, bude blesk aktivován pouze na plný výkon.
P i použití jiných externích blesk  než blesk  Speedlite ady EX vybavených 
LED diodovým sv tlem nebude emitováno pomocné sv tlo AF.

Pokud je fotoaparát použit se zábleskovou jednotkou nebo p íslušenstvím ur enými
pro fotoaparáty jiné zna ky, nemusí fotoaparát fungovat správn  a m že dojít k jeho poruše.
Do sán k pro p íslušenství fotoaparátu nezasouvejte vysokonap ové
zábleskové jednotky. Nemusely by emitovat záblesk.
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Pomocí již nastavené, voln  prodejné karty Eye-Fi m žete automaticky 
p enášet vyfotografované snímky do osobního po íta e nebo je 
nahrávat do online služby prost ednictvím bezdrátové sít  LAN. 
Funkcí karty Eye-Fi je p enos snímk . Pokyny pro nastavení a použití
karty Eye-Fi nebo pro ešení jakýchkoli potíží s p enosem snímk
naleznete v návodu k použití karty Eye-Fi i je získáte od výrobce karty.

Fotoaparát nezaru uje podporu funkcí karty Eye-Fi (v etn
bezdrátového p enosu). V p ípad  potíží s kartou Eye-Fi se obra te 
na jejího výrobce. Uv domte si také, že k použití karet Eye-Fi je 
v mnoha zemích a oblastech vyžadováno schválení. Používání 
karty bez schválení není povoleno. Pokud není jasné, zda je karta 
schválena k použití v dané oblasti, obra te se na výrobce karty.

1 Vložte kartu Eye-Fi (str. 34).

2 Vyberte položku [Nastavení Eye-Fi].
Na kart  [51] vyberte položku [Nastavení 
Eye-Fi] a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Tato nabídka se zobrazí pouze 
v p ípad , že je do fotoaparátu 
vložena karta Eye-Fi.

3 Povolte p enos pomocí karty Eye-Fi.
Stiskn te tla ítko <Q/0>, nastavte
položku [P enos Eye-Fi] na možnost 
[Povolit] a stiskn te tla ítko <Q/0>.
Pokud nastavíte možnost [Zakázat],
nedojde k automatickému p enosu 
ani s vloženou kartou Eye-Fi (ikona 
stavu p enosu I).

4 Zobrazte informace o p ipojení.
Vyberte položku [Informace o p ipojení]
a stiskn te tla ítko <Q/0>.

Použití karet Eye-Fi
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Použití karet Eye-Fi

5 Zkontrolujte položku [SSID
p ístupového bodu:] zobrazen 
p ístupový bod.

Ov te, zda je u položky [SSID p ístupového 
bodu:] zobrazen p ístupový bod.
M žete také zkontrolovat adresu 
MAC a verzi firmwaru karty Eye-Fi.
Nabídku ukon íte trojím stisknutím 
tla ítka <M>.

6 Vyfotografujte snímek.
Snímek bude p enesen a ikona <H>
se zm ní z šedé (nep ipojeno) na 
jednu z ikon uvedených níže.
U p enesených snímk  se 
v zobrazení informací o snímku 
zobrazí symbol O (str. 256).

H(šedá) Nep ipojeno :Není navázáno spojení s p ístupovým bodem.
H(bliká) Probíhá p ipojení :Navazuje se spojení s p ístupovým bodem.
H(zobrazena) P ipojeno :Je navázáno spojení s p ístupovým bodem.
H(  ) Probíhá p enos :Probíhá p enos snímk  do p ístupového bodu.

Ikona stavu p enosu

Upozorn ní pro používání karet Eye-Fi
Pokud se zobrazí symbol „J“, došlo k chyb  p i na ítání informací 
karty. Vypn te a znovu zapn te napájení fotoaparátu.
I když je položka [P enos Eye-Fi] nastavena na hodnotu [Zakázat], m že
být p esto p enášen signál. V nemocnicích, na letištích a dalších místech, 
kde je bezdrátový p enos zakázán, vyjm te kartu Eye-Fi z fotoaparátu.
Pokud není p enos snímk  funk ní, zkontrolujte nastavení karty Eye-Fi 
a osobního po íta e. Podrobné informace naleznete v návodu k použití karty.
V závislosti na podmínkách spojení p es bezdrátovou sí  LAN m že
p enos snímk  trvat delší dobu nebo se m že p erušit.
Karta Eye-Fi se m že v d sledku funkce p enosu zna n  zah át.
Energie baterie se spot ebuje rychleji.
P i p enosu snímk  nebude ú inná funkce automatického vypnutí napájení.
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o: Nastaveno automaticky   k: Volitelné uživatelem    : Nelze vybrat/zakázáno

* P i použití objektivu EF nebo EF-S se zm ní na k (volitelné uživatelem).

Tabulka dostupnosti funkcí podle režim  snímání

Režim snímání A
Základní zóna Kreativní zóna k

C 2 3 4 5 6 F G d s f a kM

Možnost výb ru všech 
nastavení kvality snímku k k k k k k k k k k k k k k k

Citlivost 
ISO

Automatické 
nastavení/Auto ISO o o o o o o o o o k k k k o k

Ru ní k k k k k

Maximální pro možnost Auto k k k k

Kreativní filtry k k k k k k k k k k
Styl
Picture 

Automatický výb r o o o o o o o o o

Ru ní výb r k k k k k k

Snímky podle prost edí k k k k k k k

Snímky podle osv tlení/scény k k k k

Vyvážení 
bílé

Auto o o o o o o o o o k k k k k k

P ednastavené k k k k k k

Uživatelské nastavení k k k k k k

Korekce/braketing k k k k k k

Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) o o o o o o o o o k k k k k k

Korekce 
odchylky 
objektivu

Korekce vin tace k k k k k k k k k k k k k k k

Korekce barevné 
odchylky k k k k k k k k k k k k k

Potla ení šumu dlouhé expozice k k k k

Potla ení šumu p i vysoké citlivosti ISO o o o o o o o o o k k k k

Priorita zvýrazn ní tónu k k k k k k

Barevný 
prostor

sRGB o o o o o o o o o k k k k

Adobe RGB k k k k

Automatické 
zaost ování

One-Shot AF o o o o o o o o k k k k o o

Servo AF o k k k k

Metoda 
AF

Tvá +Sledování k k k k k k k k k k k k k k k

FlexiZone – Multi k k k k k k k k k k k k k k k

FlexiZone – Single k k k k k k k k k k k k k k k

Režim
ost ení

Automatické zaost ování (AF) o* k k k k k k k k k k k k k k

MF * k k k k k k k k k k k k k k

AF+MF * k k k k k k k k k k k k k k
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Tabulka dostupnosti funkcí podle režim  snímání

* P i snímání film  je dostupný pouze režim Jednotlivé snímky.

Režim snímání A
Základní zóna Kreativní zóna k

C 2 3 4 5 6 F G d s f a k M

Souvislé AF k k k k k k k k k k k k k

Servo AF p i záznamu filmu k k

Pomocné sv tlo AF o o o o o o o o o k k k k

Režim 
m ení

Pom rové m ení o o o o o o o o o k k k k

Výb r režimu m ení k k k k

Expozice

Posun programu k

Kompenzace expozice k k k k k

Automatický braketing 
expozice (AEB) k k k k k

Blokování automatické 
expozice k k k k k k

Kontrola hloubky ostrosti k k k k

ízení

Jednotlivé snímky k k k k k k k k k k k k k k k

Kontinuální snímání k k k k k k k k k k k k k k* k*

Q (10 s) k k k k k k k k k k k k k k* k*
l (2 s) k k k k k k k k k k k k k k* k*
q (Kontinuální) k k k k k k k k k k k k k k* k*

Blesk
Speedlite 
90EX

Automatická aktivace blesku o k o o o

S bleskem k o k k k k

Bez blesku k o o o k k k k o o
Blokování expozice 
s bleskem k k k k

Kompenzace 
expozice s bleskem k k k k

Bezdrátové ovládání k k k k

Externí 
blesk

Nastavení funkcí k k k k
Nastavení 
uživatelských funkcí k k k k

Pom r stran k k k k

Rychlé ovládání k k k k k k k k k k k k k k k

Pr vodce funkcí k k k k k k k k k k k k k k k
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Mapa systému

90EX 270EX IIST-E2** ST-E3-RT 430EX II320EX 600EX-RT/
600EX

Kruhový makroblesk
Lite MR-14EX

Dvojitý makroblesk
Lite MT-24EX

Řemen na krk
EM-100DB

Bateriový zdroj
LP-E12

Obal těla EH23-CJ

Přídržný řemen
ER-E1

Řemen na krk
EM-E1

Nabíječka baterií
LC-E12 nebo LC-E12E

Napájecí adaptér
CA-PS700

DC propojka
DR-E12

Příslušenství v dodávce

Sada napájecího
adaptéru ACK-E12

 * Zkontrolujte, zda balení fotoaparátu obsahuje všechno uvedené příslušenství.
** V závislosti na objektivu nasazeném na fotoaparátu může být nutné použít kabel pro 

připojení blesku mimo patici fotoaparátu OC-E3 (prodává se samostatně).
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Mapa systému

Upevňovací
adaptér

EF-EOS M

Dálkový
ovladač
RC-6

Objektivy typu EF-SObjektivy typu EFObjektivy typu EF-M

Paměťová karta
SD/SDHC/SDXC Čtečka karet

Tiskárna kompatibilní
se standardem PictBridge

Slot karty

Port USB
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Mac OS X

Počítač
Propojovací kabel IFC-200U/500U

(1,9 m) / (4,7 m)

EOS
Solution Disk

EOS Camera
Instruction Manuals Disk

Propojovací
kabel (1,3 m)

Stereofonní AV kabel AVC-DC400ST
(1,3 m)

Kabel HDMI
HTC-100 (2,9 m)

Externí mikrofon

Přijímač GPS
GP-E2*

TV / video

(Všechny délky kabelů jsou uvedeny přibližně)

* Při použití zařízení GPS zkontrolujte, v kterých zemích a oblastech je jeho použití 
povoleno, a používejte zařízení v souladu se zákony a předpisy dané země nebo oblasti.
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 Fotografování 1 ( ervená) Strana

3 Nastavení nabídky
Fotografie

Kvalita snímku 73 / 83 / 74 / 84 / 7a / 8a / b / c /
1+73 / 1

105

Pom r stran 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 108

Zobrazit rastr Vyp / Rastr 1l / Rastr 2m 205

z Histogram Zakázat / Jas / RGB –

Uvolnit záv rku 
bez karty Povolit / Zakázat 204

Doba prohlídky Vyp / 2 s / 4 s / 8 s / P idržet 205

Ovládání blesku 
Speedlite

Záblesk blesku / E-TTL II m ení /
Rychl.synch. bles. v rež. Av / Nastavení funkce 
blesku / Nastavení C.Fn blesku

220

Možnosti nabídky se stínovaným pozadím se nezobrazí v automatickém 
inteligentním scénickém režimu a v režimech základní zóny.
Po nasazení objektivu EF-M se zobrazí režim ost ení a funkce Image 
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu (pokud je k dispozici). Ob
položky se nezobrazí v automatickém inteligentním scénickém režimu. 
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3 Nastavení nabídky

 Fotografování 2 ( ervená) Strana

 Fotografování 3 ( ervená)

innost AF One-Shot AF / Servo AF 130

Metoda AF u+Sledování / FlexiZone – Multi / FlexiZone – 
Single 116

Souvislé AF Povolit / Zakázat 124

Režim ost ení AF / MF / AF+MF 116

Image Stabilizer 
(Stabilizátor obrazu) Povolit / Zakázat 46

Korekce odchylky 
objektivu

Vin tace: Povolit / Zakázat
Barevná odchylka: Povolit / Zakázat 163

Kompenzace 
expozice/AEB

Kroky po 1/3 EV nebo 1/2 EV, ±5 EV
(automatický braketing expozice (AEB): ±2 EV) 155

Citlivost ISO AUTO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 /
6400 / 12800 / H 110

ISO auto Max.: 400 / Max.: 800 / Max.: 1600 /
Max.: 3200 / Max.: 6400 113

Auto Lighting 
Optimizer 
(Automatická 
optimalizace jasu)

Zakázat / Nízká / Standardní / Vysoká
159

Zakázat p i ru . expo.

Režim m ení
q Pom rové m ení / w áste né m ení /
r Bodové m ení / e Celoplošné m ení se 
zd r. st .

151

asova  m ení 4 s / 16 s / 30 s / 1 min. / 10 min. / 30 min. 108

Expozice dotykem Povolit / Zakázat 125
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 Fotografování 4 ( ervená) Strana

Uživatelské nastavení 
vyvážení bílé Ru ní nastavení vyvážení bílé 172

Posun WB/BKT Korekce WB: Korekce vyvážení bílé
Nastavení BKT: Braketing vyvážení bílé

174
175

Barevný prostor sRGB / Adobe RGB 176

Styl Picture Style
DAutomaticky / PStandardní / QPortrét /
RKrajina / SNeutrální / UV rný /
V ernobílý / WUživ. def. 1 až 3

114
166
170

Potla ení šumu p i
vysoké citlivosti ISO

Zakázat / Nízké / Standardní / Vysoké / Potla .
šumu u více sním. 160

Potla ení šumu 
dlouhé expozice Zakázat / Automaticky / Povolit 161

Data pro odstran ní 
prachu

Slouží k získání dat, která budou použita 
k vymazání prachových ástic 227
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3 Nastavení nabídky

P ehrávání 1 (modrá) Strana

P ehrávání 2 (modrá)

Ochrana snímk
Výb r snímk / Všechny snímky ve složce /
Zruš. ochr. všech sn. ve složce / Všechny 
snímky na kart / Zruš. ochr. všech sn. na kart

252

Oto it snímek Otá ení snímk  na výšku 233

Smazání snímk Výb r a smazání snímk / Všechny snímky ve 
složce / Všechny snímky na kart 254

P íkaz tisku Ozna ení snímk , které chcete 
vytisknout (DPOF) 275

Nastavení fotoalba
Výb r snímk / Všechny snímky ve složce /
Vymazat vše ve složce / Všechny snímky na 
kart / Vymazat vše na kart

279

Kreativní filtry
/B zrno / M kké ost ení / Efekt objektivu rybí 

oko / Efekt Olejová malba / Efekt Akvarel /
Efekt Levného fotoaparátu / Efekt miniatury

260

Zm nit velikost Snížení po tu pixel  snímku 262

x Histogram Jas / RGB 258

Skok sním.pom. 5

Zobrazit snímky po jednom / P esko it
10 snímk / P esko it 100 snímk / Zobrazit 
podle data / Zobrazit podle složky / Zobrazit 
pouze filmy / Zobrazit pouze snímky / Zobrazit 
podle hodnocení snímku

232

Prezentace
Snímky (obsah) pro p ehrávání / Doba 
zobrazení / Opakovat / P echodový efekt /
Hudba na pozadí

243

Hodnocení [OFF] / l / m / n / o / p 234

Ovládání p es HDMI Zakázat / Povolit 249
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Nastavení 1 (žlutá) Strana

Nastavení 2 (žlutá)

* Nastavení letního asu je spojeno s položkami [ asové pásmo] a [Datum/ as].

Vybrat složku Umož uje vytvo it nebo vybrat složku 208

íslování soubor Souvislé / Autom. reset / Ru ní reset 210

Automatické otá ení ZapzD / ZapD / Vyp 214

Formátovat kartu Inicializace pam ové karty a vymazání dat 
na kart 57

Nastavení Eye-Fi Zobrazuje se p i použití voln  prodejné karty 
Eye-Fi 294

Úspora energie

Auto vypnutí LCD: 15 s / 30 s / 1 min / 3 min / 
5 min / 10 min / 30 min 206

Auto vypn.fotoap.: 0 s / 30 s / 1 min / 
3 min / 5 min / 10 min / Zakázat 206

Jas LCD K dispozici je sedm úrovní jasu 207

asové pásmo Letní as* / asové pásmo 40

Datum/ as Datum (rok, m síc, den) / as (hodiny, minuty, 
sekundy) / Letní as* 41

JazykK Výb r jazyka rozhraní 43

Videosystém NTSC / PAL 251
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3 Nastavení nabídky

Nastavení 3 (žlutá) Strana

Nastavení 4 (žlutá)

* B hem aktualizací firmwaru bude deaktivována dotyková obrazovka, aby se 
zabránilo náhodným operacím.

9 Moje menu (zelená)

Tón Povolit /  dotyk.op. / Zakázat 204

Barva panelu. Vyberte barvu obrazovky nastavení 
fotografování 219

Pr vodce funkcí Povolit / Zakázat 60

Ovládání dotykem Standardní / Citlivé 63

išt ní sníma e
Autom. išt ní: Povolit / Zakázat

225
Vy istit nyní

Nastavení za ízení GPS Nastavuje se po p ipojení za ízení GPS –

Zobrazí nastavení 
fotoapar.

Slouží k zobrazení hlavních nastavení 
fotoaparátu 215

Zobrazení loga 
osv d ení

Slouží k zobrazení n kterých log osv d ení 
fotoaparátu 289

Uživatel. funkce (C.Fn) Umož ují p izp sobit funkce fotoaparátu 
podle pot eby 282

Údaje copyrightu
Zobrazit údaje copyrightu / Zadat jméno 
autora / Zadat údaje copyrightu / Odstranit 
údaje copyrightu

212

Vymazat nastavení Vymazat všechna nast.fotoap./
Vymaz.vš.uživ.funkce (C.Fn) 216

Ver. firmwaru z* Používá se p i aktualizaci firmwaru –

Nastavení Mého menu Uložení asto používaných možností nabídky 
a uživatelských funkcí 288
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 Fotografování 1 ( ervená) Strana

 Fotografování 2 ( ervená)

Filmy

Kvalita snímku 73 / 83 / 74 / 84 / 7a / 8a / b / c / 
1+73 / 1

105

Zobrazit rastr Vyp / Rastr 1l / Rastr 2m 205

z Histogram Zakázat / Jas / RGB 181

Uvolnit záv rku 
bez karty Povolit / Zakázat 204

Doba prohlídky Vyp / 2 s / 4 s / 8 s / P idržet 205

Metoda AF u+Sledování / FlexiZone – Multi / FlexiZone – 
Single 116

Režim ost ení AF / MF / AF+MF 116

Image Stabilizer 
(Stabilizátor obrazu) Povolit / Zakázat 46

Korekce odchylky 
objektivu Vin tace: Povolit / Zakázat 163



307

3 Nastavení nabídky

 Fotografování 3 ( ervená) Strana

 Fotografování 4 ( ervená)

Kompenzace expozice Kroky po 1/3 EV nebo 1/2 EV, ±5 EV 155

Citlivost ISO AUTO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 /
6400 / H 110

Auto Lighting 
Optimizer 
(Automatická 
optimalizace jasu)

Zakázat / Nízká / Standardní / Vysoká
159

Zakázat p i ru . expo.

asova  m ení 4 s / 16 s / 30 s / 1 min. / 10 min. / 30 min. 108

Uživatelské nastavení 
vyvážení bílé Ru ní nastavení vyvážení bílé 172

Posun WB/BKT Korekce WB: Korekce vyvážení bílé
Nastavení BKT: Braketing vyvážení bílé

174
175

Styl Picture Style
DAutomaticky / PStandardní / QPortrét /
RKrajina / SNeutrální / UV rný /
V ernobílý / WUživ. def. 1 až 3

114
166
170
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 Film 1 ( ervená) Strana

P ehrávání 1 (modrá)

Velikost filmového 
záznamu

1920x1080 (6 / 5 / 4) / 1280x720 (8 / 
7) / 640x480 (6 / 5) 187

Zvukový záznam

Záznam zvuku: Auto / Ru ní / Zakázat

197Úrove  záznamu

Protiv trný filtr/Tlumi : Zakázat / Povolit 

Videomomentka

Videomomentka: Povolit / Zakázat

189Nastavení alba: Vytvo it nové album /
P idat k existujícímu albu
Délka videomom.: Klip 2 s / Klip 4 s / Klip 8 s

Servo AF p i
záznamu filmu Povolit / Zakázat 199

AF tla ítkem spoušt
v režimu k ONE SHOT / Zakázat 200

Ochrana snímk
Výb r snímk / Všechny snímky ve složce /
Zruš. ochr. všech sn. ve složce / Všechny 
snímky na kart / Zruš. ochr. všech sn. na kart

252

Oto it snímek Otá ení snímk  na výšku 233

Smazání snímk Výb r a smazání snímk / Všechny snímky ve 
složce / Všechny snímky na kart 254

P íkaz tisku Ozna ení snímk , které chcete 
vytisknout s (DPOF) 275

Nastavení fotoalba
Výb r snímk / Všechny snímky ve složce /
Vymazat vše ve složce / Všechny snímky na 
kart / Vymazat vše na kart

279

Kreativní filtry
/B zrno / M kké ost ení / Efekt objektivu rybí 

oko / Efekt Olejová malba / Efekt Akvarel /
Efekt Levného fotoaparátu / Efekt miniatury

260

Zm nit velikost Snížení po tu pixel  snímku 262
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3 Nastavení nabídky

P ehrávání 2 (modrá) Strana

Nastavení 1 (žlutá)

Nastavení 2 (žlutá)

* Nastavení letního asu je spojeno s položkami [ asové pásmo] a [Datum/ as].

x Histogram Jas / RGB 258

Skok sním.pom. 5
Zobrazit snímky po jednom / P esko it 10 snímk / P esko it
100 snímk / Zobrazit podle data / Zobrazit podle složky / Zobrazit 
pouze filmy / Zobrazit pouze snímky / Zobrazit podle hodnocení snímku

232

Prezentace Snímky (obsah) pro p ehrávání / Doba zobrazení /
Opakovat / P echodový efekt / Hudba na pozadí 243

Hodnocení [OFF] / l / m / n / o / p 234

Ovládání p es HDMI Zakázat / Povolit 249

Vybrat složku Umož uje vytvo it nebo vybrat složku 208

íslování soubor Souvislé / Autom. reset / Ru ní reset 210

Automatické otá ení ZapzD / ZapD / Vyp 214

Formátovat kartu Inicializace pam ové karty a vymazání dat na kart 57

Nastavení Eye-Fi Zobrazuje se p i použití voln  prodejné karty 
Eye-Fi 294

Úspora energie

Auto vypnutí LCD: 15 s / 30 s / 1 min / 3 min / 
5 min / 10 min / 30 min 206

Auto vypn.fotoap.: 0 s / 30 s / 1 min / 3 min / 
5 min / 10 min / Zakázat 206

Jas LCD K dispozici je sedm úrovní jasu 207

asové pásmo Letní as* / asové pásmo 40

Datum/ as Datum (rok, m síc, den) / as (hodiny, minuty, 
sekundy) / Letní as* 41

JazykK Výb r jazyka rozhraní 43

Videosystém NTSC / PAL 251
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Nastavení 3 (žlutá) Strana

Nastavení 4 (žlutá)

Tón Povolit /  dotyk.op. / Zakázat 204

Barva panelu. Vyberte barvu obrazovky nastavení 
fotografování 219

Pr vodce funkcí Povolit / Zakázat 60

Ovládání dotykem Standardní / Citlivé 63

išt ní sníma e
Autom. išt ní: Povolit / Zakázat

225
Vy istit nyní

Nastavení za ízení GPS Nastavuje se po p ipojení za ízení GPS –

Zobrazí nastavení 
fotoapar.

Slouží k zobrazení hlavních nastavení 
fotoaparátu 215

Uživatel. funkce (C.Fn) Umož ují p izp sobit funkce fotoaparátu 
podle pot eby 282

Vymazat nastavení Vymazat všechna nast.fotoap. / 
Vymaz.vš.uživ.funkce (C.Fn) 216
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Pokud dojde k potížím s fotoaparátem, zkuste nejd íve vyhledat 
pot ebné informace v t chto Pokynech k ešení potíží. Pokud se vám 
nepoda í potíže vy ešit pomocí t chto pokyn , obra te se na prodejce 
nebo nejbližší servisní st edisko Canon.

Zkontrolujte, zda je bateriový zdroj ádn  p ipojen do nabíje ky baterií.
Zkontrolujte, zda je nabíje ka baterií ádn  p ipojena do zásuvky 
elektrické sít .
Nenabíjejte jiný bateriový zdroj než originální bateriový zdroj LP-E12 
od spole nosti Canon.

Pokud se vyskytne problém s nabíje kou baterií, ochranný obvod 
p eruší operaci nabíjení a kontrolka nabíjení za ne blikat oranžov .
Jestliže se tak stane, odpojte zástr ku napájecího kabelu nabíje ky ze 
zásuvky elektrické sít  a vyjm te bateriový zdroj. P ipojte bateriový 
zdroj znovu do nabíje ky, chvíli po kejte a poté nabíje ku op t p ipojte
do zásuvky elektrické sít .

Zkontrolujte, zda je baterie správn  vložena do fotoaparátu (str. 34).
Zkontrolujte, zda je zav ený kryt prostoru pro kartu/baterii (str. 34).
Nabijte baterii (str. 32).

Pokud dojde b hem záznamu snímku na kartu k vypnutí napájení, 
bude indikátor napájení/p ístupu na kartu ješt  po dobu n kolika 
sekund svítit nebo blikat. Po dokon ení záznamu snímku se 
fotoaparát automaticky vypne.

Pokyny k ešení potíží

Potíže s napájením

Bateriový zdroj se nenabíjí.

Bliká kontrolka nabíje ky baterií.

Fotoaparát není funk ní, ani když stisknete tla ítko napájení.

Indikátor napájení/p ístupu na kartu stále bliká, 
p estože je napájení p epnuto do stavu <2>.
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Použijte pln  nabitý bateriový zdroj (str. 32).
Výkonnost nabíjecího bateriového zdroje se bude opakovaným 
použitím snižovat. Zakupte nový bateriový zdroj.
Po et snímk , které lze po ídit, se sníží libovolným z následujících 
úkon :
• Stisknutím tla ítka spoušt  do poloviny na dlouhou dobu. ( astou

aktivací pouze automatického zaost ování bez fotografování snímku.)
• Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
• Dlouhodobým snímáním film .
P i nízkých teplotách se sníží po et snímk , které lze po ídit (str. 39).

Displej LCD vypíná funkce úspory energie. Chcete-li displej LCD op t zapnout, 
klepn te na n j nebo stiskn te libovolné tla ítko fotoaparátu.
Dobu, po jejímž uplynutí se displej automaticky vypne, m žete zm nit 
v nabídce [52: Úspora energie] prost ednictvím položky [Auto vypnutí LCD].

Fotoaparát vypíná funkce úspory energie. Pokud nechcete funkci 
automatického vypínání napájení používat, nastavte v nabídce 
[52: Úspora energie] položku [Auto vypn.fotoap.] na možnost 
[Zakázat] (str. 206).

P i vypnutí fotoaparátu se p iv e clona objektivu, aby zabránila 
pronikání sv tla do fotoaparátu. Tím chrání vnit ní sou ásti 
fotoaparátu. P i p epnutí napájení do stavu <1> nebo <2>
zp sobí clona nepatrný hluk, protože se otev e nebo zav e.

Baterie se rychle vybíjí.

Displej LCD se sám vypíná.

Fotoaparát se sám vypíná.

P i zapnutí nebo vypnutí napájení je slyšet hluk 
(s nasazeným objektivem EF-M).
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Zkontrolujte, zda je karta správn  vložena (str. 34).
Nastavte p epína  ochrany proti zápisu karty do polohy, která 
umož uje zápis nebo vymazání (str. 34).
Pokud je karta zapln na, vym te ji za jinou nebo uvoln te místo 
vymazáním nepot ebných snímk  (str. 34, 254).

Pokud se zobrazí chybová zpráva týkající se karty, vyhledejte 
informace na stran 36 nebo 323.

Nastavte režim ost ení <AF> (str. 116).
Chcete-li p edejít rozhýbání fotoaparátu, tiskn te tla ítko spoušt
jemn  (str. 48, 49).
Pokud je objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor 
obrazu), nastavte funkci IS do režimu <1> (str. 46).
Za nedostate ného osv tlení se m že snížit rychlost záv rky. Použijte 
vyšší rychlost záv rky (str. 142), nastavte vyšší citlivost ISO (str. 109), 
použijte blesk (str. 138) nebo stativ.

Nastavte položku innost AF na možnost One-Shot AF. P i
pr b žném automatickém zaost ování (Servo AF) není blokování 
zaost ení možné (str. 131).

Sledujte objekt s úpln  stisknutým tla ítkem spoušt .

Potíže s fotografováním

Nelze vyfotografovat ani zaznamenat žádné snímky.

Kartu nelze použít.

Snímek je neostrý.

Nelze zablokovat zaost ení a zm nit kompozici snímku.

Pokud je nastaveno pr b žné automatické zaost ování 
(Servo AF), trvá uvoln ní záv rky déle.
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Zaost ení objektu m že v závislosti na podmínkách fotografování trvat 
déle. Použijte možnost [FlexiZone – Single] nebo zaost ete ru n .

V závislosti na typu objektivu, rychlosti záv rky, clon , podmínkách 
objektu, jasu apod. se kontinuální snímání m že zpomalit.

Zobrazený obraz se m že lišit od skute n  zaznamenaných snímk .
Zkontrolujte zaznamenané snímky.

Pokud se snímek po ídí o 10 s pozd ji, než stisknete tla ítko spoušt ,
nebo pokud se po ídí poté, co uslyšíte zvukovou signalizaci, byla 
nastavena samospouš .
Stisknutím tla ítka <Wj/i> a klepnutím na ikonu [u] nebo [i]
zrušte samospouš  (str. 136).

Po nastavení možnosti [FlexiZone – Multi] trvá 
fotoaparátu déle, než automaticky zaost í.

Kontinuální snímání je pomalé.

P i kontinuálním snímání se zdá, že 
je obraz na displeji LCD rozost ený.

Po stisknutí tla ítka spoušt  se ihned nepo ídí snímek.
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V režimu snímání <F> (No ní scéna z ruky) nebo <G> (Ovládání HDR podsv tlení) 
se výrazn  sníží maximální po et snímk  sekvence pro kontinuální snímání (str. 87).
P i citlivosti ISO 12800 nebo „H“ (odpovídá citlivosti ISO 25600) se výrazn
sníží maximální po et snímk  sekvence pro kontinuální snímání (str. 111).
P i použití nastavení [Barevná odchylka: Povolit] se výrazn  sníží 
maximální po et snímk  sekvence pro kontinuální snímání (str. 164).
P i braketingu vyvážení bílé se sníží maximální po et snímk
sekvence pro kontinuální snímání (str. 175).
Nastavte položku [A4: Potla .šumu p i vysokém ISO] na možnost 
[Standardní], [Nízké] nebo [Zakázat]. Pokud je nastavena na možnost 
[Vysoké] nebo [Potla . šumu u více sním.], maximální po et snímk
sekvence p i kontinuálním snímání se zna n  sníží (str. 160).
Fotografujete-li objekt s jemnými detaily (travnatá louka apod.), zvýší se velikost souboru 
a skute ný maximální po et snímk  sekvence m že být nižší, než je uvedeno na stran 105.

Pokud je v nabídce [54: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena položka 
[3: Priorita zvýrazn ní tónu] na možnost [1: Povolit], nelze nastavit 
citlivost ISO 100. Po nastavení hodnoty [0: Zakázat] citlivost ISO 100 
nastavit lze (str. 285). To platí také pro snímání film  (str. 181).

Pokud je v nabídce [54: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena položka [3: Priorita 
zvýrazn ní tónu] na možnost [1: Povolit], nelze vybrat citlivost ISO [H] (odpovídá 
citlivosti ISO 25600), i když je položka [2: Rozší ení ISO] nastavena na možnost 
[1: Zap]. Po nastavení hodnoty [0: Vyp] citlivost ISO [H] nastavit lze (str. 284).

Pokud je v nabídce [54: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena položka [3: Priorita 
zvýrazn ní tónu] na možnost [1: Povolit], nelze nastavit funkci Auto Lighting 
Optimizer (Automatická optimalizace jasu). Po nastavení hodnoty [0: Zakázat] funkci 
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) nastavit lze (str. 285).

Snížil se maximální po et snímk  sekvence p i kontinuálním snímání.

Nelze nastavit citlivost ISO 100.

Nelze nastavit citlivost ISO [H] (ISO 25600).

Nelze nastavit funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu).
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Nastavte položku [A3: Auto Lighting Optimizer/A3: Automatická 
optimalizace jasu] na možnost [Zakázat]. Pokud je nastavena 
možnost [Standardní], [Nízká] nebo [Vsysoká], m že být výsledný 
snímek sv tlý i v p ípad , že jste nastavili sníženou kompenzaci 
expozice nebo kompenzaci expozice s bleskem (str. 159).

Pokud fotografujete v noci a pozadí je tmavé, rychlost záv rky se 
automaticky sníží (fotografování s nízkou rychlostí synchronizace), 
takže objekt i pozadí budou správn  exponovány. Chcete-li zabránit 
nízké rychlosti záv rky, nastavte v nabídce [A1: Ovládání blesku 
Speedlite] položku [Rychl.synch. bles. v rež. Av] na hodnotu 
[1/200-1/60 s auto] nebo [1/200 s (pevná)] (str. 221).

Pokud používáte jinou zábleskovou jednotku než blesk Speedlite ady 
EX, bude vždy emitovat záblesk s plným výkonem (str. 293).
Pokud je v nabídce [A1: Ovládání blesku Speedlite] po výb ru položky 
[Nastavení C.Fn blesku] nastavena funkce [Režim m ení blesku] na 
možnost [TTL], bude blesk vždy emitovat záblesk s plným výkonem (str. 224).

Pokud byla nastavena kompenzace expozice s bleskem na externím blesku Speedlite, nelze 
nastavit položku [Kompenzace expozice s bleskem] (str. 223) na obrazovce [Nastavení 
funkce blesku]. Rovn ž pokud nastavíte kompenzaci expozice s bleskem pomocí 
fotoaparátu a poté ji nastavíte pomocí externího blesku Speedlite, bude up ednostn no
nastavení kompenzace expozice s bleskem v blesku Speedlite. Po zrušení kompenzace 
expozice s bleskem v blesku Speedlite (nastavení na hodnotu 0) ji bude možné nastavit 
pomocí fotoaparátu prost ednictvím položky [Kompenzace expozice s bleskem].

P estože byla nastavena snížená kompenzace 
expozice, výsledný snímek je sv tlý.

V p ípad  použití režimu <f> s bleskem se zpomalí rychlost záv rky.

Blesk vždy emituje záblesk s plným výkonem.

Nelze nastavit kompenzaci expozice s bleskem 
pomocí položky [Nastavení funkce blesku].
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V nabídce [A1: Ovládání blesku Speedlite] nastavte položku 
[Rychl.synch. bles. v rež. Av] na hodnotu [Auto] (str. 221).

Tato ikona signalizuje p íliš vysokou vnit ní teplotu fotoaparátu. 
Bílá ikona <s> signalizuje sníženou kvalitu fotografií. ervená ikona 
<E> signalizuje, že brzy dojde k automatickému vypnutí napájení 
(str. 128, 201).

Používáte-li kartu s nižší rychlostí zápisu, m že se záznam filmu 
automaticky zastavit. Použijte kartu SD Speed Class 6 „ “
nebo rychlejší. Informace o rychlosti tení a zápisu karty naleznete na 
webu jejího výrobce apod.
Pokud doba snímání filmu dosáhne 29 min 59 s, snímání filmu se 
automaticky zastaví.

Pokud je pro snímání film  nastavena automatická expozice, 
nastaví se citlivost ISO automaticky. Citlivost ISO lze nastavit pouze 
v p ípad , že je pro snímání film  nastavena ru ní expozice (str. 181).

Pokud zm níte rychlost záv rky nebo clonu b hem snímání filmu, 
mohou se zaznamenat zm ny v expozici.
Zm na nastavení zoomu objektivu v pr b hu snímání filmu m že 
zp sobit zm ny v expozici bez ohledu na to, zda se zm ní sv telnost 
objektivu nebo nikoli. V d sledku toho mohou být zaznamenány 
zm ny v expozici (krom  objektivu EF-S 18–135 mm f/3,5–5,6 IS STM 
nebo EF-M 18–55 mm f/3,5–5,6 IS STM).

V režimu <f> nelze nastavit synchronizaci s vysokými rychlostmi.

P i snímání se zobrazí bílá ikona <s> nebo ervená ikona <E>.

Snímání filmu se automaticky zastaví.

P i snímání film  nelze nastavit citlivost ISO.

B hem snímání filmu se m ní expozice.
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Pokud pohnete fotoaparátem rychle doleva nebo doprava 
(vysokorychlostní panoramatické snímání) nebo snímáte-li pohyblivý 
objekt, obraz m že vypadat zkreslený.

Blikání, vodorovné pruhy (šum) nebo nestejnom rné expozice mohou 
být zp sobeny zá ivkovým sv tlem, LED žárovkami nebo jinými zdroji 
sv tla použitými p i snímání filmu. Rovn ž mohou být zaznamenány 
zm ny v expozici (jasu) nebo tónu barev. P i snímání film  s ru ní 
expozicí m žete tento jev zmírnit nižší rychlostí záv rky.

Zkontrolujte, zda prstem nezakrýváte reproduktor (str. 22).

Objekt vypadá p i snímání filmu zkreslený.

P i snímání filmu bliká obraz nebo se objeví vodorovné pruhy.

Problémy s obsluhou

P i operacích na dotykové obrazovce se 
náhle ztlumí hlasitost zvukové signalizace.
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P i použití automatického inteligentního scénického režimu, režim  základní 
zóny a režimu snímání film  se ur ité karty a možnosti nabídek nezobrazí. 
Nastavte režim fotografování na n který z režim  kreativní zóny (str. 54).

Nastavte barevný prostor na možnost sRGB. Pokud je nastaven barevný 
prostor Adobe RGB, bude jako první znak použito podtržítko (str. 176).

Jedná se o soubor s filmem (str. 211).

Pokud jsou na kart  již zaznamenány snímky, nemusí jejich íslování 
za ínat od hodnoty 0001 (str. 210).

Zkontrolujte, zda bylo nastaveno správné datum a as (str. 41).
Zkontrolujte asové pásmo a letní as (str. 40, 42).

Datum a as fotografování se nezobrazí ve snímku. Místo toho se 
datum a as zaznamenají do dat snímku jako informace o snímku. P i
tisku m žete vytisknout datum a as do snímku použitím data a asu 
zaznamenaných v informacích o snímku (str. 271).

Pokud po et snímk  na kart  p ekro í maximální po et snímk , který 
m že fotoaparát zobrazit, zobrazí se údaj [###] (str. 235).

Potíže se zobrazením

Na obrazovce nabídky je zobrazeno pouze n kolik karet a možností.

Název souboru za íná znakem podtržítko („_“).

Název souboru za íná znaky „MVI_“.

íslování soubor  neza íná hodnotou 0001.

Zobrazené údaje data a asu fotografování jsou nesprávné.

Snímek neobsahuje datum a as.

Zobrazí se údaj [###].
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Pokud je displej LCD zne ist ný, vy ist te jej m kkým had íkem.
Za nízkých nebo vysokých teplot m že displej LCD reagovat se zpožd ním 
nebo se jevit tmavý. P i pokojové teplot  se obnoví normální zobrazení.

Položka [Nastavení Eye-Fi] se zobrazí pouze tehdy, je-li do fotoaparátu 
vložena karta Eye-Fi. Pokud je p epína  ochrany proti zápisu karty Eye-Fi 
nastaven do polohy LOCK, nebudete moci zkontrolovat stav p ipojení
karty ani zakázat p enos pomocí karty Eye-Fi (str. 294).

Jedná se o indikaci p epal  (str. 258). P eexponované oblasti, v nichž 
dojde ke ztrát  detail  ve vysokých jasech, budou blikat.

Pokud je snímek chrán n, nelze jej vymazat (str. 252).

Ve fotoaparátu nelze p ehrávat filmy upravené v osobním po íta i
pomocí dodaného softwaru ImageBrowser EX (str. 340) nebo jiného 
softwaru. Avšak album videomomentek upravené pomocí funkce 
EOS Video Snapshot Task (Úloha videomomentek EOS) (str. 196)
ve fotoaparátu p ehrávat lze.

Na displeji LCD se nezobrazuje jasný obraz.

Nezobrazí se položka [Nastavení Eye-Fi].

Potíže s p ehráváním

ást obrazovky ern  bliká.

Snímek nelze vymazat.

Nelze p ehrát film.
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Pokud budete v pr b hu snímání filmu manipulovat s voli i
fotoaparátu nebo objektivem, zaznamenají se také provozní zvuky. 
Doporu ujeme používat voln  prodejný externí mikrofon (str. 197).

Jestliže v pr b hu snímání filmu v režimu automatické expozice dojde 
k zásadní zm n  úrovn  expozice, záznam se krátkodob  zastaví, 
dokud se nestabilizuje jas. Jestliže k tomu dojde, snímejte v režimu 
<M> (ru ní expozice) (str. 180).

Použijte stereofonní AV kabel nebo kabel HDMI (prodává se 
samostatn , str. 247, 251).
Zkontrolujte, zda je zástr ka stereofonního AV kabelu nebo kabelu 
HDMI zcela zasunuta (str. 247, 251).
Nastavte pro výstup videosignálu stejný videosystém (NTSC/PAL), 
jaký je nastaven v televizoru (str. 251).

Jestliže velikost souboru filmu dosáhne 4 GB, automaticky se vytvo í
další soubor filmu (str. 188).

V závislosti na te ce karet a použitém opera ním systému po íta e
nemusí být karty SDXC správn  rozpoznány. Pokud k tomu dojde, 
p ipojte fotoaparát k po íta i pomocí dodaného propojovacího kabelu 
a p eneste snímky do po íta e prost ednictvím dodaného softwaru 
EOS Utility (str. 340).

Velikost snímk  typu JPEG c a RAW zm nit nelze (str. 262).

P i p ehrávání filmu je slyšet provozní hluk fotoaparátu.

Film obsahuje nehybné okamžiky.

Snímek se nezobrazuje na obrazovce televizoru.

Pro jedno snímání filmu existuje více soubor  filmu.

Moje te ka karet nerozpozná kartu.

Nelze zm nit velikost snímku.
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Pokud jste vybrali možnost [Vy istit nyníf], bude záv rka vydávat
hluk, ale žádný snímek se nepo ídí (str. 225).

Pokud opakovan  v krátkých intervalech p epnete napájení do stavu 
<1>/<2>, nemusí se zobrazit ikona <f> (str. 37).

Obsah obrazovky se liší v závislosti na tiskárn . V tomto návodu 
k použití jsou uvedeny všechny dostupné efekty tisku (str. 270).

Potíže s išt ním sníma e

Záv rka vydává p i išt ní sníma e hluk.

Automatické išt ní sníma e není funk ní.

Potíže s tiskem

K dispozici je mén  efekt  tisku, než je uvedeno v návodu k použití.
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V p ípad  potíží s fotoaparátem se zobrazí 
chybová zpráva. Postupujte podle pokyn
na obrazovce.

* Pokud chyba p etrvává, zapište si íslo chyby a obra te se na nejbližší 
servisní st edisko Canon.

Chybové kódy

íslo Chybová zpráva a ešení

01

Chyba komunikace mezi fotoaparátem a objektivem. Vy ist te 
kontakty objektivu.

Vy ist te elektrické kontakty fotoaparátu a objektivu nebo použijte 
objektiv Canon (str. 19, 22).

02

Karta není p ístupná. Kartu znovu vložte/vym te nebo 
naformátujte ve fotoaparátu.

Vyjm te a znovu vložte kartu, vym te kartu nebo ji naformátujte 
(str. 34, 57).

04
Snímky nelze uložit, karta je plná. Vym te kartu.

Vym te kartu, vymažte nepot ebné snímky nebo kartu 
naformátujte (str. 34, 254, 57).

06
Nelze provést išt ní sníma e. Fotoaparát vypn te a znovu 
zapn te.

Stiskn te dvakrát tla ítko napájení (str. 37).

10, 20,
30, 40,
50, 70,
80, 99

Chyba zabránila snímání. Fotoaparát vypn te a znovu zapn te
nebo vyjm te a zp t vložte akumulátor.

Stiskn te dvakrát tla ítko napájení, vyjm te a znovu vložte 
bateriový zdroj nebo použijte objektiv Canon (str. 37, 34).

60

Chyba zabránila snímání. Fotoaparát vypn te a znovu zapn te
nebo vyjm te a zp t vložte akumulátor.

Pohybu objektivu z ejm  brání n jaká p ekážka. Vypn te a znovu 
zapn te fotoaparát, p i emž dbejte na to, abyste se nedotýkali objektivu.

íslo chyby 

Opat ení
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• Typ
Typ: Digitální jednooký fotoaparát bez zrcadla s automatickým  

zaost ováním a automatickým nastavením expozice
Záznamové médium: Pam ová karta SD, pam ová karta SDHC, pam ová karta SDXC

* Kompatibilní s UHS-I
Velikost obrazového sníma e: P ibližn  22,3 x 14,9 mm
Kompatibilní objektivy: Objektivy Canon EF-M, EF* a EF-S*

* Je vyžadován upev ovací adaptér EF-EOS M.
(ekvivalentní ohnisková vzdálenost pro 35mm kinofilm je 
p ibližn  1,6násobkem ohniskové vzdálenosti objektivu)

Bajonet pro uchycení objektivu: Bajonet Canon EF-M

• Obrazový sníma
Typ: Sníma  CMOS
Efektivní pixely: P ibližn  18,00 megapixelu
Pom r stran: 3:2
Funkce odstran ní prachových ástic: Automatická, vložení dat pro odstran ní prachu

• Systém záznamu
Záznamový formát: Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
Typy snímk : JPEG, RAW (14bitový, originální od spole nosti Canon)

Možnost sou asného záznamu snímk  typu RAW+JPEG Velký
Zaznamenané pixely: L (Velký) : P ibližn  17,90 megapixelu (5 184 x 3 456)

M (St ední) : P ibližn  8,00 megapixelu (3 456 x 2 304)
S1 (Malý 1) : P ibližn  4,50 megapixelu (2 592 x 1 728)
S2 (Malý 2) : P ibližn  2,50 megapixelu (1 920 x 1 280)
S3 (Malý 3) : P ibližn  350 000 pixel  (720 x 480)
RAW : P ibližn  17,90 megapixelu (5 184 x 3 456)

• Zpracování snímk  p i snímání
Styly Picture Style: Automaticky, Standardní, Portrét, Krajina, Neutrální, 

V rný, ernobílý, Uživ. def. 1–3
Základní+: Snímky podle prost edí, Snímky podle osv tlení/scény, 

Kreativní filtry ( /B zrno, M kké ost ení, Efekt objektivu 
rybí oko, Efekt Olejová malba, Efekt Akvarel, Efekt 
Levného fotoaparátu, Efekt miniatury)

Vyvážení bílé: Automatické, p ednastavené (Denní sv tlo, Stín, Zataženo, 
Žárovka, Bílé zá ivkové sv tlo, Blesk), uživatelské nastavení
K dispozici jsou funkce korekce vyvážení bílé a braketing vyvážení bílé
* P enos informací o teplot  chromati nosti pro blesk je povolen

Technické údaje
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Redukce šumu: Použitelná u dlouhých expozic a fotografií s vysokou citlivostí ISO
Automatická korekce 
jasu snímku: Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
Priorita zvýrazn ní tónu: K dispozici
Optická korekce objektivu: Korekce vin tace, korekce barevné odchylky

• Automatické zaost ování
Typ: Hybridní systém AF CMOS
AF body: 31 bod  (maximáln )
Rozsah jasu p i zaost ování: EV 1 až 18 (p i teplot  23 °C, ISO 100)
Režim ost ení: AF, ru ní (MF), AF+MF
Pomocné sv tlo AF: Vestav né (LED diodové sv tlo)

• ízení expozice
Režimy m ení: M ení v reálném ase pomocí obrazového sníma e

Pom rové m ení (315 zón), áste né m ení (p ibližn
11 % obrazovky živého náhledu), bodové m ení 
(p ibližn  2,8 % obrazovky živého náhledu), celoplošné 
m ení se zd razn ným st edem

Rozsah m ení: EV 1 až 20 (p i teplot  23 °C, ISO 100)
ízení expozice: Programová automatická expozice (Automatický inteligentní 

scénický režim, Kreativní automatický režim, Portrét, Krajina, 
Detail, Sport, No ní portrét, No ní scéna z ruky, Ovládání HDR 
podsv tlení, Program), Automatická expozice s p edvolbou
asu, Automatická expozice s p edvolbou clony, Ru ní expozice

Citlivost ISO: Režimy základní zóny*: ISO 100 až 6400 nastavená automaticky
(doporu ený * No ní scéna z ruky: 
index expozice) ISO 100 až 12800 nastavená automaticky

Režimy kreativní zóny: ISO 100 až 12800 nastavená ru n
(v krocích po 1 EV), ISO 100 až 6400 nastavená 
automaticky, nastavitelná maximální citlivost ISO pro 
automatické nastavení citlivosti ISO a rozší ení rozsahu 
citlivosti ISO do „H“ (odpovídá citlivosti ISO 25600)

Kompenzace expozice: Ru ní: ±3 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV
AEB: ±2 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV

(lze kombinovat s ru ní kompenzací expozice)

Blokování automatické expozice: Automatické: Používá se p i jednosnímkovém automatickém 
zaost ování One-Shot AF s pom rovým 
m ením po zaost ení

Ru ní: Pomocí tla ítka blokování AE
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• Záv rka
Typ: Elektronicky ízená št rbinová záv rka
Rychlosti záv rky: 1/4 000 s až 1/60 s (Automatický inteligentní scénický 

režim), synchronizace X-sync p i 1/200 s
1/4000 s až 30 s, dlouhá expozice (Celkový rozsah rychlostí 
záv rky. Dostupný rozsah se liší podle režimu snímání.)

• Blesk Speedlite
Kompatibilní blesky Speedlite: Speedlite ady EX (funkce blesku lze nastavit pomocí 

fotoaparátu)
M ení blesku: Automatický zábleskový režim E-TTL II
Kompenzace expozice
s bleskem: ±2 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV
Blokování expozice s bleskem: K dispozici
Konektor PC: Žádný

• Systém snímání
Režim ízení: Jednotlivé snímky, kontinuální snímání, samospouš

s 10sekundovou nebo 2sekundovou prodlevou 
a 10sekundovou prodlevou pro kontinuální snímání

Rychlost
kontinuálního snímání: Max.: p ibližn  4,3 snímku/s
Max. po et snímk  sekvence: JPEG Velký/Nízká komprese: p ibližn  15 (p ibližn  17) snímk

RAW: p ibližn  6 (p ibližn  6) snímk
RAW+JPEG Velký/Nízká komprese: p ibližn
3 (p ibližn 3) snímky
* Hodnoty vychází ze zp sob  m ení stanovených

spole ností Canon (citlivost ISO 100 a styl Picture 
Style „Standardní“) p i použití karty s kapacitou 8 GB.

* Hodnoty v závorkách platí pro kartu kompatibilní s UHS-I 
s kapacitou 8 GB a vychází ze zp sob  m ení 
stanovených spole ností Canon.

• Snímání fotografií
Nastavení pom ru stran: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Souvislé AF: K dispozici
Expozice dotykem: K dispozici
Zobrazení rastru: Dva typy
Kontrola hloubky ostrosti: K dispozici
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• Snímání film
Komprese film : MPEG-4 AVC/H.264

Prom nná (pr m rná) p enosová rychlost
Formát záznamu zvuku: Lineární PCM
Záznamový formát: MOV
Velikost záznamu
a snímková frekvence: 1 920 x 1 080 (Full HD) : 30p/25p/24p

1 280 x 720 (HD) : 60p/50p
640 x 480 (SD) : 30p/25p
* 30p: 29,97 sn./s, 25p : 25,00 sn./s, 24p: 23,976 sn./s, 

60p: 59,94 sn./s, 50p: 50,00 sn./s
Velikost souboru: 1 920 x 1 080 (30p/25p/24p) : P ibližn  330 MB/min

1 280 x 720 (60p/50p) : P ibližn  330 MB/min
640 x 480 (30p/25p) : P ibližn  82,5 MB/min

Zaost ování: Hybridní systém AF CMOS* (Tvá +Sledování, 
FlexiZone – Multi, FlexiZone – Single)
Ru ní zaost ování (možné zv tšení p ibližn  5x/10x)
* Rozsah jasu p i zaost ování: EV 1 až 18 (p i teplot

23 °C, ISO 100)
Režimy m ení: Celoplošné m ení se zd razn ným st edem 

a pom rové m ení pomocí obrazového sníma e
* Automatické nastavení podle režimu zaost ování

Rozsah m ení: EV 1 až 20 (p i teplot  23 °C, ISO 100)
ízení expozice: Programová automatická expozice pro filmy a ru ní 

expozice
Kompenzace expozice: ±3 EV v krocích po 1/3 EV
Citlivost ISO: P i snímání v režimu automatické expozice:
(doporu ený ISO 100 až 6400 nastavená automaticky
index expozice) V režimu ru ní expozice: ISO 100 až 6400 nastavená automaticky /

ru n , rozši itelný rozsah do „H“ (odpovídá citlivosti ISO 12800)
Videomomentky: Nastavitelná délka 2 s, 4 s nebo 8 s
Záznam zvuku: Integrovaný stereofonní mikrofon

K dispozici konektor pro p ipojení externího 
stereofonního mikrofonu
Nastavitelná úrove  záznamu zvuku, k dispozici
protiv trný filtr a tlumi

Zobrazení rastru: Dva typy
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• Displej LCD
Typ: Barevný displej z tekutých krystal  typu TFT
Velikost displeje a po et bod : Širokoúhlý s úhlop í kou 7,7 cm (3,0 palce) (pom r stran 3:2) 

a p ibližn  1,04 milionu bod
Nastavení jasu: Ru ní (7 úrovní)
Jazyky rozhraní: 25
Pr vodce funkcí: Lze zobrazit

• P ehrávání
Formáty zobrazení snímk : Zobrazení jednotlivých snímk , zobrazení jednotlivých 

snímk  + informací (základní informace, informace 
o snímku, histogram), náhled 4 snímk , náhled 
9 snímk , možnost oto ení snímku

Zv tšení: P ibližn  1,5x až 10x
Indikace p epal : P eexponované oblasti blikají
Zp soby procházení snímk : Jednotlivé snímky, skok o 10 nebo 100 snímk , podle data po ízení, 

podle složky, podle film , podle fotografií, podle hodnocení
Otá ení snímk : K dispozici
Hodnocení: K dispozici
P ehrávání film : Možné (displej LCD, výstup Video/Audio OUT, výstup HDMI OUT)

Integrovaný reproduktor
Ochrana snímk : K dispozici
Prezentace: Všechny snímky, podle data, podle složky, filmy, 

fotografie nebo podle hodnocení
P t volitelných p echodových efekt

Hudba na pozadí: Lze zvolit pro prezentace a p ehrávání film

• Zpracování snímk  po po ízení
Kreativní filtry: K dispozici (použití p i snímání)
Zm na velikosti: K dispozici

• P ímý tisk
Kompatibilní tiskárny: Tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge
Možnost tisku snímk : Snímky typu JPEG a RAW
P íkaz tisku: Kompatibilní s verzí DPOF 1.1

• Uživatelské funkce
Uživatelské funkce: 7
Uložení uživatelské nabídky Moje menu: K dispozici
Informace o autorských právech: Možnost zadání a zahrnutí
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• Rozhraní
Konektor Audio/video OUT/
Datový konektor: Výstup analogového videosignálu (kompatibilního s normami 

NTSC/PAL) / stereofonního audiosignálu
Pro komunikaci s osobním po íta em a p ímý tisk (ekvivalent 
rozhraní Hi-Speed USB), p ipojení p ijíma e GPS GP-E2

Konektor HDMI mini OUT: Typ C (automatické p epnutí rozlišení), kompatibilní s CEC
Vstupní konektor pro
externí mikrofon: Stereofonní miniaturní konektor s pr m rem 3,5 mm
Bezdrátové dálkové ovládání: Dálkový ovlada  RC-6
Karta Eye-Fi: Kompatibilní

• Napájení
Baterie: Bateriový zdroj LP-E12 (1 ks)

* Napájení st ídavým proudem lze zajistit pomocí sady 
napájecího adaptéru ACK-E12

Životnost baterie: P ibližn  230 snímk  p i teplot  23 °C
(na základ  zp sob  m ení P ibližn  200 snímk  p i teplot  0 °C
stanovených asociací CIPA)
Doba snímání film : P ibližn  1 h 30 min p i teplot  23 °C

P ibližn  1 h 20 min p i teplot  0 °C
(p i použití pln  nabitého bateriového zdroje LP-E12)

• Rozm ry a hmotnost
Rozm ry (Š x V x H): P ibližn  108,6 x 66,5 x 32,3 mm
Hmotnost: P ibližn  298 g (sm rnice asociace CIPA: zahrnuje t lo,

bateriový zdroj, kartu) 
P ibližn  262 g (pouze t lo, bez krytky objektivu)

• Provozní podmínky
Rozsah provozních teplot: 0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu: 85 % nebo mén

• Bateriový zdroj LP-E12
Typ: Nabíjecí lithioiontová baterie
Jmenovité nap tí: 7,2 V ss
Kapacita baterie: 875 mAh
Rozsah provozních teplot: P i nabíjení: 5 °C až 40 °C

P i snímání: 0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu: 85 % nebo mén
Rozm ry (Š x V x H): P ibližn  32,5 x 12,5 x 48,5 mm
Hmotnost: P ibližn  35 g
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• Nabíje ka baterií LC-E12
Kompatibilní baterie: Bateriový zdroj LP-E12
Doba nabíjení: P ibližn  2 hodiny (p i teplot  23 °C)
Jmenovitý p íkon: 100–240 V st (50/60 Hz)
Jmenovitý výkon: 8,4 V ss / 540 mA
Rozsah provozních teplot: 5 °C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu: 85 % nebo mén
Rozm ry (Š x V x H): P ibližn  65 x 25,5 x 90 mm
Hmotnost: P ibližn  81 g

• Nabíje ka baterií LC-E12E
Kompatibilní baterie: Bateriový zdroj LP-E12
Doba nabíjení: P ibližn  2 hodiny (p i teplot  23 °C)
Jmenovitý p íkon: 100–240 V st (50/60 Hz)
Jmenovitý výkon: 8,4 V ss / 540 mA
Rozsah provozních teplot: 5 °C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu: 85 % nebo mén
Rozm ry (Š x V x H): P ibližn  65 x 25,5 x 90 mm (bez napájecího kabelu)
Hmotnost: P ibližn  76 g (bez napájecího kabelu)

Všechny výše uvedené údaje vychází ze zp sob  m ení stanovených 
spole ností Canon a ze zp sob  m ení a sm rnic stanovených asociací CIPA 
(Camera & Imaging Products Association).
Rozm ry, maximální pr m r, délka a hmotnost uvedené výše jsou ur eny
na základ  sm rnic asociace CIPA (s výjimkou hmotnosti pouze pro t lo 
fotoaparátu).
Technické údaje a vzhled produktu podléhají zm nám bez upozorn ní. 
Pokud dojde k potížím s objektivem jiné zna ky než Canon nasazeným 
na fotoaparátu, obra te se na výrobce p íslušného objektivu.
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Ochranné známky
Adobe je ochranná známka spole nosti Adobe Systems Incorporated.
Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka 
spole nosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích.
Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky nebo registrované ochranné 
známky spole nosti Apple Inc. v USA a v dalších zemích.
Logo SDXC je ochranná známka spole nosti SD-3C, LLC.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky 
nebo registrované ochranné známky spole nosti HDMI Licensing LLC.
Všechny ostatní názvy spole ností a produkt  a ochranné známky uvedené 
v tomto návodu jsou majetkem p íslušných vlastník .

Licence formátu MPEG-4
„Na tento produkt se vztahuje licence v rámci patentu spole nosti AT&T na standard 
MPEG-4. Produkt m že být používán pro kódování videodat vyhovujících standardu 
MPEG-4 nebo dekódování videodat vyhovujících standardu MPEG-4, která byla 
kódována pouze (1) pro osobní a nekomer ní ú ely nebo (2) poskytovatelem videodat 
s licencí pro poskytování videodat vyhovujících standardu MPEG-4 v rámci patentu 
spole nosti AT&T.
License není ud lena ani p edpokládána pro žádné další použití týkající se standardu 
MPEG-4.“

About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video
that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a
video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
 * Notice displayed in English as required.
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Doporu ujeme používat originální p íslušenství spole nosti Canon.
Tento produkt je konstruován tak, aby dosahoval nejlepších výsledk
s originálním p íslušenstvím spole nosti Canon. Spole nost Canon nenese 
zodpov dnost za žádné poškození tohoto produktu ani za nehody (nap íklad 
požár atd.) zp sobené nesprávnou funkcí neoriginálního p íslušenství (jako je 
únik chemikálií nebo exploze bateriového zdroje). Upozor ujeme, že tato 
záruka se nevztahuje na opravy závad zp sobených nesprávnou funkcí 
neoriginálního p íslušenství. Takové opravy však lze provést za poplatek.
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Bezpe nostní upozorn ní
Chcete-li p edejít zran ní, smrtelným úraz m i škodám na majetku, dodržujte 
tato bezpe nostní opat ení a používejte za ízení správn .

Prevence vážných nebo smrtelných úraz
• Abyste p edešli požáru, nadm rnému p eh ívání, úniku chemikálií a explozi, dodržujte 

následující bezpe nostní opat ení:
– Nepoužívejte baterie, zdroje napájení ani p íslušenství, které není uvedeno v tomto 

návodu. Nepoužívejte vlastnoru n  vyrobené i upravené baterie.
– Nezkratujte, nerozebírejte ani neupravujte bateriový zdroj i zálohovací baterii. 

Bateriový zdroj nebo zálohovací baterii nevystavujte horku a nepájejte na nich. 
Nevystavujte bateriový zdroj ani zálohovací baterii ohni i vod . Nevystavujte 
bateriový zdroj nebo zálohovací baterii silným ráz m.

– Neinstalujte bateriový zdroj i zálohovací baterii s obrácenou polaritou (+ –). 
Nepoužívejte sou asn  staré a nové baterie nebo r zné typy baterií.

– Nenabíjejte bateriový zdroj p i teplotách okolního prost edí mimo povolený rozsah 
0 °C až 40 °C. Nep ekra ujte také dobu nabíjení.

– Nep ikládejte žádné cizí kovové objekty na elektrické kontakty fotoaparátu, 
p íslušenství, propojovacích kabel  apod.

• Zálohovací baterii uchovávejte mimo dosah d tí. Pokud by dít  baterii spolklo, vyhledejte 
okamžit  léka skou pomoc. (Chemikálie obsažené v baterii mohou poškodit žaludek a st eva.)

• P i likvidaci bateriového zdroje a zálohovací baterie p elepte elektrické kontakty 
páskou, aby nedošlo ke kontaktu s jinými kovovými objekty nebo bateriemi. 
P edejdete tak možnému vzniku požáru i explozi.

• Pokud p i nabíjení bateriového zdroje dochází k jeho nadm rnému zah ívání, objeví 
se kou  nebo zápach, neprodlen  p erušte nabíjení odpojením nabíje ky ze zásuvky
elektrické sít , aby nedošlo k požáru.

• Jestliže bateriový zdroj nebo zálohovací baterie vykazují známky úniku chemikálií, 
dojde ke zm n  jejich barvy, deformaci i vzniku kou e nebo zápachu, okamžit  je 
vyjm te. Dejte pozor, abyste se p itom nepopálili.

• Dbejte, aby se p ípadné uniklé chemikálie nedostaly do kontaktu s o ima, pokožkou 
nebo od vem. Mohly by zp sobit poškození zraku i pokožky. Pokud se chemikálie 
uniklé z baterie dostanou do o í, na pokožku nebo od v, opláchn te zasažená místa 
velkým množstvím vody a neotírejte je. Vyhledejte okamžit  léka skou pomoc.

• B hem nabíjení udržujte za ízení mimo dosah d tí. Kabel by mohl zp sobit uškrcení 
dít te nebo mu zp sobit úraz elektrickým proudem.

• Žádné kabely neponechávejte v blízkosti zdroje tepla. Mohlo by dojít k deformaci kabelu 
nebo roztavení jeho izolace a v d sledku toho k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• Nemi te bleskem na idi e vozidel. Mohlo by dojít k nehod .
• Nepoužívejte blesk v bezprost ední blízkosti o í osob. Mohlo by dojít k poškození 

jejich zraku. P i fotografování kojenc  udržujte vzdálenost nejmén  1 metr.
• Pokud nebudete fotoaparát nebo jeho p íslušenství delší dobu používat, vyjm te p ed

jejich uložením bateriový zdroj a odpojte napájecí kabel. P edejdete tak možnému 
úrazu elektrickým proudem, vzniku tepla a požáru.

• Nepoužívejte za ízení v místech, kde se vyskytují ho lavé plyny. Mohlo by dojít 
k explozi i požáru.
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• Pokud dojde k pádu za ízení a rozlomení krytu tak, že jsou p ístupné vnit ní sou ásti,
nedotýkejte se jich, abyste si nep ivodili úraz elektrickým proudem.

• Za ízení nerozebírejte ani neupravujte. Vnit ní sou ásti pracující s vysokým nap tím 
mohou zp sobit úraz elektrickým proudem.

• Nedívejte se pomocí fotoaparátu nebo objektivu do slunce nebo jiného velmi jasného 
sv telného zdroje. Mohli byste si poškodit zrak.

• Udržujte fotoaparát mimo dosah malých d tí. emen na krk by mohl zp sobit uškrcení dít te.
• Neskladujte za ízení na prašných nebo vlhkých místech. P edejdete tak možnému 

požáru i úrazu elektrickým proudem.
• P ed použitím fotoaparátu v letadle nebo v nemocnici si ov te, zda je to na daném 

míst  povoleno. Elektromagnetické zá ení, které fotoaparát vydává, m že rušit 
p ístrojové vybavení letadla nebo nemocnice.

• Abyste p edešli vzniku požáru i úrazu elektrickým proudem, dodržujte následující 
bezpe nostní opat ení:
– Zástr ku napájecího kabelu vždy zasunujte do zásuvky elektrické sít  až na doraz.
– Nemanipulujte se zástr kou napájecího kabelu mokrýma rukama.
– P i vytahování zástr ky napájecího kabelu ze zásuvky uchopte vždy zástr ku, nikoliv kabel.
– Dbejte, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu vrypy, zá ezy, jeho nadm rným ohnutím 

nebo postavením t žkých p edm t  na kabel. Kabely také nezaplétejte ani nesvazujte.
– Do jedné zásuvky elektrické sít  nep ipojujte p íliš mnoho zástr ek spot ebi .
– Nepoužívejte kabel s poškozenou izolací.

• as od asu odpojte zástr ku napájecího kabelu ze zásuvky a pomocí suchého had íku o ist te prach 
nahromad ný kolem zásuvky elektrické sít . Pokud je prost edí prašné, vlhké nebo se v n m vyskytují mastnoty, 
m že prach na zásuvce elektrické sít  zvlhnout a zkratovat zásuvku. Tím m že dojít ke vzniku požáru.

Prevence úraz  a poškození za ízení
• Neponechávejte za ízení v automobilu vystaveném intenzivnímu slune nímu zá ení 

nebo v blízkosti zdroje tepla. Za ízení se m že p ehrát a zp sobit popálení pokožky.
• Nep enášejte fotoaparát upevn ný na stativ. Mohli byste si p ivodit zran ní. Zkontrolujte 

také, zda je stativ dostate n  stabilní a unese hmotnost fotoaparátu s objektivem.
• Neponechávejte objektiv samostatn  ani nasazený na fotoaparátu vystavený 

slune nímu zá ení bez nasazené krytky objektivu. Objektiv by mohl soust edit
slune ní paprsky a mohlo by dojít ke vzniku požáru.

• Nezakrývejte nabíje ku baterií tkaninou ani ji do ni eho nebalte. Mohlo by dojít 
k nahromad ní tepla v nabíje ce a deformaci jejího obalu nebo vzniku požáru.

• Pokud vám fotoaparát upadne do vody nebo se voda i kovové p edm ty dostanou 
do fotoaparátu, vyjm te neprodlen  bateriový zdroj a zálohovací baterii. P edejdete 
tak možnému požáru i úrazu elektrickým proudem.

• Nepoužívejte ani neskladujte bateriový zdroj i zálohovací baterii v horkém prost edí. 
Mohlo by dojít k úniku chemikálií z baterie nebo zkrácení její životnosti. Bateriový zdroj 
nebo zálohovací baterie se také mohou nadm rn  zah át a zp sobit popálení pokožky.

• K išt ní za ízení nepoužívejte edidla, benzen nebo jiná organická rozpoušt dla.
Mohlo by dojít k požáru nebo poškození zdraví.

Pokud za ízení nefunguje správn  nebo vyžaduje opravu, obra te
se na prodejce nebo nejbližší servisní st edisko Canon.
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Pouze Evropská unie (a EHP)
Tento symbol znamená, že podle sm rnice OEEZ 
(2002/96/ES), sm rnice o bateriích (2006/66/ES) 
a/nebo podle vnitrostátních právních provád cích
p edpis  k t mto sm rnicím nemá být tento výrobek 
likvidován s odpadem z domácností. 
Je-li v souladu s požadavky sm rnice o bateriích 
vytišt na pod výše uvedeným symbolem chemická 

zna ka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje t žké kovy (Hg = rtu ,
Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je p íslušná hodnota 
p edepsaná sm rnicí.
Tento výrobek má být vrácen do ur eného sb rného místa, nap . v rámci 
autorizovaného systému odb ru jednoho výrobku za jeden nov  prodaný 
podobný výrobek, nebo do autorizovaného sb rného místa pro recyklaci 
odpadních elektrických a elektronických za ízení (OEEZ), baterií a akumulátor .
Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na 
životní prost edí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická za ízení 
zpravidla obsahují potenciáln  nebezpe né látky.
Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napom že efektivnímu 
využívání p írodních zdroj .
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, 
obra te se prosím na místní ú ad, orgán pro nakládání s odpady, schválený 
systém nakládání s odpady i spole nost zajiš ující likvidaci domovního 
odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/environment.
(EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
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D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY
1. TYTO POKYNY USCHOVEJTE – Tento návod obsahuje d ležité bezpe nostní 

pokyny a pokyny k použití pro nabíje ky baterií LC-E12 a LC-E12E.
2. P ed použitím nabíje ky si p e t te všechny pokyny a varovné poznámky na 

(1) nabíje ce, (2) bateriovém zdroji a (3) výrobku používajícím bateriový zdroj.
3. UPOZORN NÍ – Z d vodu snížení rizika zran ní nabíjejte pouze bateriový 

zdroj LP-E12. Jiné typy baterií mohou prasknout a tím zp sobit zran ní 
osob i jinou škodu.

4. Nevystavujte nabíje ku dešti ani sn hu.
5. Spole nost Canon nedoporu uje používat nástavec a ani jej neprodává. Jeho 

použití m že vést ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zran ní osob.
6. P i odpojování nabíje ky zatáhn te za zástr ku, nikoli za kabel. Sníží se 

tak nebezpe í poškození elektrické zástr ky a kabelu.
7. Umíst te kabel tak, abyste na n j nešlapali, nezakopli o n j ani jej jinak 

nevystavili nebezpe í poškození i napnutí.
8. Nepoužívejte nabíje ku s poškozeným kabelem nebo zástr kou – okamžit  je vym te.
9. Nepoužívejte nabíje ku, pokud byla vystavena prudkému úderu, spadla 

nebo byla jakkoli jinak poškozena. V takovém p ípad  ji p edejte 
kvalifikovanému servisnímu technikovi.

10. Nerozebírejte nabíje ku. Pokud vyžaduje údržbu nebo opravu, p edejte 
ji kvalifikovanému servisnímu technikovi. P i nesprávném op tovném sestavení 
m že hrozit nebezpe í úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

11. P ed jakoukoli údržbou nebo išt ním odpojte nabíje ku ze zásuvky 
elektrické sít , aby se snížilo nebezpe í úrazu elektrickým proudem.

POKYN PRO ÚDRŽBU
Pokud není v tomto návodu uvedeno n co jiného, nejsou uvnit  výrobku žádné 
ásti, jejichž údržbu by mohl provést uživatel. Provedení údržby sv te 

kvalifikovanému servisnímu technikovi.

UPOZORN NÍ
P I VÝM N  BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH P EDPIS .



337

12
Stažení snímk  do osobního 

po íta e a rejst ík
V této kapitole je vysv tlen postup stahování snímk
z fotoaparátu do osobního po íta e, uveden p ehled 
softwaru obsaženého na disku CD-ROM EOS 
Solution Disk dodaném s fotoaparátem a vysv tlen 
postup instalace softwaru do osobního po íta e.
Kapitola poskytuje také vysv tlení postupu zobrazení 
soubor  ve formátu PDF obsažených na disku 
DVD-ROM EOS Camera Instruction Manuals Disk.

P ed instalací softwaru zkontrolujte, zda je opera ní 
systém osobního po íta e kompatibilní.

EOS Solution Disk
(software)

EOS Camera Instruction 
Manuals Disk

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

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

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

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

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Pokud snímky p enesete do po íta e
PC nebo Mac, budou v bezpe í a 
navíc je budete moci vytisknout i
upravit pomocí softwaru dodaného 
s fotoaparátem EOS M.
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Dodaný software m žete použít ke stahování snímk  uložených ve 
fotoaparátu do osobního po íta e. K dispozici jsou dva zp soby, jak 
to provést.

1 Nainstalujte software (str. 341).

2 P ipojte fotoaparát k osobnímu 
po íta i pomocí dodaného 
propojovacího kabelu.

Použijte propojovací kabel dodaný 
s fotoaparátem.
P ipojte kabel ke konektoru 
<C> fotoaparátu tak, aby 
ikona <D> na zástr ce kabelu 
sm ovala k p ední ásti fotoaparátu.
P ipojte zástr ku kabelu do konektoru
USB osobního po íta e.

3 Použijte software EOS Utility 
a stáhn te snímky nebo filmy.

Podrobné informace naleznete 
v návodu k použití softwaru (soubor 
ve formátu PDF) na disku DVD-ROM 
(str. 343).

Stažení snímk  do osobního po íta e

Stažení p ipojením fotoaparátu k osobnímu po íta i
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Stažení snímk  do osobního po íta e

Pokud máte k dispozici voln  prodejnou te ku karet, m žete ji použít 
ke stažení snímk  do osobního po íta e.

1 Nainstalujte software (str. 341).

2 Vložte kartu do te ky karet.

3 Použijte software od spole nosti 
Canon a stáhn te snímky 
nebo filmy.

Použijte software Digital Photo 
Professional.
Použijte software ImageBrowser EX.
Podrobné informace naleznete 
v návodu k použití softwaru (soubor 
ve formátu PDF) na disku DVD-ROM 
(str. 343).

Stažení snímk  pomocí te ky karet

Pokud ke stahování snímk  z fotoaparátu do osobního po íta e používáte 
místo softwaru od spole nosti Canon te ku karet, zkopírujte do osobního 
po íta e složku DCIM, která se nachází na kart .
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EOS Solution Disk
Tento disk obsahuje r zné softwarové aplikace pro fotoaparáty EOS.

Komunika ní software pro fotoaparát a po íta
Umož uje stahovat snímky (fotografie/filmy) vyfotografované pomocí 
fotoaparátu do po íta e.
Umož uje provád t nastavení fotoaparátu z po íta e.
Po p ipojení fotoaparátu k po íta i m žete po izovat fotografie na dálku.
M žete kopírovat skladby pro hudbu na pozadí na kartu a p ehrávat 
hudbu na pozadí p i p ehrávání.

Software pro prohlížení a úpravu snímk
Umož uje rychle zobrazit, upravit a vytisknout vyfotografované snímky v po íta i.
Snímky lze upravovat tak, aby originály z staly zachovány v p vodní podob .
Je ur en široké cílové skupin  uživatel , od amatér  po profesionály. 
Doporu ujeme jej p edevším uživatel m, kte í používají p i fotografování 
p evážn  typ snímk  RAW.

Software pro prohlížení a úpravu snímk
Umož uje zobrazovat, procházet a tisknout snímky typu JPEG v po íta i.
Umož uje p ehrávat filmy (soubory typu MOV) a alba videomomentek 
a získávat fotografie z film .
Pokud máte k dispozici p ipojení k Internetu, m žete stáhnout dopl kové funkce, 
jako je EOS Video Snapshot Task (Úloha videomomentek EOS) (str. 196).
Je vhodný pro za áte níky, kte í dosud s digitálním fotoaparátem 
nepracovali, a amatéry.

Software pro vytvá ení soubor  stylu Picture Style
Tento software je ur en pro pokro ilé uživatele, kte í mají zkušenosti se 
zpracováním snímk .
Umož uje upravit styl Picture Style podle jedine ných charakteristických 
vlastností snímk  a vytvo it nebo uložit originální soubor stylu Picture Style.

 EOS Utility

 Digital Photo Professional

ImageBrowser EX

 Picture Style Editor

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

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

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Uv domte si, že software ZoomBrowser EX/ImageBrowser dodávaný s p edchozími modely 
fotoaparát  nepodporuje soubory s fotografiemi a filmy po ízené tímto fotoaparátem (není 
s nimi kompatibilní). Použijte software ImageBrowser EX dodaný s tímto fotoaparátem.
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Kompatibilní opera ní systémy

1 Zkontrolujte, zda není k po íta i p ipojen fotoaparát.

2 Vložte disk CD EOS Solution Disk.

3 Vyberte zem pisnou oblast, zemi a jazyk.

4 Kliknutím na položku [Easy Installation/Jednoduchá instalace]
spus te instalaci.

Podle pokyn  na obrazovce dokon ete instalaci.
Pokud se zobrazí výzva, nainstalujte program Microsoft Silverlight.

5 Po dokon ení instalace klikn te na tla ítko [Finish/Dokon it].

6 Vyjm te disk CD.

Instalace softwaru v opera ním systému Windows

Nikdy nep ipojujte fotoaparát k po íta i d íve, než nainstalujete 
software. Software by se nenainstaloval správn .

Windows 7 Windows Vista Windows XP
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Kompatibilní opera ní systémy

1 Zkontrolujte, zda není k po íta i p ipojen fotoaparát.

2 Vložte disk CD EOS Solution Disk.
Na ploše po íta e dvakrát klikn te na ikonu disku CD-ROM a po 
otev ení okna disku dvakrát klikn te na položku [Canon EOS 
Digital Installer/Instala ní program Canon EOS Digital].

3 Vyberte zem pisnou oblast, zemi a jazyk.

4 Kliknutím na položku [Easy Installation/Jednoduchá instalace]
spus te instalaci.

Podle pokyn  na obrazovce dokon ete instalaci.

5 Po dokon ení instalace klikn te na tla ítko [Restart/Restartovat].

6 Po restartování po íta e vyjm te disk CD.

Instalace softwaru do po íta  Macintosh

MAC OS X 10.6 až 10.7
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[WINDOWS]

EOS Camera Instruction Manuals Disk
Zkopírujte návody k použití (soubory ve formátu PDF) uložené na disku do po íta e.

1 Vložte disk DVD EOS Camera Instruction Manuals Disk do jednotky 
DVD-ROM po íta e.

2 Otev ete okno disku.
Dvakrát klikn te na ikonu [My Computer/Tento po íta ] na ploše 
a poté dvakrát klikn te na jednotku DVD-ROM, do které jste vložili disk.

Vyberte jazyk a opera ní systém. Zobrazí se rejst ík návod
k použití.

[MACINTOSH]

EOS Camera Instruction Manuals Disk
Zkopírujte návody k použití (soubory ve formátu PDF) uložené na disku do po íta e Macintosh.

1 Vložte disk DVD EOS Camera Instruction Manuals Disk do 
jednotky DVD-ROM po íta e Macintosh.

2 Otev ete okno disku.
Dvakrát klikn te na ikonu disku.

3 Dvakrát klikn te na soubor START.html.
Vyberte jazyk a opera ní systém. Zobrazí se rejst ík návod
k použití.

K zobrazení soubor  návod  k použití (ve formátu PDF) je nutné nainstalovat aplikaci 
Adobe Reader (doporu ujeme nejnov jší verzi). Pokud není aplikace Adobe Reader 
v po íta i dosud nainstalována, nainstalujte ji. 
K uložení návodu ve formátu PDF do po íta e použijte funkci Save (Uložit) aplikace 
Adobe Reader. 

K zobrazení soubor  návod  k použití (ve formátu PDF) je nutné nainstalovat aplikaci 
Adobe Reader (doporu ujeme nejnov jší verzi). Pokud není aplikace Adobe Reader 
v po íta i Macintosh dosud nainstalována, nainstalujte ji. 
K uložení návodu ve formátu PDF do po íta e použijte funkci Save (Uložit) aplikace 
Adobe Reader. 

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

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

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.
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ísla
10sekundová nebo 2sekundová prodleva.....136
1 280 x 720 ...................................187
1 920 x 1 080 ................................187
640 x 480 ......................................187

A
A(Automatický inteligentní scénický režim).....66
Adobe RGB...................................176
AF  zaost ování
Album videomomentek .................189
Audio/Video OUT..........................251
Auto Lighting Optimizer (Automatická 
optimalizace jasu) ...................65, 159
Automatická expozice s p edvolbou clony ....144
Automatická expozice s p edvolbou asu .....142
Automatické p ehrávání................243
Automatické zaost ování ..............130
Automatický braketing expozice (AEB) ....155, 284
Automatický reset .........................211
Automatický výb r (AF) ........116, 130
Av (Automatická expozice s p edvolbou clony) ....144
A/V OUT ...............................237, 251

B
Barevný prostor (rozsah reprodukce barev) ...176
Baterie ......................................32, 39
Bezpe nostní upozorn ní .............333
Blesk

Bezdrátový ...............................223
Efektivní dosah.........................139
Externí blesk.....................138, 292
Kompenzace expozice s bleskem ....154
Manuální blesk .........................223
Ovládání blesku........................220
Rychlost synchronizace blesku .....293
Synchronizace záv rky (1./2. lamela) .....223

Uživatelské funkce................... 224
Vypnutý blesk....................... 77, 88

Blokování automatické expozice ....... 157
Blokování expozice s bleskem..... 292
Blokování zaost ení........................ 71
Bodové m ení............................. 151
Braketing .............................. 155, 175
Braketing expozice s bleskem (FEB) .... 222
BULB (Dlouhá expozice).............. 150
B/W ( ernobílý).................... 115, 169

C
C (Kreativní automatický režim) ....... 75
Celoplošné m ení se zd razn ným st edem..... 152
Citlivost ISO ................................. 109

Automatické nastavení (Auto) .... 112
Maximální citlivost ISO p i automatickém 
nastavení citlivosti ISO.................... 113
Rozší ení ISO .......................... 284

/B zrno ......................................... 96
asové pásmo ............................... 40
áste né m ení.......................... 151
ernobílý........................ 89, 115, 169
ernobílý snímek ........... 89, 115, 169
išt ní (Obrazový sníma )........... 225
išt ní sníma e ........................... 225

D
Data pro odstran ní prachu ......... 227
Datový konektor ........... 251, 266, 338
Datum a as ................................... 41
DC propojka ................................. 290
Detaily ............................................ 80
Displej LCD .................................... 18

Barva obrazovky ...................... 219

Rejst ík
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Rejst ík

Nastavení jasu..........................207
Obrazovka nabídky.............54, 300
P ehrávání snímk .............98, 229
Vypnutí displeje LCD ..........38, 206
Zobrazení nastavení fotografování .....24

Dlouhé expozice ...........................150
Doba prohlídky..............................205
Dostupné funkce režimu snímání.......296
Dotyková obrazovka.....23, 61, 230, 240
DPOF............................................275

E
Efekt Akvarel...................................96
Efekt filtru ........................94, 169, 260
Efekt Levného fotoaparátu..............97
Efekt miniatury ................................97
Efekt objektivu rybí oko...................96
Efekt Olejová malba........................96
Efekt tónování ( ernobílý) ............169
Expozice dotykem.........................125
Externí blesk .........................138, 292

F
Film ...............................................177

Album videomomentek .............189
Automatická expozice...............178
Doba záznamu .........................188
Metoda AF ................................186
Pot šení ...................................237
Protiv trný filtr...........................198
P ehrávání ................................239
Ru ní expozice .........................180
Ru ní zaost ování.....................178
Rychlé ovládání ........................186
Servo AF p i záznamu filmu .....199
Snímání fotografií .....................184
Snímková frekvence .................187
Tlumi .......................................198
Úpravy ......................................241

Velikost filmového záznamu..... 187
Velikost souboru....................... 188
Videomomentka ....................... 189
Vynechání prvních a posledních scén .... 241
Zobrazení informací ................. 182
Zobrazení na televizoru ... 237, 247
Zvukový záznam ...................... 197

Formátování (Inicializace karty) ..... 57
Fotoaparát

Držení fotoaparátu ..................... 48
Vymazat všechna nastavení 
fotoaparátu............................... 216
Zobrazení nastavení ................ 215

Fotografování s bezdrátovým bleskem..... 223
Fotografování s dálkovým ovládáním ...... 291
Full HD (Full High-Definition) .... 187, 237

H
HD (High-Definition) ............. 187, 237
HDMI .................................... 237, 247
HDMI CEC.................................... 249
Histogram (Jas/RGB) ................... 258
Hlasitost (p ehrávání filmu) .......... 240
Hlavní ovlada .................. 23, 64, 141
Hudba na pozadí .......................... 246

CH
Chybové kódy............................... 323

I
Ikona 3 ...................................... 4
Ikona M ........................................... 4
Ikona scény .................................... 72
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) (objektiv) ... 46
Indikace p epal ........................... 258
Indikátor p ístupu na kartu.............. 23
Informace o autorských právech ....... 212
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Rejst ík

J
Jas (expozice)...............................153

Automatický braketing 
expozice (AEB).................155, 284
Blokování automatické expozice 
(blokování AE)..........................157
Kompenzace expozice .............153
Zp sob m ení (Režim m ení) .....151

Jednobodové AF...........................121
Jednosnímkové automatické 
zaost ování (One-Shot AF)...........131
Jednotlivé snímky ...................77, 297
JPEG ............................................105

K
Kabel.........................3, 247, 266, 298
Karta ...................................18, 34, 57

Formátovat .................................57
Nízkoúrov ové formátování .......58
Ochrana proti zápisu ..................34
Problém................................36, 58
Rychlostní t ída SD ..................177
Upozorn ní na fotografování bez karty....204

Karta Eye-Fi..................................294
Karta SD, SDHC, SDXC  Karta
Klepnutí (dotyk)...............................61
Kompenzace expozice..................153
Kompenzace expozice s bleskem ...154
Konektor USB (Digital) .....251, 266, 338
Kontinuální snímání ......................133
Kontrast ........................................168
Kontrola stavu baterie.....................39
Korekce barevné odchylky............164
Korekce vin tace ..........................163
Krajina.....................................79, 115
Kreativní automatický režim............75
Kreativní filtry ..........................94, 260

Kroky úrovn  expozice................. 284
Kvalita záznamu snímku .............. 105

L
Letní as......................................... 42

M
M (Ru ní expozice) ...................... 148
Makrofotografování ........................ 80
Malý (Kvalita záznamu snímku) .... 105, 263
Mapa systému.............................. 298
Maximální po et snímk  sekvence..... 106
M kké ost ení................................. 96
MF (Ru ní zaost ování)................ 126
Mikrofon ....................................... 178

N
Nabídka

Moje menu ............................... 288
Nastavení................................. 300
Postup p i nastavení .................. 56

Nabíje ka ................................. 29, 32
Nabíjení.......................................... 32
Náhled hloubky ostrosti................ 147
Napájení

Automatické vypnutí fotoaparátu..... 206
Kontrola stavu baterie................ 39
Nabíjení ..................................... 32
Napájení z domovní zásuvky..... 290
Po et možných snímk ...... 39, 105

Napájení z domovní zásuvky ....... 290
Nastavení fotoalba ....................... 279
Nastavení papíru (tisk) ................. 268
Název souboru ............................. 210
Neutrální....................................... 115
Nízká komprese (Kvalita záznamu snímku) .... 105
No ní portrét .................................. 83
No ní scéna ............................. 83, 85
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No ní scéna z ruky .........................85
Normální komprese (Kvalita 
záznamu snímku)..........................105
NTSC ............................187, 304, 309

O
Objektiv .....................................27, 44

Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) ....46
Korekce barevné odchylky .......164
Korekce vin tace ......................163
Uvoln ní aretace ........................45

Oblast snímku.................................45
Obnovení výchozího nastavení.....216
Ochrana (ochrana snímk
proti vymazání) .............................252
Ochrana snímku p ed prachem ....225, 227
ONE SHOT (Jednosnímkové 
automatické zaost ování)..............131
Ostrost ..........................................168
Otá ení (snímek) ..........214, 233, 273
Ovládání HDR podsv tlení .............86
Ozna ení.........................................22

P
P (Programová automatická expozice) .....102
PAL ...............................187, 304, 309
Pam ová karta  Karta
PictBridge......................................265
Pixely ............................................105
Pln  automatický režim (Automatický 
inteligentní scénický režim).............66
Po et možných snímk ...........39, 105
Pom r stran ..................................108
Pom rové m ení .........................151
Portrét ...............................78, 83, 115
Posun programu ...........................103
Potla ení šumu dlouhé expozice.....161

Potla ení šumu p i vysokém ISO.... 160
Potla ení šumu u více snímk ..... 160
Prezentace ................................... 243
Priorita tónu .................................. 285
Priorita zvýrazn ní tónu................ 285
Profil ICC...................................... 176
Programová automatická expozice.... 102
Protiv trný filtr .............................. 198
Pr b žné automatické zaost ování
(Servo AF) .................................... 131
Pr vodce funkcí.............................. 60
P ehrávání.............................. 98, 229
P epína  režim  zaost ování.... 28, 117, 126
P eskakování snímk ................... 232
P ímý tisk...................................... 278
P ípona......................................... 211
P íslušenství..................................... 3
P iv ená clona .............................. 147

Q
Q (Rychlé 
ovládání)........... 50, 88, 104, 186, 236

R
RAW ..................................... 105, 107
RAW+JPEG.......................... 105, 107
Redukce šumu

Dlouhé expozice ...................... 161
Vysoká citlivost ISO ................. 160

Reproduktor.................................. 239
Režim blesku........................ 222, 223
Režim m ení ............................... 151
Režim ízení ............. 24, 77, 133, 136
Režim snímání ............................... 25

Av (Automatická expozice 
s p edvolbou clony).................. 144
M (Ru ní expozice) .................. 148
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P (Programová automatická expozice) ... 102
Tv (Automatická expozice 
s p edvolbou asu)................... 142
A (Automatický inteligentní 
scénický režim) .......................... 66
4 (Detail) .................................. 80
3 (Krajina) ............................... 79
C (Kreativní automatický režim) ... 75
6 (No ní portrét) ....................... 83
F (No ní scéna z ruky) ............. 85
G (Ovládání HDR podsv tlení) ..... 86
2 (Portrét) ................................. 78
5 (Sport) .................................. 81

Režimy kreativní zóny .................... 25
Režimy základní zóny..................... 26
Rozhýbání fotoaparátu ............. 46, 48
Ru ní expozice ..................... 148, 180
Ru ní reset ................................... 211
Ru ní zaost ování......................... 126
Ru ní zaost ování (MF) ................ 126
Rychlé ovládání ..... 50, 88, 104, 186, 236

S
Sada napájecího adaptéru ........... 290
Samospouš ................................. 136
Sá ky pro p íslušenství ................ 292
Saturace ....................................... 168
Sépiový ( ernobílý) ................ 89, 169
Simulace výsledného obrazu .... 73, 184
Snímání s živým náhledem

FlexiZone – Multi...................... 120
FlexiZone – Single ................... 121
Po et možných snímk ...... 39, 105
Pom r stran.............................. 108
Ru ní zaost ování .................... 126
Rychlé ovládání ..... 50, 88, 104, 186
Souvislé AF ...................... 116, 124
Tvá +Sledování........................ 118
Zobrazení informací ................... 70

Snímek
Automatické otá ení .................214
Automatické p ehrávání............243

íslo .........................................210
Doba prohlídky .........................205
Histogram .................................258
Hodnocení ................................234
Charakteristiky snímku 
(Picture Style) ...........114, 166, 170
Index.........................................231
Indikace p epal .......................258
Informace o snímku ..................256
Ochrana....................................252
Prezentace ...............................243
P ehrávání ..........................98, 229
P enos ......................................294
P eskakování snímk  (procházení snímk ) ...232
Ru ní otá ení ...........................233
Vymazání..................................254
Zobrazení na televizoru ....237, 247
Zv tšené zobrazení ..................231

Snímková frekvence .....................187
Snímky podle osv tlení/scény ........92
Snímky podle prost edí .......82, 89, 94
Software....................................3, 340
Souvislé ........................................210
Sport ...............................................81
sRGB ............................................176
Stisknutí do poloviny .......................49
St ední (Kvalita záznamu snímku)...105, 263
Styl Picture Style...........114, 166, 170
Symbol hodnocení ........................234
Synchronizace na druhou lamelu ....223
Synchronizace na první lamelu.....223
Synchronizace záv rky .................223
Synchroniza ní kontakty blesku......22

T
Tažení .............................................62
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Teplota barvy ................................174
Tisk ...............................................265

Efekty tisku ...............................270
Korekce sklonu .........................273
Nastavení fotoalba....................279
Nastavení papíru ......................268
P íkaz tisku (DPOF)..................275
Rozvržení .................................269
Vý ez ........................................273

Tisk data/ ísla souboru .........271, 275
Tla ítko spoušt ..............................49
Tón barvy......................................168
Tv (Automatická expozice 
s p edvolbou asu) .......................142

U
Uvolnit záv rku bez karty..............204
Uživatelská nabídka Moje menu...288
Uživatelské funkce........................282
Uživatelské nastavení WB ............172

Ú
Úplné stisknutí ................................49

V
Varování p ed teplotou..........128, 201
Velikost souboru ...........105, 188, 256
Velký (Kvalita záznamu snímku) .....105
V rný ............................................115
Verze firmwaru..............................305
Videomomentka ............................189
Videosystém .........187, 251, 304, 309
Voli  režim ....................................25
Výb r jazyka ...................................43
Vymazání (snímek) .......................254
Vymazání nastavení fotoaparátu.....216
Vyrovnávací blesk.........................140
Vý ez (tisk) ....................................273

Vytvo ení nebo výb r složky ........ 208
Vyvážení bílé................................ 172

Braketing.................................. 175
Korekce.................................... 174
Uživatelské nastavení .............. 172

W
WB (Vyvážení bílé)....................... 172

Z
Zábleskové jednotky jiného výrobce ..... 293
Zaost ování

innost AF ............................... 130
Metoda AF ............................... 116
Objekty, na které se obtížn  zaost uje .... 123
Pomocné sv tlo AF.......... 132, 286
Rozost ení.................... 46, 48, 123
Ru ní zaost ování .................... 126
Zm na kompozice...................... 71
Zvuková signalizace................. 204

Závady.......................................... 311
Závit pro stativ ................................ 23
Zm na velikosti ............................ 262
Zobrazení informací o snímku...... 256
Zobrazení jednoho snímku............. 98
Zobrazení na televizoru........ 237, 247
Zobrazení náhledu 4 nebo 9 snímk .... 231
Zobrazení náhled ....................... 231
Zobrazení nastavení fotografování ... 24
Zobrazení rastru ........................... 205
Ztráta podrobností ve sv tlech..... 258
Zv tšené zobrazení.............. 126, 231
Zvuková signalizace ..................... 204
Zvuková signalizace p i dotyku ...... 63
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