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Въведение
Преди да започнете да снимате, моля запознайте се с 
информацията по-долу
За да предотвратите злополуки и заснемане на несполучливи снимки, 
първо прочетете “Мерки за безопасност” (= 22) и “Грижи и съхранение” 
(= 25). Също така, прочетете внимателно това ръководство, за да знаете 
как да използвате правилно фотоапарата.

Правете справки с това ръководство, докато 
използвате фотоапарата, за да опознаете неговите 
възможности
Докато четете това ръководство, направете няколко пробни снимки, за да 
проверите резултата. Така ще можете да опознаете по-добре функциите 
на фотоапарата. Съхранявайте това ръководство на сигурно място, за да 
можете да правите справки с него, когато се наложи.

Тестване на фотоапарата преди използване и 
отговорности
След снимане, възпроизведете изображенията чрез LCD дисплея и 
проверете дали сте ги заснели правилно. Canon не поема отговорност за 
евентуални щети или причинени неудобства, в случай че фотоапаратът или 
картата памет са повредени и изображенията не могат да бъдат записани 
или прехвърлени в компютър.

Авторски права
Законите за авторското право във вашата държава може да забраняват 
употребата на вашите заснети изображения или на музика и изображения 
със защитени авторски права с музика в картата памет за цели, различни от 
лична употреба. Заснемането на представления или изложби също може да 
е забранено дори за персонална употреба.
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Списък на елементите от комплекта
Преди да започнете, проверете дали комплектът на фотоапарата съдържа 
описаните по-долу елементи. Ако някой от елементите липсва, свържете се 
с вашия търговец на Canon.

Фотоапарат
(със сенник за окуляра и капачка на тялото)

Ремък
Батерия 
LP-E17

(с предпазна капачка)
Зарядно устройство 

LC-E17E*

*Зарядното устройство LC-E17E се доставя със захранващ кабел.
 z Фотоапаратът не се доставя със CD-ROM диск със софтуер, 

интерфейсен кабел или HDMI кабел.
 z Ако сте закупили комплект с обектив, проверете дали обективите са 

налични в комплекта.
 z Бъдете внимателни да не изгубите някой от посочените по-горе 

елементи.
 z Ако ви потрябват ръководствата за използване на обектива, изтеглете ги от 

уебсайта на Canon.
Ръководствата за използване на обектива (PDF файлове) се отнасят за 
обективи, които се продават отделно. При покупка на фотоапарат в комплект с 
обектив имайте предвид, че някои от аксесоарите, доставени с обектива, може 
да не съвпадат с посочените в ръководството за използване на обектива.

 z Софтуер можете да изтеглите от уебсайта на Canon (= 484).
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Бърз старт

1 (2)

(1)

(1)

(2)

Поставете батерията във 
фотоапарата (= 37).

 z Когато закупите продукта, заредете 
батерията, за да го използвате 
(= 35).

2

(2)

(1)
Поставете картата (= 37).

 z Поставете картата в гнездото за 
карти с етикет, ориентиран към 
гърба на фотоапарата.

3 Бяла маркировка Червена маркировка Монтирайте обектива (= 47).
 z Подравнете бялата или червената 

маркировка за монтиране на 
обектива с маркировката на 
фотоапарата в съответния цвят, за 
да монтирате обектива.
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4 Поставете превключвателя за 
режима на фокуса на обектива 
в позиция <f> (= 47).

5 Поставете превключвателя на 
захранването в позиция <1> 
и поставете програматора в 
позиция <A> (Интелигентен 
автоматичен режим за сцена) 
(= 70).

 z Всички необходими настройки на 
фотоапарата ще бъдат зададени 
автоматично.

6 Отворете LCD дисплея 
(= 40).

 z Когато на LCD дисплея се изведе 
екранът за настройка на дата/час/
часова зона, вижте стр. 43.

7 Фокусирайте обекта (= 50).
 z Гледайте през визьора и 

позиционирайте центъра на 
визьора върху обекта.

 z Натиснете спусъка наполовина и 
фотоапаратът ще фокусира обекта.

 z Ако е необходимо, отворете 
светкавицата с пръсти.
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8 Направете снимката (= 50).
 z Натиснете спусъка докрай, за да 

направите снимката.

9 Прегледайте снимката.
 z Току-що заснетата снимка се 

появява за около 2 s на LCD 
дисплея.

 z За да изведете снимката отново, 
натиснете бутона <x> (= 101).

 z За да снимате, като наблюдавате LCD дисплея, вижте “Снимане чрез 
LCD дисплея (снимане в режим Live View)” (= 180).

 z За да разгледате заснетите до момента изображения, вижте 
“Възпроизвеждане на изображения” (= 101).

 z За да изтриете изображения, вижте “Изтриване на изображения” 
(= 310).
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Съвместими карти
С този фотоапарат можете да използвате посочените по-долу карти 
независимо от капацитета. Ако картата е нова или е била форматирана 
(инициализирана) чрез друг фотоапарат или чрез компютър, 
форматирайте картата чрез този фотоапарат (= 66).

 z SD/SDHC*/SDXC* карти памет
*  Поддържат се UHS-I карти.

Карти, които позволяват запис на видео
При запис на видео използвайте карта с голям капацитет и с достатъчно 
добри характеристики (достатъчно висока скорост на четене и запис), за да 
гарантирате запис с желаната резолюция.

В този документ “карта” се отнася за SD карти памет, SDHC карти памет 
и SDXC карти памет.
*  Фотоапаратът не се доставя с карта за запаметяване на 

заснетите изображения/видео. Трябва да я закупите отделно.
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Съдържание според целите

Снимане
 z Автоматично снимане ÎÎ= 69 - = 100 (Режими от 

"Основна зона")
 z Заснемане на серия от снимки ÎÎ= 112 (i Серия от снимки)
 z Отложено снимане ÎÎ= 206 (j Самоснимачка)
 z Замразяване на действието
 z Снимки на движещи се обекти със 

следи от движението

ÎÎ= 149 (s AE с приоритет на 
скорост)

 z Снимайте с настройки по свой 
избор

ÎÎ= 76 (Творческа помощ)

 z Разфокусиране на фона
 z Голяма дълбочина на рязкост

ÎÎ= 152 (f AE с приоритет на 
бленда)

 z Настройване на яркостта 
(експонацията) на изображението

ÎÎ= 160 (Компенсация на 
експонацията)

 z Снимане при слаба светлина ÎÎ= 78, = 169 (D Използване 
на светкавица)
ÎÎ= 118 (Настройка за ISO 
светлочувствителност)

 z Снимане без светкавица ÎÎ= 175 (b Светкавица Изкл.)
 z Снимане на фойерверки през 

нощта
ÎÎ= 157 (Неограничена 
експонация)

 z Снимане с наблюдение на 
изображението на LCD дисплея

ÎÎ= 180 (A Снимане в режим 
Live View)

 z Снимане с творчески филтри ÎÎ= 93, = 188 (Творчески 
филтри)

 z Заснемане на селфи ÎÎ= 210 (  Селфи)
 z Запис на видео ÎÎ= 217 (k Запис на видео)
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Качество на изображението
 z Снимане с ефекти 

на изображението, 
съответстващи на обекта

ÎÎ= 121 (Стил на снимката)

 z Отпечатване на изображ. 
в голям формат

ÎÎ= 115 (73, 83, 1, D)

 z Заснемане на много 
снимки

ÎÎ= 115 (7a, 8a, b)

AF (Фокусиране)
 z Промяна на точката за 

фокусиране
ÎÎ= 108 (S Избор на AF точка)

 z Заснемане на обекти,  
които се движат

ÎÎ= 83, = 84, = 106  
(Следящ AF)

Възпроизвеждане
 z Преглед на изображенията 

във фотоапарата
ÎÎ= 101 (x Възпроизвеждане)

 z Бързо търсене на 
изображения

ÎÎ= 281 (H Групово 
възпроизвеждане) 
= 285 (I Търсене на изображения)

 z Категоризиране на 
изображения

ÎÎ= 288 (Категоризиране)

 z Предотвратяване на 
неволно изтриване на 
важни изображения

ÎÎ= 307 (K Защита на изображения)

 z Изтриване на ненужни 
изображения

ÎÎ= 310 (L Изтриване)

 z Авт. възпроизвеждане на 
изображения и видео

ÎÎ= 303 (Автоматично 
възпроизвеждане)

 z Възпроизв. на снимки и 
видео чрез телевизор

ÎÎ= 305 (Телевизор)

 z Настройване на яркостта 
на LCD дисплея

ÎÎ= 262 (Яркост на LCD дисплея)

 z Прилагане на специални 
ефекти към изображения

ÎÎ= 329 (Творчески филтри)
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Безжични функции
 z Изпращане на изображения 

към смартфон
ÎÎ= 349 (Комуникация със смартфон)

 z Изпращане на изображения 
към компютър

ÎÎ= 378 (Използвайте със софтуер)

 z Отпечатване на 
изображения

ÎÎ= 381 (Печат чрез Wi-Fi принтер)

 z Споделяне на изображения 
онлайн

ÎÎ= 391 (Изпращане на изображения 
към уебуслуги)
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Индекс на функциите

Захранване
 z Батерия

• Зареждане (= 35)
• Поставяне/Изваждане 

(= 37)
• Ниво на батерията (= 42)
• Проверка на информацията за 

батерията (= 460)
 z Електрически контакт (= 461)
 z Автоматично изключване 
(= 41)

Карти
 z Поставяне/Изваждане (= 37)
 z Форматиране (= 66)
 z Заснемане без карта (= 260)

Обектив
 z Монтиране/Демонтиране 
(= 47)

 z Варио (= 48)

Основни настройки
 z Настройване на диоптъра 
(= 49)

 z Език (= 46)
 z Дата/Час/Часова зона (= 43)
 z Звуков сигнал (= 260)

LCD дисплей
 z Използване на LCD дисплея 
(= 40)

 z Бутон за вкл./изкл на LCD 
дисплея (= 272)

 z Настройване на яркостта 
(= 262)

 z Сензорен екран (= 63)
 z Настройки на информацията на 
дисплея (= 51)

 z Съветник за функциите (= 55)

Заснемане на снимки
 z Създаване/избор на папка 
(= 263)

 z Номериране на файлове 
(= 265)

AF
 z AF функция (= 104)
 z Избор на AF точка (= 108)
 z Ръчно фокусиране (= 111)
 z AF с разпознаване на очи 
(= 204)

 z Непрекъснат AF (= 205)
 z Настройки за функцията "MF 
подчертаване на контури" 
(= 213)

Метод на снимане
 z Метод на снимане (= 112)
 z Серия от снимки (= 112)
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Качество на изображението
 z Качество на изображението 
(= 115)

 z Стил на снимката (= 121)
 z Баланс на бялото (= 129)
 z Автоматично оптимизиране на 
осветеността (= 136)

 z Редуциране на шума 
в изображението при 
продължителна експонация 
(= 139)

 z Редуциране на шума в 
изображението при висока ISO 
светлочувствителност (= 138)

 z Корекция на изкривяването на 
обектива (= 141)

 z Приоритет на светлите тонове 
(= 137)

 z Цветово пространство (= 145)

Снимане
 z Режим на снимане (= 30)
 z ISO светлочувствителност 
(= 118)

 z Неограничена експонация 
(= 157)

 z Режим за измерване на 
осветеността (= 158)

 z Фиксиране на огледалото в горна 
позиция (= 165)

 z Дистанционно управление 
(= 463)

Настройване на 
експонацията

 z Компенсация на експонацията 
(= 160)

 z Компенсация на експонацията с 
M+ISO Авто (= 156)

 z AEB (= 162)
 z AE фиксиране (= 164)

Светкавица
 z Вградена светкавица (= 169)
 z Външна светкавица (= 174)
 z Настройки на светкавицата 
(= 175)

Снимане в режим Live View
 z Снимане в режим Live View 
(= 180)

 z Съотношение (= 192)
 z AF функция (= 195)
 z AF метод (= 197)
 z Творчески филтри (= 188)
 z Самоснимачка (= 206)
 z Спусък с докосване (= 208)
 z Селфи (= 210)

Запис на видео
 z Запис на видео (= 217)
 z AF метод (= 197)
 z Резолюция на видеозаписа 
(= 228)

 z Следящ AF за видео (= 253)
 z Запис на звук (= 251)
 z Ръчна експонация (= 221)
 z Цифрово увеличаване (= 231)
 z Запис на видео в режим HDR 
(= 234)

 z Творчески филтри за 
видеозаписи (= 235)

 z Кратка сцена (= 245)
 z Видео от последователни кадри 
(= 238)

 z Снимане с дистанционно 
управление (= 463)
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Възпроизвеждане
 z Време за преглед на снимки 
(= 261)

 z Възпроизвеждане на единични 
изображения (= 101)

 z Информация за заснемането 
(= 323)

 z Индексно възпроизвеждане 
(= 281)

 z Търсене на изображения 
(Прескачане между 
изображенията) (= 282)

 z Изглед с увеличаване (= 284)
 z Ротация на изображението 
(= 287)

 z Категоризация (= 288)
 z Възпроизвеждане на видео 
(= 296)

 z Автоматично възпроизвеждане 
(= 303)

 z Преглед на снимки на 
телевизионен екран (= 305)

 z Защита (= 307)
 z Изтриване (= 310)
 z Възпроизвеждане с докосване 
(= 285)

 z Задание за печат (DPOF) 
(= 316)

 z Настройки за фотоалбум 
(= 320)

Редактиране на изображения
 z Творчески филтри (= 329)
 z Промяна на размера (= 338)
 z Изрязване (= 340)

Персонализиране
 z Потребителски функции (C.Fn) 
(= 446)

 z My Menu (= 455)

Софтуер
 z Кратко ръководство за софтуера 
(= 484)

 z Ръководства за използване на 
софтуера (= 485)

Безжични функции
 z Комуникация със смартфон 
(= 349)

 z Автоматично изпращане на 
изображения към смартфони 
(= 362)

 z Дистанционно управление (EOS 
Utility) (= 374)

 z Автоматично изпращане на 
изображения към компютър 
(= 378)

 z Печат чрез Wi-Fi принтер 
(= 381)

 z Изпращане на изображения към 
уебуслуги (= 391)

 z Инициализиране на настройките 
за безжична връзка (= 425)
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Символи и означения в това 
ръководство

Символи в това ръководство
<6> : Обозначава главния селектор.
<W><X><Y><Z> :  Обозначават стрелките нагоре, надолу, наляво или 

надясно на четирипосочния бутон <V>.
<0> : Обозначава бутона за задаване на настройки.

*  В допълнение към горното, символите, изобразени върху бутоните на фотоапарата 
и показани на LCD дисплея, се използват и в това ръководство за описване на 
съответните операции и функции.

N
 :  Символът горе вдясно от заглавието на страницата означава, 

че съответната функция е достъпна само в режимите от 
"Творческата зона" (= 31).

(=***) : Номера на страници, съдържащи допълнителна информация.
 :  Предупреждение за предотвратяване на проблеми при снимане.
 : Допълнителна информация.
 :  Съвети или инструкции за постигане на по-добри резултати.
 : Съвети за отстраняване на неизправности.

Уточнения за инструкции за работа и бележки 
относно примерни снимки

 z Всички процедури, описани в ръководството, предполагат, че 
превключвателят на захранването е в позиция <1> (= 41).

 z Допускаме, че всички настройки от менюто и потребителски функции са 
с фабричните си настройки.

 z За целите на обясненията в това ръководство фотоапаратът е показан 
на илюстрациите с монтиран обектив EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM.

 z Примерните снимки, показани на екрана на фотоапарата в това 
ръководство, са само за целите на обясненията и за по-ясно 
онагледяване на ефектите.
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Мерки за безопасност
За да предпазите себе си и другите от щети или наранявания, 
съблюдавайте описаните по-долу предпазни мерки. Уверете се, че напълно 
сте разбрали и съблюдавате тези предпазни мерки, преди да използвате 
продукта.

 Предупреждения:
Следвайте инструкциите по-долу.  
В противен случай може да възникне  
смърт или сериозно нараняване.

 z За да избегнете пожар, прегряване, изтичане на химикали, експлозии или токов удар, 
съблюдавайте следните мерки за безопасност:

 - Не използвайте батерии, източници на захранване и аксесоари, които не са 
посочени в ръководството на потребителя. Не използвайте собственоръчно 
направени или модифицирани батерии, защото това ще причини повреда.

 - Не свързвайте накъсо полюсите, не разглобявайте и не модифицирайте батерията. 
Не подлагайте батерията на нагряване или запояване. Не излагайте батерията на 
огън или вода. Не подлагайте батерията на силни механични удари.

 - Не свързвайте положителния и отрицателния полюс на батерията неправилно.
 - Не презареждайте батерията при температури извън допустимия диапазон за 

околна температура на зареждане (работа). Също така не превишавайте времето 
за зареждане, посочено в ръководството на потребителя.

 - Не позволявайте метални предмети да докосват контактните пластини на 
фотоапарата, аксесоарите, свързващите кабели и т.н.

 z Когато изхвърляте батерия, изолирайте нейните контактни пластини. Контактът с други 
метални предмети или батерии може да причини пожар или експлозия.

 z В случай на прегряване или поява на дим и изпарения при зареждане на батерията, 
незабавно изключете зарядното устройство от електрическия контакт, за да 
преустановите зареждането. В противен случай може да възникне пожар, повреда от 
прегряване или токов удар.

 z Ако забележите изтичане на субстанции, промяна на цвета, деформация, дим или 
изпарения от батерията, незабавно я отстранете. Внимавайте да не се изгорите. 
Използването на такава батерия може да доведе до пожар, токов удар или изгаряне 
на кожата.

 z В случай на изтичане на субстанции не допускайте течността да попадне в контакт 
с очите, кожата или дрехите ви. Това може да увреди очите ви или да причини 
кожни изгаряния. Ако течността попадне в контакт с очите, кожата или дрехите ви, 
изплакнете обилно засегнатото място с чиста вода, без да го търкате. Незабавно 
посетете лекар.

 z Не оставяйте който и да е от кабелите на устройството в близост до нагревателен 
уред. Кабелът може да се деформира или изолацията му да се стопи и това да 
причини пожар или токов удар.

 z Не дръжте фотоапарата в една и съща позиция за дълъг период от време. Дори ако 
ви се струва, че фотоапаратът не е твърде горещ, продължителният контакт с една и 
съща част на тялото може да предизвика зачервяване на кожата или слабо контактно 
изгаряне на кожата. Използването на статив е препоръчително при снимане с 
фотоапарата на много горещи места, както и за хора с проблеми с кръвообращението 
или много чувствителна кожа.

 z Не задействайте светкавицата срещу очите на човек, който управлява автомобил или 
друго превозно средство. Така може да причините катастрофа.
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 z Когато не използвате фотоапарата или аксесоарите, винаги изваждайте батерията 
и откачайте захранващия кабел и свързващите кабели от оборудването, преди да го 
приберете за съхранение. Така ще предотвратите токов удар, прегряване, пожар или 
корозия.

 z Не използвайте оборудването в атмосфера, съдържаща лесно запалими газове. Може 
да причините експлозия или пожар.

 z Ако изпуснете оборудването и корпусът му се счупи, разкривайки вътрешните 
компоненти, не ги докосвайте. Съществува опасност от токов удар.

 z Не разглобявайте и не модифицирайте оборудването. Изложените на високо 
напрежение вътрешни компоненти може да причинят токов удар.

 z Не гледайте към слънцето или към източник на много ярка светлина през фотоапарата 
или обектива. В противен случай може да увредите зрението си.

 z Дръжте оборудването на недостъпни за деца и бебета места, включително докато го 
използвате. Ремъци или кабели биха могли случайно да причинят задушаване, токов 
удар или нараняване. Задавяне или нараняване може да възникне и ако дете или бебе 
случайно погълне част или аксесоар от фотоапарата. Ако дете или бебе погълне част 
или аксесоар, незабавно се консултирайте с лекар.

 z Не използвайте и не съхранявайте оборудването на запрашени или влажни места. 
Също така дръжте батерията далеч от метални обекти и я съхранявайте с поставена 
предпазна капачка, за да предотвратите късо съединение. Така ще предотвратите 
възникването на пожар, прегряване, токов удар или изгаряния.

 z Преди да използвате фотоапарата в самолет или болница, проверете дали това е 
позволено. Електромагнитните вълни, излъчвани от фотоапарата, може да повлияят 
на апаратурата в самолета или на медицинското оборудване в болницата.

 z За да не предизвикате пожар или токов удар, винаги съблюдавайте описаните по-долу 
предпазни мерки:

 - Винаги вкарвайте щепсела на електрическия кабел докрай в контакта.
 - Не хващайте захранващия кабел с мокри ръце.
 - Когато издърпвате захранващия кабел от контакта, хващайте и дърпайте щепсела, 

а не кабела.
 - Не надрасквайте, не режете, не огъвайте прекалено захранващия кабел и 

не поставяйте тежки предмети върху него. Също така не го усуквайте и не го 
връзвайте.

 - Не включвайте прекалено много щепсели към един и същи електрически 
разклонител.

 - Не използвайте кабел с повредени проводници или изолация.
 z Периодично изваждайте щепсела и почиствайте прахта около електрическия контакт 
със суха кърпа. В запрашена, влажна или омаслена среда, натрупаната около 
контакта прах може да се овлажни и да причини късо съединение и пожар.

 z Не свързвайте батерията директно към електрически контакт или към запалката на 
автомобил. Батерията може да изтече, прегрее или експлодира, причинявайки пожар, 
изгаряния или наранявания.

 z Преди да се позволи на деца да използват продукта, е необходимо възрастен 
подробно да им обясни как се използва продуктът. Наглеждайте децата, докато 
използват продукта. Неправилната употреба може да причини токов удар или 
нараняване.

 z Не оставяйте обектив или фотоапарат с монтиран на него обектив на слънце, без да 
е поставена предпазната капачка на обектива. В противен случай обективът може да 
концентрира слънчевите лъчи и да причини пожар.

 z Не покривайте или завивайте продукта с кърпа или плат, докато го използвате. 
Акумулираната около устройството топлина може да причини деформация на корпуса 
или пожар.
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 z Внимавайте да не намокрите фотоапарата. Ако изпуснете продукта във вода или ако 
вода или метални частици попаднат в продукта, веднага извадете батерията. Така ще 
предотвратите възникването на пожар, токов удар или изгаряния.

 z Не използвайте разредител за бои, бензол или други органични разтворители за 
почистване на продукта. Така може да причините пожар или да застрашите  
здравето си. 
 

 Предупреждения:
Следвайте инструкциите по-долу.  
В противен случай може да възникнат 
наранявания или повреди на имущество.

 z Не използвайте и не съхранявайте продукта на място с висока температура, като 
например в нагорещен от слънцето автомобил. Продуктът може да се нагрее и да 
причини изгаряния на кожата. Това може да доведе и до изтичане на батерията или 
експлозия, което ще влоши работата или ще съкрати експлоатационния живот на 
продукта.

 z Не носете фотоапарата, когато е монтиран на статив. Това може да доведе до 
нараняване или злополука. Уверете се също, че стативът е достатъчно здрав, за да 
издържи тежестта на фотоапарата и обектива.

 z Не оставяйте продукта на място с ниска температура за продължителен период от 
време. Продуктът ще се охлади и може да причини травми при допир.

 z Не задействайте светкавицата в близост до очите на хора. Това може да увреди очите.
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Грижи и съхранение
Грижи за фотоапарата

 z Този фотоапарат е прецизно устройство. Не го изпускайте и не го 
подлагайте на механични удари.

 z Фотоапаратът не е водоустойчив и не трябва да се използва във 
влажна среда или под вода. Ако фотоапаратът се намокри, отнесете го 
възможно най-бързо в сервизен център на Canon. Ако малко количество 
вода попадне върху корпуса, попийте я с чиста и суха кърпа. Ако сте 
използвали фотоапарата в среда със солни изпарения, забършете 
целия корпус с чиста и леко навлажнена кърпа.

 z Никога не оставяйте фотоапарата в близост до устройства, които 
генерират силни магнитни полета, като магнити и електродвигатели. 
Наред с това, не използвайте фотоапарата и не го оставяйте на места, 
на които се излъчват силни радиовълни, например в близост до големи 
антени. Силните магнитни полета и радиовълните могат да доведат 
до неправилно функциониране на фотоапарата или да повредят 
графичните данни.

 z Не оставяйте фотоапарата в силно нагорещена среда (например 
в автомобил, изложен на пряка слънчева светлина). Високите 
температури може да повредят фотоапарата.

 z Фотоапаратът съдържа прецизни електронни компоненти. Не се 
опитвайте да го разглобявате или да го ремонтирате сами.

 z Не пречете на работата на огледалото с пръста си и т.н. В противен 
случай може да причините неизправност.

 z Използвайте само налична в търговската мрежа продухваща помпа, 
за да почистите натрупаната прах по обектива, визьора, огледалото, 
екрана за фокусиране и др. Не почиствайте корпуса или обектива 
на фотоапарата с препарат, съдържащ органични разтворители. Ако 
фотоапаратът е силно замърсен, обърнете се към най-близкия сервизен 
център на Canon.

 z Не докосвайте електрическите контактни пластини на фотоапарата. 
Така ще предпазите контактните пластини от корозия. Корозиралите 
контактни пластини може да повредят фотоапарата.

 z Бързото преместване на фотоапарата от студена в топла среда може 
да предизвика отлагането на конденз по корпуса и вътрешните му 
повърхности. За да избегнете образуването на конденз, поставете 
фотоапарата в запечатан полиетиленов плик и го оставете да се 
приспособи към по-високата температура, преди да го извадите от 
плика.

 z Не използвайте фотоапарата, ако по него се е отложил конденз. Така 
може да го повредите. При наличие на конденз свалете обектива, 
извадете картата и батерията от фотоапарата и след това изчакайте 
кондензът да се изпари, преди да използвате фотоапарата отново.
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 z Ако не възнамерявате да използвате фотоапарата за продължителен 
период от време, извадете батерията му и го съхранявайте на хладно, 
сухо и проветриво място. При продължително съхранение задействайте 
затвора периодично, за да се уверите, че фотоапаратът функционира 
правилно.

 z Не съхранявайте фотоапарата на места, на които се използват 
корозивни химикали, като например в химическа лаборатория.

 z Ако фотоапаратът е бил съхраняван през продължителен период от 
време, проверете функциите му, преди да пристъпите към неговото 
използване. Ако не сте използвали фотоапарата за известно време или 
ви предстои да заснемате важни снимки, като например при пътуване 
в чужбина, обърнете се към най-близкия сервизен център на Canon за 
проверка на фотоапарата или лично проверете дали той функционира 
нормално.

 z Ако използвате функцията за заснемане на серия от снимки, режима 
Live View или функцията за запис на видео продължително време, 
фотоапаратът може да се загрее. Това не е повреда.

 z Ярък източник на светлина във или извън кадъра може да доведе до 
отблясъци.

LCD дисплей
 z Въпреки че LCD дисплеят е произведен по изключително прецизна 

технология с над 99,99% ефективни пиксели, все пак е възможно 0,01% 
или по-малко от пикселите да са „мъртви” или да се наблюдават черни, 
червени или оцветени в друг цвят точки. "Мъртвите" пиксели не се 
считат за повреда. Те не се отразяват върху качеството на записаното 
изображение.

 z Ако оставите LCD дисплея включен за дълъг период от време, може да 
настъпят временни промени в неговата физическа структура и да се 
наблюдават остатъчни контури от продължително възпроизвежданото 
изображение. Това е само временно явление. Проблемът изчезва, 
когато оставите фотоапарата, без да го използвате няколко дни.

 z При ниски температури LCD дисплеят може да реагира малко по-
бавно, а при високи температури може да загуби яркостта си. Той ще 
възстанови нормалните си характеристики при стайна температура.

Карти
За да защитите картата и запаметените в нея данни, обърнете внимание на 
следното:

 z Старайте се да не изпускате, огъвате или мокрите картата. Не я 
подлагайте на силни механични удари или вибрации.

 z Не докосвайте контактните пластини на картата памет с пръсти или с 
метални предмети.

 z Не залепвайте стикери и др. върху картата.
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 z Не съхранявайте и не използвайте картата в близост до устройства, 
които генерират силно магнитно поле (например телевизори, 
високоговорители или магнити). Също така, избягвайте да съхранявате 
картата памет на места, изложени на статично електричество.

 z Не оставяйте картата изложена на пряка слънчева светлина или в 
близост до отоплителни уреди.

 z Съхранявайте картата в подходяща опаковка.
 z Не съхранявайте картата в гореща, запрашена или влажна среда.

Замърсяване на повърхността на сензора
Наред с прахта, която прониква във фотоапарата, в редки случаи смазваща 
субстанция от вътрешните компоненти на фотоапарата може да попадне 
върху сензора. Ако след автоматичното почистване в изображението все 
още се наблюдават петна, ви препоръчваме да отнесете фотоапарата за 
почистване на сензора в сервизен център на Canon.
Обектив
Когато демонтирате обектива от фотоапарата, 
поставяйте неговата задна предпазна капачка и 
го поставяйте със задния му край нагоре, за да 
предотвратите надраскване на повърхността на 
лещите или контактните му пластини (1).

(1)
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Компоненти на фотоапарата

(14)(15) (13)

(5)

(3)
(4)

(2)

(1)

(8)(7)(6) (10)(9)

(19)(18) (20) (21) (22)

(16)
(17)

(23)

(8)(12)(11)

(1) Гнездо за обектива
(2) Щифт за фиксиране на обектива
(3) Ръкохватка
(4) Маркировка за монтиране на  

EF-S обектив
(5) Маркировка за монтиране на  

EF обектив
(6) Спусък
(7) Главен селектор
(8) Отвор за ремък
(9) Вградени микрофони
(10) Вградена светкавица/ 

Лъч за подпомагане на AF
(11) Високоговорител
(12) <V> Маркировка за фокусна 

равнина

(13) Огледало
(14) Бутон за освобождаване на обектива
(15) Контактни пластини
(16) Порт за дистанционно управление
(17) Вход за външен микрофон
(18) Сериен номер
(19) Цокъл за статив
(20) Капак на гнездото за батерията/

картата
(21) Ключе за капака на гнездото за 

батерията/картата
(22) Отвор за DC кабела
(23) Капачка на тялото
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(23) (22)

(16)

(15)

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

(1)

(3)
(2)

(5)(4) (12)(13)(14)

(17)

(20)

(21)

(18)

(19)

(1) LCD дисплей /сензорен екран
 Отваря се наляво на около 180° и се 

върти нагоре и надолу.
(2) Бутон <B> (Информация)
(3) Бутон <M> (Меню)
 Използва се за показване на екрана 

на менюто.
(4) Сенник на окуляра
(5) Окуляр на визьора
(6) Чехълче
(7) Контактни пластини за 

синхронизация на светкавицата
(8) Селектор за настройване на 

диоптъра
(9) Програматор
(10) Бутон <g> (ISO 

светлочувствителност)
(11) Бутон <U> (Дисплей)
(12) Превключвател на захранването
(13) Порт HDMI mini OUT
(14) Цифров порт

(15) Бутон <A> (Снимане в режим Live 
View/запис на видео)

 Превключва от снимане чрез визьора 
към снимане в режим Live View. 
Запис на видео е възможен, когато 
сте поставили превключвателя на 
захранването в позиция <k>.

(16) Бутон <g> (Отвор на 
диафрагмата/компенсация на 
експонацията)

(17) Бутон <S> (Избор на AF точка)/ 
<u> (Увеличаване)

(18) Бутон <A> (AE фиксиране/FE 
фиксиране)/ 
<I> (Индекс/Намаляване)

(19) Бутон <Q> (Бърз контрол)/<0> 
(Настройка)

 Отворете екрана "Бърз контрол".  
Използва се и за потвърждаване на 
избрани настройки.

(20) <W><X><Y><Z>: <V> Стрелки
(21) Индикатор за достъп
(22) Бутон <L> (Изтриване на единични 

изображения)
(23) Бутон <x> (Възпроизвеждане)
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Програматор
Програматорът е разделен на две зони – "Основна зона" и "Творческа зона".

(1)

(1) Основна зона
Трябва само да натиснете спусъка. Фотоапаратът задава всички 
необходими настройки, подходящи за заснемания обект или сцена.
A : Интелигентен автоматичен режим за сцена (= 70)
8 : Специална сцена (= 78)

2 Портрет (= 79) 4 Близък план (= 85)
E Гладка кожа (= 80) P Храна (= 86)
q Групова снимка (= 81) x Свещ (= 87)
3 Пейзаж (= 82) 6 Нощен портрет (= 88)

5 Спортна сцена (= 83) F
Нощна сцена без статив 
(= 89)

C Деца (= 84) G
HDR контрол на контражур 
(= 90)

v : Творчески филтри (= 93)

G
Зърнисто черно-бяло 
изображение (= 95) c Ефект "Миниатюра" (= 96)

W Мек фокус (= 95) A
HDR арт стандартни цветове 
(= 96)

X Ефект "Fish-eye" (= 95) B
HDR арт наситени цветове 
(= 96)

Z
Ефект "Акварелна рисунка" 
(= 95) C

HDR арт супернаситени 
цветове (= 96)

H
Ефект "Фотоапарат играчка" 
(= 95) D HDR арт ембосиран (= 96)
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(2)

(2) Творческа зона
Тези режими ви дават повече контрол за заснемане на различни обекти 
според желанията ви.
d : Програма AE (= 147)
s : AE с приоритет на скорост (= 149)
f : AE с приоритет на бленда (= 152)
a : Ръчна експонация (= 155)
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Индикации във визьора

(1)

(7)
(8)
(9)

(2)

(4)
(5)
(6)

(3)

(11) (14)(12)
(10) (13)

(15)(16)
(17)

(18)

(1) Екран за фокусиране
(2) Окръжност за точково мерене
(3) Индикатор за активиране на AF точка
(4) AF точка
(5) Синхр. с висока скорост на затвора 

FE фиксиране/ FEB в процес на 
изпълнение

(6) AE фиксиране/AEB в процес на 
изпълнение

(7) Символ за предупреждение
(8) Индикатор за ISO 

светлочувствителност
(9) Индикатор за фокусиране
(10) Готовност на светкавицата 

Предупреждение за неправилно FE 
фиксиране

(11) Компенсация на експонацията на 
светкавицата

(12) Скорост на затвора 
Неограничена експонация (buLb) 
FE фиксиране (FEL) 
В процес на изпълнение (buSy) 
Зареждане на вградената светкавица  
(buSy) 
Предупреждение за липса на карта 
(Card) 
Грешка в картата (Card) 
Предупреждение за пълна карта 
(FuLL) 
Код за грешка (Err)

(13) Отвор на диафрагмата
(14) Компенсация на експонацията
(15) Индикатор за ниво на експонацията 

Компенсация на експонацията 
AEB диапазон

(16) Приоритет на светлите тонове
(17) ISO светлочувствителност
(18) Максимален брой снимки в серия

 z Действителните показания зависят от активните функции.
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Зарядно устройство LC-E17E
Зарядно устройство за батерия LP-E17 (= 35).

(4)

(5)

(1)

(2)
(3)

(1) Гнездо за батерията
(2) Индикатор за пълен 

заряд
(3) Индикатор за 

зареждане на 
батерията

(4) Захранващ кабел
(5) Вход за захранващия 

кабел
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Подготовка на 
фотоапарата и основни 

операции

Тази глава описва процедурите за подготовка, преди да 
започнете да снимате, и основните операции на фотоапарата.

(1)

(2)

(3)
(4)

Поставяне на ремъка
Прекарайте края на ремъка през 
халката за ремък на фотоапарата. 
След това прекарайте ремъка 
през катарамата, както е показано 
на илюстрацията. Издърпайте 
ремъка, за да се уверите, че 
той няма да се изплъзне от 
катарамата.
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Зареждане на батерията

1 Свалете предпазната капачка на 
батерията.

 z Свалете предпазната капачка, 
доставена с батерията.

2 Поставете батерията.
 z Поставете батерията стабилно в 

зарядното устройство, както е показано 
на илюстрацията.

 z За да извадите батерията, изпълнете 
горната процедура в обратен ред.

3 Заредете батерията.
 z Свържете захранващия кабел към 

зарядното устройство и включете 
кабела в електрическата мрежа.

 B Зареждането стартира автоматично и 
индикаторът за зареждане на батерията 
(1) светва в оранжево.

 B Когато батерията се зареди напълно, 
индикаторът за пълен заряд на 
батерията (2) светва в зелено.

 z За пълното зареждане на напълно изтощена батерия са необходими 
около 2 h при стайна температура (23°C / 73°F). Времето, необходимо 
за зареждане на батерията, зависи силно от температурата на 
заобикалящата среда и остатъчния заряд на батерията.

 z С цел безопасност, зареждането на батерията при ниски температури 
(5°C - 10°C / 41°F - 50°F) отнема повече време (до приблиз. 4 h).
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 Съвети за използване на батерията и зарядното 
устройство

 z В момента на закупуване батерията не е заредена напълно.
Заредете батерията, преди да я използвате.

 z Заредете батерията в деня, в който възнамерявате да я 
използвате, или един ден преди това.
Дори по време на съхранение батерията постепенно ще се изтощи.

 z След като заредите батерията, извадете я от зарядното устройство 
и издърпайте захранващия кабел от контакта.

 z Когато не използвате фотоапарата, извадете батерията.
Ако оставите батерията във фотоапарата за дълъг период от време, 
фотоапаратът ще консумира малко количество енергия, което може 
да доведе до прекомерно изтощаване на батерията и съкращаване на 
нейния живот. Съхранявайте батерията с поставена предпазна капачка 
(доставя се с батерията) на контактните пластини. Съхраняването на 
напълно заредена батерия може да доведе до понижаване на нейния 
капацитет.

 z Зарядното устройство за батерии може да бъде използвано и в 
други държави.
Зарядното устройство за батерии е съвместимо със захранващо 
напрежение в диапазона от 100 V AC до 240 V AC 50/60 Hz. Ако е 
необходимо, използвайте адаптер за щепсела (достъпен в търговската 
мрежа), подходящ за съответната държава или регион. Не свързвайте 
зарядното устройство към преносим трансформатор за адаптиране на 
захранващото напрежение при пътуване зад граница. Така може да 
повредите зарядното устройство.

 z Ако батерията се изтощава бързо дори след като е заредена 
напълно, това означава, че тя е достигнала края на живота си.
Проверете показанието за живота на батерията (= 460) и се снабдете 
с нова батерия.

 z След като изключите щепсела на захранващия кабел на зарядното устройство, 
не докосвайте щепсела (клемите) в продължение на приблиз. 5 s.

 z Не зареждайте батерии, различни от батерия LP-E17.
 z Батерията LP-E17 е предназначена само за работа с продукти на Canon. 

Ако я използвате с несъвместимо зарядно устройство или продукт, може да 
причините повреда или нещастен случай, за които Canon не може да поеме 
отговорност.
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Поставяне и изваждане на батерията 
и картата
Поставете напълно заредена батерия LP-E17 във фотоапарата. 
Фотоапаратът работи с SD, SDHC или SDXC карта памет (продава се 
отделно). SDHC или SDXC карти памет с UHS-I клас на скорост също могат 
да се използват. Заснетите изображения се записват в картата.

 z Уверете се, че ключето за защита на картата от изтриване е поставено в горна 
позиция, за да бъде възможно записването/изтриването.

Поставяне на батерията и картата

1 Отворете капака.
 z Плъзнете лоста в указаната със стрелки 

посока и отворете капака.

2 Поставете батерията във 
фотоапарата.

 z Вкарайте батерията в гнездото с 
контактните пластини напред.

 z Вкарайте батерията навътре в гнездото, 
докато се фиксира.

3 Поставете картата.
 z Както е показано на илюстрацията, 

ориентирайте картата с етикета към 
гърба на фотоапарата и я вкарайте в 
гнездото, докато се фиксира.

(2)

(1)

(1)

(2)

(2)

(1)
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4 Затворете капака.
 z Натиснете капака, докато чуете 

изщракване.
 z Когато поставите превключвателя 

на захранването в позиция <1>, 
оставащият брой снимки ще се изведе 
на LCD дисплея.

 z След като отворите капака на гнездото за картата/батерията, внимавайте да 
не го натискате назад прекомерно. В противен случай пантата на капака може 
да се повреди.

 z Оставащият брой снимки се различава в зависимост от свободния 
капацитет на картата, настройката за качество на изображението, ISO 
светлочувствителността и др.

 z Ако за опцията [z: Release shutter without card]] сте задали [Disable], няма 
да можете да снимате, без да сте поставили карта (= 260).

Изваждане на батерията и картата

1 Поставете превключвателя на 
захранването в позиция <2> 
(= 41).

2 Отворете капака.
 z Уверете се, че индикаторът за достъп 

не свети, и едва тогава отворете 
капака.

 z Ако съобщението [Saving...] е изведено 
на дисплея, затворете капака.

3 Извадете батерията.
 z Натиснете ключето за фиксиране на 

батерията в указаната със стрелка 
посока и извадете батерията.

 z За да предотвратите късо съединение, 
поставете предпазната капачка от 
комплекта (= 35) на батерията.

(2)

(1)
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4 Извадете картата.
 z Внимателно натиснете картата навътре 

и след това я освободете, за да я 
извадите.

 z Издърпайте картата право напред.

5 Затворете капака.
 z Натиснете капака, докато чуете 

изщракване.

 z Когато индикаторът за достъп свети или мига, това означава, че се 
записват, четат или изтриват изображения от картата или се прехвърлят 
данни. Не отваряйте капака на гнездото за картата/батерията.
Също така не извършвайте описаните по-долу действия, докато 
индикаторът за достъп свети или мига. В противен случай може да 
повредите данните на изображенията, картата или фотоапарата.
 - Изваждане на картата.
 - Изваждане на батерията.
 - Разклащане или удряне на фотоапарата.
 - Изключване и включване на захранващия кабел (когато се използват 

аксесоари за свързване към електрически контакт (продават се отделно, 
= 461).

 z Ако картата вече съдържа запаметени изображения, номерацията на 
изображенията може да не започне от 0001 (= 265).

 z Ако на LCD дисплея се изведе съобщение за грешка, свързано с картата, 
извадете картата и я поставете отново. Ако грешката се появи отново, 
използвайте друга карта.
Ако картата позволява прехвърляне на изображенията в компютър, 
прехвърлете всички изображения и след това форматирайте картата чрез 
фотоапарата (= 66). По този начин може да възстановите нормалната 
работа на картата.

 z Не докосвайте контактните пластини на картата с пръсти или с метални 
предмети. Не излагайте контактните пластини на дъжд или сняг. Ако 
контактните пластини се зацапат, може да не се осъществи електрически 
контакт.

 z Мултимедийни карти (MMC) не могат да се използват. (Ще се изведе грешка, 
свързана с картата.)
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Използване на LCD дисплея
След като отворите LCD дисплея, можете да задавате функции от менюто, 
да използвате режим на снимане Live View, да записвате видео или да 
възпроизвеждате изображения и видео. Можете да променяте наклона и 
ъгъла на отваряне на LCD дисплея.

1 Отворете LCD дисплея.

2 Завъртете LCD дисплея.
 z Когато LCD дисплеят е отворен, можете 

да го въртите нагоре, надолу или на 
180° с лице към обекта.

 z Посоченият ъгъл е само приблизителен.

3 Ориентирайте го към себе си.
 z Нормалният начин за използване 

на фотоапарата е с LCD дисплей, 
ориентиран към снимащия.

 z Не завъртайте LCD дисплея със сила, упражнявайки прекомерен натиск върху 
оста на въртене (пантата).

 z Когато към порт на фотоапарата е свързан кабел, ъгълът на въртене на 
отворения LCD дисплей ще бъде ограничен.

 z Когато не използвате фотоапарата, затворете LCD панела така, че дисплеят да 
е ориентиран навътре към фотоапарата. Така ще предпазите дисплея.

 z В режим на снимане Live View или при запис на видео, когато LCD дисплеят е 
ориентиран към обекта, изображението се извежда на екрана реверсирано по 
хоризонтал (огледално).

175°

180°

90°
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Включване на захранването
След като включите захранването и се изведе екранът за настройване 
на дата/час/часова зона, вижте стр. 43 за инструкции как да зададете 
датата/часа/часовата зона.

<k> : Фотоапаратът е включен. Можете 
да записвате видео (= 218).

<1> : Фотоапаратът е включен. Можете 
да заснемате цифрови снимки.

<2> : Фотоапаратът е изключен и не 
работи. Поставете превключвателя 
на захранването в тази позиция, 
когато не използвате фотоапарата.

Автоматично почистване на сензора
 z Когато поставите превключвателя на захранването в позиция <1> или 

<2>, почистването на сензора ще се извърши автоматично. (Може да 
се чуе слаб звук.) По време на почистването на сензора на LCD дисплея 
ще се изведе символът <f>.

 z Дори когато се извършва почистване на сензора, можете да натиснете 
спусъка наполовина (= 50), за да преустановите почистването и да 
заснемете снимка.

 z Ако включите и изключите превключвателя на захранването <1> и 
<2> няколко пъти за кратък интервал от време, символът <f> 
може да не се изведе. Това не е повреда.

Автоматично изключване
За да се пести зарядът на батерията, ако фотоапаратът не се използва за 
продължителен период от време, захранването ще се изключи автоматично 
в зависимост от настройката за [5: Auto power off] (= 261). За да 
включите фотоапарата отново, просто натиснете спусъка наполовина 
(= 50).

 z Ако поставите превключвателя на захранването в позиция <2>, докато 
в картата се запаметява изображение, на LCD дисплея ще се изведе 
съобщението [Saving...] и фотоапаратът ще се изключи веднага след като 
запаметяването приключи.
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 Индикатор за заряда на батерията
Когато захранването е включено, нивото на заряда на батерията ще бъде 
обозначено чрез една от четирите индикации:

z:  Нивото на заряда е достатъчно.
x:  Нивото на заряда на батерията е 

ниско, но фотоапаратът все още 
може да бъде използван.

c:  Батерията ще се изтощи скоро.
 (Мига)
n:  Заредете батерията.

 z При извършването на описаните по-долу действия зарядът на батерията ще се 
изразходва по-бързо:
 - Натискане на спусъка наполовина за продължителен период от време
 - Често активиране на функцията за автоматично фокусиране без заснемане 

на снимка.
 - Използване на стабилизатора на образа.
 - Често използване на LCD дисплея.
 - Използване на Wi-Fi функцията или Bluetooth функцията.

 z Възможният брой снимки може да се намали в зависимост от конкретните 
условия на снимане.

 z Системата за задвижване на обектива се захранва от батерията на 
фотоапарата. Някои обективи може да изтощят батерията по-бързо от други.

 z Вижте [5: Battery info.], за да проверите състоянието на батерията (= 460).
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Настройване на дата, час и часова 
зона
Когато включите захранването на фотоапарата за първи път или ако 
часовата зона/датата/часът са били нулирани, ще се изведе екранът за 
задаване на часова зона/дата/час. Изпълнете стъпките по-долу, за да 
зададете часова зона. Задайте за фотоапарата часовата зона, в която 
живеете, за да можете, когато пътувате просто да смените часовата зона 
с тази на дестинацията на пътуването и фотоапаратът автоматично да 
коригира датата/часа.
Обърнете внимание, че данните за дата/час, присъединени към 
снимките, ще се базират на тази настройка за дата/час. Задайте 
правилните дата и час.

1 Изведете основните панели.
 z Натиснете <M>, за да изведете 

основните панели.

2 В панела [5] изберете [Date/Time/
Zone].

 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 
главния панел [5], и след това 
натиснете <0>.

 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 
допълнителен панел.

 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 
[Date/Time/Zone], и след това натиснете 
<0>.

3 Настройте часовата зона.
 z Фабричната настройка е [London].
 z Натиснете бутоните <Y> <Z>, за да 

изберете [Time zone], и след това 
натиснете <0>.
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 z За процедурите за настройване на функциите от менюто вижте  = 59 - = 62.
 z Часът, изведен на екрана на стъпка 3 в [Time zone], показва часовата разлика 

спрямо координираното универсално време (UTC).

 z Натиснете <0> отново.

 

 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 
часовата зона, и след това натиснете 
<0>.

 z Ако желаната от вас часова зона не е 
в списъка, натиснете бутона <M> 
и преминете към следващата стъпка, 
за да я зададете (с часовата разлика 
спрямо координираното универсално 
време, UTC).

 z За да зададете часовата разлика 
спрямо UTC, натиснете бутоните <Y> 
<Z>, за да изберете параметър (+/-/
часове/минути) за [Time difference].

 z Натиснете <0>, за да се изведе <r>.
 z Натиснете <W> <X>, за да зададете 

настройка, и след това натиснете 
<0>. (Отново се извежда <s>.)

 z След като въведете часовата зона или 
часовата разлика, използвайте бутоните 
<Y> <Z>, за да изберете [OK], и след 
това натиснете <0>.

4 Задайте датата и часа.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 

число.
 z Натиснете <0>, за да се изведе <r>.
 z Натиснете <W> <X>, за да зададете 

настройка, и след това натиснете 
<0>. (Отново се извежда <s>.)
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5 Задайте лятно часово време.
 z Задайте желаната настройка.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 

[Y].
 z Натиснете <0>, за да се изведе <r>.
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

[Z], и след това натиснете <0>.
 z Когато за лятно часово време е 

зададена настройка [Z], часът, 
зададен на стъпка 4, ще се промени с  
1 час напред. Ако е зададена настройка 
[Y], лятното часово време ще бъде 
отменено и часът ще се върне назад с 
1 час.

6 Затворете екрана за настройване.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 

[OK], и след това натиснете <0>.
 B Дата/часът/часовата зона и лятното 
часово време ще бъдат зададени и 
менюто ще се появи отново. 

 z Настройките за часова зона/дата/час може да се нулират в описаните по-долу 
случаи. В този случай задайте дата/час/часова зона отново.
 - Когато съхранявате фотоапарата без батерията.
 - Когато батерията на фотоапарата се изтощи.
 - Когато фотоапаратът е изложен продължително време на температури под 

нулата.

 z Настройката за дата/час ще се активира, когато натиснете бутона [OK] на 
стъпка 6.

 z Дори ако за [5: Auto power off] е зададена настройка [4 min.] или по-малко, 
времето за автоматично изключване ще бъде приблиз 6 min, когато е изведен 
екранът за настройки [5: Date/Time/Zone].

 z След като сте променили часовата зона или часовата разлика, проверете дали 
са зададени правилните дата и час.
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Избор на език за менюто

1 Изведете основните панели.
 z Натиснете <M>, за да изведете 

основните панели.

2 В панела [5] изберете 
[LanguageK].

 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 
главния панел [5], и след това 
натиснете <0>.

 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 
допълнителен панел.

 z Натиснете бутоните <W> <X>, за да 
изберете [LanguageK], и след това 
натиснете <0>.

3 Задайте желания език.
 z Натиснете стрелките <V>, за да 

изберете език, и след това натиснете 
<0>.

 B Езикът на дисплея ще се промени.
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Монтиране и демонтиране на обектива
Фотоапаратът е съвместим с всички EF и EF-S обективи на Canon. Имайте 
предвид, че фотоапаратът не може да се използва с RF или EF-M обективи.

Монтиране на обектива

1 Свалете капачките.
 z Свалете задната капачка на обектива 

и капачката на тялото на фотоапарата, 
като ги завъртите, както е показано чрез 
стрелките.

2 Монтирайте обектива.
 z Подравнете бялата или червената 

маркировка на обектива с маркировката 
на фотоапарата в съответния цвят. 
Завъртете обектива в указаната със 
стрелка посока, докато се фиксира.

(1) Бяла маркировка 
(2) Червена маркировка

3 Поставете превключвателя за 
режима на фокуса на обектива в 
позиция <AF>.

 z <AF> е съкращение за Autofocus 
(Автоматично фокусиране).

 z <MF> е съкращение за Manual Focus 
(ръчно фокусиране).

4 Свалете предната капачка на 
обектива.

Съвети за предпазване на обектива от петна и прах
 z Когато сменяте обектива, направете го бързо и на място с минимално количество 

прах.
 z Когато съхранявате фотоапарата без монтиран обектив, винаги поставяйте 

капачката на тялото на фотоапарата.
 z Отстранявайте прахта от капачката на тялото на фотоапарата, преди да я поставите.

(1) (2)
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Използване на вариото

Завъртете пръстена на вариото 
на обектива, като го хванете с 
пръсти.

 z Настройвайте вариото, преди да 
фокусирате. Завъртането на пръстена 
на вариото след постигане на фокус 
може да разфокусира образа.

Демонтиране на обектива

Натиснете и задръжте бутона за 
освобождаване на обектива и 
завъртете обектива в указаната 
със стрелка посока.

 z Въртете обектива, докато спре, и след 
това го свалете.

 z Поставете задната капачка на сваления 
обектив.

 z Не поглеждайте директно към слънцето през който и да е обектив. В противен 
случай може да увредите зрението си.

 z Когато монтирате или демонтирате обектива, поставете превключвателя 
на захранването на фотоапарата в позиция <2>.

 z Ако предната част (пръстена за фокусиране) на обектива се върти по време на 
автоматично фокусиране, не докосвайте въртящата се част.

 z Зрителен ъгъл
 - Тъй като размерът на изображението е по-малък от този на кадъра на 

35mm филм, ефективният зрителен ъгъл на монтирания обектив ще бъде 
еквивалентен на този на обектив с приблиз. 1,6 пъти по-голямо фокусно 
разстояние.

Размер на изображението (приблиз.)  
(22,3 x 14,9 mm / 0,88 x 0,59 in)

Кадър на 35 mm филмова лента 

 z За подробности как да работите с обектива, прочетете ръководството за 
използване на обектива.

(3)

(1)

(2)

(36 x 24 mm / 1,42 x 0,94 in.)
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Основни функции за снимане

Настройване на диоптъра на визьора

Завъртете селектора за 
настройване на диоптъра.

 z Завъртете селектора за настройване на 
диоптъра наляво или надясно, така че 
AF точките във визьора да се виждат 
ясно.

 z Ако селекторът се върти трудно, 
отстранете сенника на окуляра 
(= 464).

 z Ако не можете да постигнете ясен образ чрез настройване на диоптъра 
на фотоапарата, ви препоръчваме да използвате лещи за настройване на 
диоптъра E (продават се отделно).

Как да държите фотоапарата
За да направите ясни снимки, дръжте фотоапарата неподвижен и така ще 
намалите заклащането до минимум.

Снимане с хоризонтална 
ориентация

Снимане с вертикална 
ориентация

(1)  Хванете стабилно ръкохватката на фотоапарата с дясната си ръка.
(2)  Придържайте обектива с лявата си ръка отдолу.
(3)  Поставете внимателно показалеца на дясната си ръка върху спусъка.
(4)  Притиснете леко ръцете и лактите си към предната част на тялото.
(5)  За да поддържате по-стабилна позиция, поставете единия си крак пред 

другия.
(6)  Прилепете фотоапарата към лицето си и гледайте през визьора.

 z За да снимате, като наблюдавате LCD дисплея, вижте стр. 180.
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Спусък
Спусъкът работи с две степени. Можете да натиснете спусъка наполовина. 
След това можете да натиснете спусъка докрай.

Натискане наполовина
Натискането на спусъка наполовина 
активира функцията за автоматично 
фокусиране и функцията за автоматично 
измерване на експонацията, която 
определя скоростта на затвора и отвора на 
диафрагмата.
Настройката на експонацията (скорост 
на затвора и отвор на диафрагмата) се 
извежда във визьора.
Когато натиснете спусъка наполовина, LCD 
дисплеят се изключва (= 272).

Натискане докрай
Така освобождавате затвора и заснемате 
изображението.

Предотвратяване на заклащането на фотоапарата
Движението на фотоапарата в момента на експонирането се нарича 
"заклащане" на фотоапарата. То може да причини размазване на 
изображението. За да предотвратите заклащането на фотоапарата, 
обърнете внимание на следното:

 z Дръжте и стабилизирайте фотоапарата, както е показано на “Как да 
държите фотоапарата” (= 49).

 z Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате автоматично, и след 
това бавно натиснете спусъка докрай.

 z Ако от самото начало натиснете спусъка докрай или ако натиснете спусъка 
наполовина и веднага след това го натиснете докрай, фотоапаратът ще 
заснеме изображението с известно закъснение.

 z Дори когато е изведено менюто или сте в режим на възпроизвеждане или 
снимане, можете незабавно да върнете фотоапарата към готовност за 
снимане, като натиснете спусъка наполовина.



51

Настройване на информацията на 
дисплея
Можете да зададете настройки за начина, по който информацията да се 
извежда на дисплея. Променете настройките според своите желания.

1 Изведете основните панели.
 z Натиснете <M>, за да изведете 

основните панели.

2 Изберете панела [s].
 z Натиснете стрелките <Y> <Z> на 

четирипосочния бутон, за да изберете 
панела [s], и след това натиснете 
<0>.

Екран за снимане
Можете да изберете настройка [Standard] или [Guided] (асистиран) 
за екрана "Бърз контрол" при снимане чрез визьора. Настройката по 
подразбиране е [Guided].

1 Изберете [Shooting screen].

 

2 Изберете метод за показване.
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 z Примерни екрани
<v>: С указания <v>: Стандартен

<f>: С указания <f>: Стандартен

 z В режимите от "Творческа зона", при зададена настройка [Guided] в екрана 
за бърз контрол се извеждат само функциите, които са специфични за 
зададения режим на снимане. Забележете, че елементите, които не могат да 
бъдат настройвани чрез екрана за бърз контрол, когато е зададена настройка 
[Guided], могат да бъдат настройвани чрез екрана на менюто (= 60).
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Извеждане на менюто
Можете да задавате метод за показване [Standard] или [Guided]. Ако 
зададете настройка [Guided], с натискане на бутона <M> ще се отварят 
описания на основните панели. Ако зададете настройка [Standard], с 
натискане на бутона <M> ще се отваря направо екранът на менюто. 
Настройката по подразбиране е [Guided].

1 Изберете [Menu display].

 

2 Изберете метод за показване.

 

(1) Основни панели

 

 z Когато е зададена настройка [Guided], панелът [9 (My Menu)] не се 
извежда. За да конфигурирате My Menu (= 455), променете настройката за 
информация в дисплея на [Standard].

(1)
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Съветник за режима на снимане
Когато превключвате режимите на снимане, може да се показва кратко 
описание на режима на снимане. Настройката по подразбиране е [Enable].

1 Изберете [Mode guide].

2 Изберете [Enable].

 

3 Завъртете програматора.
 B Ще се изведе помощна информация за 
избрания режим на снимане.

4 Натиснете бутона <X>.
 B Ще се изведе останалата част от 
информацията.

 z За да скриете съветника за режима на 
снимане, натиснете <0>.

 z В режими на снимане <8> и <v> се 
извежда екранът за избор на режим на 
снимане.
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Съветник за функциите
При използване на екрана "Бърз контрол" или настройване на елементите 
от менюто можете да извеждате кратки описания на функциите и опциите 
(съветник за функциите). Настройката по подразбиране е [Enable].

1 Изберете [Feature guide].

 

2 Изберете [Enable].

 z Примерни екрани
Екран за бърз контрол Екран на менюто

(1) (1)

(1) Съветник за функциите

 z Описанието се скрива, когато го докоснете или пристъпите към изпълнение на 
операцията.
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Съвети за снимане
Съвети за снимане се извеждат, когато за [Shooting screen] е зададена 
настройка [Guided] (= 51) и е налице някое от обстоятелствата, описани 
по-долу. В режимите от "Основна зона" съветите за снимане се извеждат 
независимо от настройката за [Shooting screen].

 z Искате да разфокусирате фона по-силно (като зададете най-ниската 
стойност за отвор на диафрагмата в режим <f>).

 z Има вероятност изображението да се получи преекспонирано.
 z Има вероятност изображението да се получи недоекспонирано.
 z Има вероятност да възникне заклащане на фотоапарата (само в 

режимите от "Основна зона").

1 Докоснете оградената зона.
 B Ще се появят съветите за снимане.

 z Можете да изведете съветите за 
снимане и чрез натискане на бутона 
<L>.

2 Вижте съветите за снимане.
 z Можете да превъртате нагоре и надолу 

чрез докосване на екрана.
 z Можете да превъртате и чрез натискане 

на бутоните <W> <X>.
 

3 Докоснете [2].
 B Съветите за снимане се скриват и 
екранът от стъпка 1 се извежда отново.

 z Можете да скриете съветите за снимане 
и чрез натискане на бутона <0>.
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Бърз контрол за функции за 
снимане
Можете директно за избирате и задавате функциите за снимане, изведени 
на LCD дисплея, чрез интуитивни команди. Тази функция се нарича "Бърз 
контрол".

1 Натиснете бутона <Q>.
 B Извежда се екранът за бърз контрол.

2 Настройте желаните функции.
 z Натиснете стрелките <V>, за да 

изберете функция.
 B Извеждат се настройките на избраната 
функция и съветникът за функциите 
(= 55).

 z Завъртете селектора <6>, за да 
промените настройката.

Режими от "Основна зона" Режими от "Творческа зона"

3 Направете снимката.
 z Натиснете спусъка докрай, за да 

направите снимката.
 B Извежда се заснетата снимка.

 z На стъпки 1 и 2 можете да изпълните операцията и чрез докосване на 
сензорния дисплей (= 63).
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Пример за екрана "Бърз контрол"
 z Когато е зададена настройка [s: Shooting screen: Guided]

(1)

(4)

(5)

(6)
(2)
(3)

(1) Компенсация на експонацията
(2) Назад
(3) Метод на снимане

(4) Отвор на диафрагмата
(5) AF функция
(6) Избор на AF точка

 z Когато е зададена настройка [s: Shooting screen: Standard]

(1)
(2)
(3)

(5)

(7) (8)(9)

(6)

(4)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15) (16) (18)(17)
(1) Режим на снимане*
(2) Компенсация на експонацията/

AEB
(3) Стил на снимката
(4) Баланс на бялото
(5) AF функция
(6) Назад
(7) Скорост на затвора
(8) Отвор на диафрагмата
(9) Приоритет на светлите тонове*
(10) ISO светлочувствителност

(11) Компенсация на експонацията 
на светкавицата

(12) Режим за измерване на 
осветеността

(13) Качество на изображението
(14) Автоматично оптимизиране на 

осветеността
(15) Избор на AF точка
(16) Корекция на баланса на бялото
(17) Метод на снимане
(18) Клин на баланса на бялото

* Тези функции не могат да бъдат задавани чрез екрана "Бърз контрол".
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Работа с менюто и конфигуриране
Чрез менюто можете да задавате различни настройки, като например 
качество на заснетото изображение, дата/час и др.

(2)

(1)

(4)
(3)

(1) Бутон <M>
(2) LCD дисплей

(3) Бутон <0>
(4) Четирипосочен бутон <V>

Екран на менюто
Изведените на дисплея панели и елементи от менюто ще бъдат различни в 
зависимост от режима на снимане.

Режими от "Основна зона" Запис на видео

Режими от "Творческа зона"

(3)

(2)

(1)
(1) Допълнителни панели
(2) Елементи от менюто
(3) Настройки от менюто
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Процедура за задаване на настройки
 z Когато е зададена настройка [s: Menu display: Guided]

1 Изведете основните панели.
 z Ако натиснете бутона <M>, ще 

се изведат основните панели (1) и 
описание на избрания панел.

2 Изберете основен панел.
 z Чрез стрелките <Y> <Z> на 

четирипосочния бутон превключвате 
между основните панели (групи от 
функции).

3 Отворете екрана на менюто.
 z Натиснете <0>, за да отворите 

менюто.
 z За да се върнете към екрана на 

основния панел, натиснете бутона 
<M>.

4 Изберете допълнителен панел.
 z Натиснете стрелките <Y> <Z> на 

четирипосочния бутон, за да изберете 
допълнителен панел.

5 Изберете желания елемент.
 z Натиснете стрелките <W> <X> на 

четирипосочния бутон, за да изберете 
елемент, и след това натиснете <0>.

 

6 Изберете настройката.
 z Натиснете стрелките <W> <X> или <Y> 

<Z> на четирипосочния бутон, за да 
изберете желаната настройка. (Някои 
настройки се избират чрез бутоните 
<W> <X>, а други – чрез бутоните <Y> 
<Z>.)

 z Текущата настройка се извежда в синьо.

(1)
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7 Задайте желаната настройка.
 z Натиснете <0>, за да го зададете.
 B Ако зададете настройка, различна 
от тази по подразбиране, тя ще бъде 
оцветена в синьо (само за елементите 
от менюто в панела [z]).

8 Затворете екрана за настройване.
 z Натиснете бутона <M> два пъти, за 

да затворите менюто и да се върнете в 
режим на готовност за снимане.

 z На стъпка 2 можете също да използвате селектора <6> и бутона <B> 
вместо четирипосочния бутон.

 z Можете също така да отворите менюто чрез докосване на [OK] на стъпка 3.
 z На стъпки 2 до 8 можете да изпълните операцията и чрез докосване на 

сензорния дисплей (= 63).
 z Описанията на функциите от менюто в това ръководство предполагат, че първо 

сте отворили екрана на менюто.
 z За да отмените операцията, натиснете бутона <M>.

 z Когато е зададена настройка [s: Menu display: Standard]

1 Отворете екрана на менюто.
 z Натиснете <M>, за да изведете 

екрана на менюто.

2 Изберете панела на желаното меню.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 

основен панел (1) и допълнителен 
панел.

 z Операциите по-долу са същите като 
тези за [s: Menu display: Guided]. 
Вижте стъпките на “Процедура за 
задаване на настройки” (= 60), като 
започнете от стъпка 5.

 z За да затворите настройката, натиснете 
веднъж бутона <M>.

 z На стъпка 2 можете също да използвате селектора <6> и бутона <B> 
вместо четирипосочния бутон. Обърнете внимание, че бутонът <B> не 
може да се използва за допълнителни панели.

(1)
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Оцветени в сиво елементи от менюто
Пример: Когато сте задали функцията [Multi Shot Noise Reduction]

Оцветените в сиво елементи от менюто не 
могат да бъдат задавани. Елементът от 
менюто е оцветен в сиво, ако настройка на 
друга функция е с приоритет пред него.

Можете да видите функцията с приоритет, 
като изберете елемента в сиво от менюто и 
натиснете <0>.
Ако отмените настройката на функцията с 
приоритет, оцветеният в сиво елемент от 
менюто ще може да бъде задаван. 

 z Възможно е да не виждате функцията с приоритет за някои оцветени в сиво 
елементи от менюто.

 z Чрез функцията [Clear all camera settings] в менюто [5: Clear settings] 
можете да върнете функциите от менюто към фабричните им настройки 
(= 271).
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Управление на фотоапарата чрез 
сензорния дисплей
Можете да управлявате фотоапарата, като докосвате LCD дисплея 
(сензорен дисплей) с пръстите си.

Докосване
Примерен екран (Бърз контрол)

 z Докосвайте LCD дисплея с пръсти.
 z Чрез докосване можете да избирате 

изведените на LCD дисплея менюта, 
символи и др. 
 

 z Например, когато докоснете символа 
[A], се отваря екранът "Бърз контрол". 
Можете да се върнете към предходния 
екран чрез докосване на [2].

 

Операции с докосване
 z Настройване на функции от менюто след натискане на бутона <M>
 z Бърз контрол
 z Настройване на функции след натискане на бутона <g> или <S>
 z Автоматично фокусиране с докосване и спусък с докосване при 

снимане в режим Live View
 z Избор на AF точки
 z Настройване на функции при снимане в режим Live View и запис на 

видео
 z Операции за възпроизвеждане

 z Ако за [5: Beep] зададете настройка [Touch n], при операции с докосване 
няма да се възпроизвежда звуков сигнал (= 260).
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Плъзгане
Примерен екран (Екран на менюто)

 z Плъзнете пръста си по LCD дисплея.

 
 

Примерен екран (Скала)

 

Операции с плъзгане на пръст по екрана
 z Избиране на панел или елемент от менюто след натискане на бутона 

<M>
 z Настройване чрез изведена на екрана скала
 z Бърз контрол
 z Избор на AF точки
 z Настройване на функции при снимане в режим Live View и запис на 

видео
 z Операции за възпроизвеждане
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Задаване на чувствителността на контрола с 
докосване

1 Изберете [Touch control].
 z В панела [5] изберете [Touch control] и 

след това натиснете <0>.

 

2 Задайте чувствителност на 
функцията за контрол с докосване.

 z Изберете желаната настройка и след 
това натиснете бутона <0>.

 z Нормалната настройка е [Standard].
 z [Sensitive] предоставя по-добра 

чувствителност при операции с 
докосване от [Standard]. Изпробвайте 
двете настройки и изберете онази, която 
предпочитате.

 z За да забраните операциите с 
докосване, изберете [Disable].

Предпазни мерки при работа със сензорния дисплей
 z Тъй като LCD дисплеят не е чувствителен на натиск, не използвайте остри 

предмети, като например нокът или химикалка, за операции с докосване.
 z Не докосвайте дисплея с мокри пръсти.
 z Ако върху LCD дисплея попадне влага или ако го докоснете с мокри пръсти, 

сензорният дисплей може да не реагира или да не функционира правилно.  
В този случай изключете захранването и забършете дисплея с кърпа.

 z Поставянето на защитно фолио или стикер (достъпни в търговската мрежа) 
върху LCD дисплея може да затрудни операциите с докосване.

 z Ако изпълнявате бързо операции с докосване, когато е зададена настройка 
[Sensitive], реакцията на фотоапарата може да е по-бавна.
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Форматиране на карти памет
Ако картата е нова или е била форматирана чрез друг фотоапарат или чрез 
компютър, форматирайте картата чрез този фотоапарат.

 z При форматирането на картата всички изображения и данни в картата ще 
бъдат изтрити. Ще бъдат изтрити дори защитените изображения, затова 
първо се уверете, че тя не съдържа нищо важно. Ако е необходимо, 
прехвърлете важните изображения и данни в компютър и др., преди да 
пристъпите към форматиране.

1 Изберете [Format card].
 z В панела [5] изберете [Format card] и 

след това натиснете <0>.

 

2 Форматирайте картата.
 z Изберете [OK] и след това натиснете 

<0>.
 B Картата ще се форматира.
 B Когато форматирането приключи, 
менюто ще се появи отново.

 z За да извършите форматиране на ниско 
ниво, натиснете бутона <L>, за да 
поставите знак за маркировка <X> за 
[Low level format], и след това изберете 
[OK].

 z Показаният на екрана за форматиране капацитет на картата може да е по-
нисък от означения на самата карта.

 z Това устройство използва exFAT технология, лицензирана от Microsoft.
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 Използвайте функцията [Format card] в 
описаните по-долу случаи:

 z Картата е нова.
 z Картата е била форматирана чрез друг фотоапарат или чрез 

компютър.
 z Картата е запълнена с изображения или данни.
 z Изведена е грешка, свързана с картата (= 477).

Форматиране на ниско ниво
 z Използвайте форматиране на ниско ниво, ако смятате, че скоростта на запис или 

четене на картата се е понижила, или ако желаете да изтриете всички данни от 
картата.

 z Тъй като форматирането на ниско ниво ще изтрие всички сектори от картата, то 
ще отнеме малко по-дълго време от обикновеното форматиране.

 z Можете да прекратите форматирането на ниско ниво, като изберете [Cancel]. 
Дори в този случай ще се извърши нормално форматиране и ще можете да 
използвате картата както обикновено.

 z Файлови формати на картата
SD/SDHC картите ще бъдат форматирани във FAT32. SDXC картите ще 
бъдат форматирани в exFAT.
При запис на видео в карта, форматирана в exFAT, видеото ще се запише 
в един файл (вместо да бъде разделено на множество файлове) дори ако 
надхвърля 4 GB. (Видеофайлът ще надхвърли 4 GB.)

 z Ако форматирате SDXC карта чрез този фотоапарат и след това я поставите в 
друг фотоапарат, може да се изведе съобщение за грешка и картата да стане 
неизползваема. Някои операционни системи за компютър или четци за карти 
може да не разпознаят карта, форматирана в exFAT.

 z Форматирането или изтриването на картата променя само информацията за 
управление на файловете. Действителните данни не се изтриват напълно. 
Вземете предвид това, когато продавате или изхвърляте картата. Когато 
изхвърляте картата, погрижете се да я форматирате на ниско ниво или да я 
разрушите физически, за да предотвратите разкриване на лични данни в нея.
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Превключване на екрана на LCD 
дисплея
LCD дисплеят може да показва екрана "Бърз контрол", екрана на менюто, 
заснети изображения и др.

 z Когато включите фотоапарата, се 
извежда екранът "Бърз контрол". След 
това можете да проверите текущите 
настройки на функциите за снимане.

 z Когато натиснете спусъка 
наполовина, дисплеят се изключва.  
И когато освободите спусъка, 
дисплеят се включва отново.

 z Можете също да изключите дисплея 
чрез бутона <U>. Натиснете бутона 
отново, за да включите дисплея.

 

Функции от менюто Заснето изображение

 z Извежда се на LCD дисплея, 
когато натиснете бутона <M>. 
Натиснете бутона отново, за 
да се върнете към предходния 
екран.

 z Извежда се на LCD дисплея, 
когато натиснете бутона <x>. 
Натиснете бутона отново, за 
да се върнете към предходния 
екран.

 z Можете да зададете настройка за [5: Screen off/on btn] така, че LCD дисплеят 
да не се включва или изключва (= 272).

 z Дори когато е изведен екранът на менюто или заснето изображение, можете да 
снимате незабавно чрез натискане на спусъка.

 z Можете също да изключите дисплея чрез бутона <B>. Натиснете бутона 
отново, за да включите дисплея.
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Основни функции 
за снимане и 

възпроизвеждане

Тази глава съдържа инструкции за това как да използвате 
режимите от "Основна зона" на програматора за постигане на 
най-добри резултати и как да възпроизвеждате изображения.
При работа с режимите от "Основна зона" всичко, което 
трябва да направите, е да насочите фотоапарата и да снимате 
(фотоапаратът задава настройките автоматично). Също така, 
тъй като по-сложните настройки за снимане не могат да бъдат 
променяни, можете да снимате спокойно, без да се опасявате 
от заснемане на некачествени изображения поради погрешна 
операция.

 z Преди да снимате в режим <8> или <v>
Когато LCD дисплеят е изключен, натиснете бутона <Q>  
(= 78, = 93), за да проверите кой режим на снимане е 
зададен, преди да снимате.
* <8>: Специална сцена
* <v>: Творчески филтри
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Напълно автоматично снимане 
(Интелигентен автоматичен режим 
за сцена)
<A> е напълно автоматичен режим. Фотоапаратът анализира сцената 
и автоматично задава оптималните настройки. Той също така фокусира 
автоматично неподвижния или движещия се обект, като разпознава 
движението на обекта (= 74).

1 Поставете програматора в позиция 
<A>.

2 Позиционирайте която и да е от  
AF точките върху обекта.

 z Всички AF точки (1) ще се използват 
за фокусиране, като фотоапаратът ще 
фокусира най-близкия обект.

 z Поставянето на центъра на AF точката 
върху обекта ще улесни фокусирането.

(1)
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3 Фокусирайте обекта.
 z Натиснете спусъка наполовина. 

Елементите на обектива ще се 
преместят, за да фокусират.

 B При постигане на фокус точката във 
вътрешността на AF рамката, която 
е постигнала фокусиране, мига за 
кратко в червено. Същевременно 
се възпроизвежда звуков сигнал и 
индикаторът за фокусиране <o> (1) 
светва във визьора.

 z Ако е необходимо, отворете 
светкавицата с пръсти.

4 Направете снимката.
 z Натиснете спусъка докрай, за да 

направите снимката.
 B Снимката се появява за около 2 s на 
LCD дисплея.

 z Когато приключите снимането, 
натиснете надолу вградената 
светкавица с пръсти.

 z Преди да отворите светкавицата, отстранете всички аксесоари, монтирани към 
чехълчето.

 z Ако на стъпка 1 се изведе описание на избрания режим на снимане, натиснете 
<0>, за да го затворите (= 54).

 z Режимът <A> постига по-впечатляващи цветове при снимане сред 
природата, на открито и сцени със залези. Ако не сте постигнали желаната 
цветова тоналност, превключете към режим от "Творческа зона" изберете стил 
на снимката, различен от <D>, и след това снимайте отново (= 121).

(1)
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 Често задавани въпроси
 z Индикаторът за фокусиране <o> мига и фотоапаратът не е 

постигнал фокус.
 - Позиционирайте AF точката върху зона от композицията с добър 

контраст и след това натиснете спусъка наполовина (= 50).
 - Ако сте твърде близо до обекта, отдалечете се и снимайте отново.
 - Изберете най-близката AF точка до позицията, в която желаете 

да фокусирате (= 108). Настройката по подразбиране е "AF с 
автоматичен избор".

 z Понякога светват няколко AF точки едновременно.
Фокус е постигнат за всички точки, които мигат в червено. Можете да 
снимате, ако свети AF точка, покриваща обекта.

 z Фотоапаратът възпроизвежда периодично тихи звукови сигнали. 
(Индикаторът за фокусиране <o> не свети.)
В този случай фотоапаратът фокусира непрекъснато върху движещ 
се обект. (Индикаторът за фокусиране <o> не свети.) Можете да 
заснемете движещи се обекти с висока рязкост.
Забележете, че фиксирането на фокуса (= 74) няма да работи в този 
случай.

 z Натискането на спусъка наполовина не фокусира.
Ако превключвателят за режима на фокуса на обектива е в позиция 
<MF> (Ръчно фокусиране), поставете го в позиция <AF> (Автоматично 
фокусиране).

 z Светкавицата се задейства дори при дневна светлина.
При заснемане на обект в контражур, светкавицата може да се 
задейства, за да неутрализира тъмните сенки, падащи върху обекта.  
За да предотвратите задействането на вградената светкавица, 
натиснете я леко с пръсти, за да я затворите.

 z Вградената светкавица се задейства и снимката е прекалено ярка.
Отдалечете се от обекта и снимайте. При снимане със светкавица, 
ако обектът е твърде близо до фотоапарата, снимката може да бъде 
прекалено ярка (преекспониране).

 z В условия на ниска осветеност вградената светкавица 
възпроизвежда поредица от импулси.
Когато натиснете спусъка наполовина, вградената светкавица може 
да възпроизведе поредица от импулси, за да улесни автоматичното 
фокусиране. Тази функция се нарича "Лъч за подпомагане на AF. 
Ефективният диапазон е приблиз. 4 m/13,1 ft. Имайте предвид, че от 
вградената светкавица ще се чуват звуци, когато тя възпроизвежда 
поредица от импулси. Това не е повреда.
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 z Когато използвам светкавица, долната част на заснетото 
изображение е тъмна.
Сянката на обектива е попаднала в снимката, тъй като обектът е 
бил разположен твърде близо. Отдалечете се от обекта и снимайте. 
Снимате с монтиран сенник на обектива. Свалете сенника от обектива, 
когато снимате със светкавица.
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Техники за напълно автоматично 
снимане (Интелигентен автоматичен 
режим за сцена)

Прекомпозиране на снимката

В зависимост от сцената, ако изместите обекта малко вляво или вдясно 
от центъра, за да включите балансиран заден, ще постигнете по-добра 
перспектива.
В режим <A>, когато натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате 
неподвижен обект, фокусът ще се фиксира върху обекта. Прекомпозирайте 
снимката, докато държите спусъка натиснат наполовина, и след това 
натиснете спусъка докрай, за да снимате. Тази операция се нарича 
“фиксиране на фокуса”. Фиксиране на фокуса е възможно също и в други 
режими от "Основна зона" (с изключение на <8: 5C>).

Заснемане на обекти, които се движат

В режим <A>, ако обектът се движи (разстоянието между обекта и 
фотоапарата се променя) в процеса на фокусиране или след постигане 
на фокус, функцията "Следящ AF" ще продължи да фокусира обекта. 
(Фотоапаратът ще възпроизвежда периодично тихи звукови сигнали.) 
Ако следите обекта чрез AF точката, докато държите спусъка натиснат 
наполовина, фотоапаратът ще продължава да настройва фокуса 
автоматично. В правилния момент натиснете спусъка докрай, за да 
заснемете снимката.
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Снимане в режим Live View
Можете да снимате, докато наблюдавате изображението на LCD дисплея на 
фотоапарата. Това се нарича “Снимане в режим Live View.” За подробности 
вижте стр. 180.

1 Изведете Live View изображението 
на LCD дисплея.

 z Натиснете бутона <A>.
 B Изображението в режим Live View ще се 
появи на LCD дисплея.

 
 

2 Фокусирайте обекта.
 z Натиснете спусъка наполовина, за да 

фокусирате.
 B Когато фокусът е постигнат, AF 
точката ще се оцвети в зелено и ще се 
възпроизведе звуков сигнал.

3 Направете снимката.
 z Натиснете спусъка докрай.
 B Фотоапаратът ще заснеме и заснетото 
изображение ще се изведе на LCD 
дисплея.

 B След като времето за преглед изтече, 
фотоапаратът автоматично ще се върне 
към режим Live View.

 z Натиснете бутона <A>, за да 
прекратите снимането в режим Live 
View.

Можете също да завъртите LCD дисплея в различни позиции (= 40).

Нормален ъгъл От ниска позиция От висока позиция
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Снимане с приложени ефекти (Творческа помощ)

1 Натиснете бутона <Q>.
 z При снимане чрез визьора използвайте 

<Y> <Z>, за да изберете [Creative 
Assist], и след това натиснете <0>.

 z При снимане в режим Live View 
прочетете съобщението и изберете 
[OK].

2 Изберете ефект.
 z Използвайте <Y> <Z>, за да изберете 

ефект, и след това натиснете <0>.

3 Изберете ниво на ефекта и други 
настройки.

 z Използвайте <Y> <Z>, за да зададете 
настройка, и след това натиснете 
<0>.

 z За възстановите фабричната настройка, 
натиснете бутона <A> и след това 
изберете [OK].

Ефекти на функцията "Творческа помощ"
 z [ ] Предварително зададени настройки

Изберете един от предварително зададените ефекти.
Имайте предвид, че опциите [Saturation], [Color tone 1] и [Color tone 2] 
не са достъпни с настройка [B&W].

 z [ ] Разфокусиране на фона
Настройте разфокусирането на фона. Задайте по-високи стойности, 
за да намалите разфокусирането на фона. За да разфокусирате 
фона, изберете по-ниски стойности. Настройката [AUTO] задава 
разфокусирането на фона в зависимост от яркостта. В зависимост 
от максималния отвор на диафрагмата на обектива (f/число) някои 
позиции може да не са налични.
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 z [ ] Яркост
Настройте яркостта на изображението.

 z [ ] Контраст
Настройте контраста.

 z [ ] Наситеност
Настройте наситеността на цветовете.

 z [ ] Тоналност 1
Настройва тоналността по оста кехлибарено/синьо.

 z [ ] Тоналност 2
Настройва тоналността по оста зелено/магента.

 z [ ] Монохромен
Задава тониращ ефект за монохромно снимане. Задайте настройка 
[Off], за да заснемате цветни изображения. Опциите [Saturation],  
[Color tone 1] и [Color tone 2] не са достъпни с настройки, различни  
от [Off].

 z Опцията [Background blur] не е достъпна, когато използвате светкавицата.
 z Тези настройки се отменят, когато превключите режима на снимане или 

поставите превключвателя на захранването в позиция <2>. Ако желаете 
настройките да се запазват, задайте за [z: Retain Creative Assist data] 
настройка [Enable].

 z <i> се появява в долния ляв ъгъл на визьора, ако промените настройките, 
когато [z: Retain Creative Assist data] е с настройка [Enable].

Съхраняване на ефекти
За да запаметите текущата настройка във фотоапарата, натиснете бутона 
<B> в екрана с настройки на функцията "Творческа помощ" и след 
това изберете [OK]. До три предварително зададени настройки могат да 
бъдат запаметени в позиция [USER*]. След като вече сте запаметили 
три настройки, ще можете да запаметите нова настройка само като 
презапишете съществуваща настройка [USER*].
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Режим "Специална сцена"
Фотоапаратът автоматично ще избере подходящите настройки, когато 
изберете режим на снимане в съответствие с обекта или сцената.
* <8> означава "Специална сцена".

1 Поставете програматора в позиция 
<8>.

2 Натиснете бутона <Q>.

3 Избор на режим на снимане.
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

желания режим на снимане, и след това 
натиснете <0>.

 z Можете да избирате и чрез завъртане 
на селектора <6>.

Достъпни режими на снимане в режим 
Режим "Снимане" Стр. Режим "Снимане" Стр.

2 Портретна снимка = 79 4 Близък план = 85
E Гладка кожа = 80 P Храна = 86
q Групова снимка = 81 x Свещ = 87
3 Пейзаж = 82 6 Нощен портрет = 88
5 Спортна сцена = 83 F Нощна сцена без статив = 89

C Деца = 84 G
HDR контрол на 
контражур = 90
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Заснемане на портрети
Режимът <2> (Портретна снимка) разфокусира задния план, за да 
акцентира върху лицето на обекта. Омекотява цветовете на кожата и косата.

Съвети за снимане
 z Изберете място, където разстоянието между обекта и фона е  

най-голямо.
Колкото е по-голямо разстоянието между задния план и обекта, толкова 
по-разфокусиран ще изглежда фонът. Обектът ще контрастира  
по-добре, когато е разположен пред еднообразен и тъмен фон.

 z Използвайте телеобектив.
Ако работите с вариообектив, използвайте максимално телеувеличение, 
за да композирате обекта от кръста нагоре. Приближете се към обекта, 
ако е необходимо.

 z Фокусирайте лицето на обекта.
AF точката, която покрива лицето, трябва да свети. Когато снимате в 
близък план лицето, фокусирайте очите.

 z Настройката по подразбиране е <i> (Серия от снимки). Ако задържите 
спусъка натиснат докрай, можете да заснемете серия от снимки, за да уловите 
промените в изражението на лицето и позата на обекта.
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Заснемане на портрети с гладки 
тонове на кожата
Използвайте режима <E> (Гладка кожа), за да направите кожата в 
портретните снимки по-привлекателна. Изображенията се обработват така, 
че кожата да изглежда по-гладка.

Съвети за снимане
 z Настройте размера на лицето. 

Рамки се извеждат около всички основни обекти, разпознати за 
изглаждане на кожата. 
За по-ефективно изглаждане на кожата можете да регулирате размера, 
така че рамката да огражда лицето на обекта. 

 z Фокусирайте лицето на обекта. 
AF точката, която покрива лицето, трябва да свети. Когато снимате в 
близък план лицето, фокусирайте очите.

 z Зони, различни от човешка кожа, могат да бъдат променени в зависимост от 
условията на снимане.

 z При снимане чрез визьора на обекти на ярък фон или при подобни условия 
тоновете на кожата може да не бъдат изгладени според очакванията и 
лицата може да изглеждат твърде тъмни. В този случай задайте настройка за 
[Brightness] или превключете към снимане в режим Live View.
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Заснемане на групови снимки
Използвайте режима <q> (Групова снимка), за да заснемате групови 
снимки. Можете да заснемете изображение, в което на фокус да са както 
хората на преден план, така и тези на заден план.

Съвети за снимане
 z Използвайте широкоъгълен обектив.

Когато снимате с вариообектив, използвайте неговата настройка за 
широк ъгъл, за да фокусирате едновременно всички хора от групата 
– от най-предния до най-задния ред. Също така, ако отдалечите 
фотоапарата на известно разстояние от обектите (така че кадърът да 
побира обектите в пълен ръст), диапазонът на фокуса се увеличава в 
дълбочина.

 z Заснемете няколко снимки на групата.
Препоръчва се заснемане на множество снимки, за да се избегне 
рискът някои от хората в кадър да бъдат заснети със затворени очи.

 z Вижте предупрежденията на стр. 91.

 z При снимки на закрито или при слаба светлина дръжте фотоапарата 
неподвижно или използвайте статив, за да предотвратите заклащане на 
фотоапарата.

 z Можете да настройвате яркостта на изображението чрез [Brightness].
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Заснемане на пейзажни снимки
Използвайте <3> (Пейзажна снимка), за да заснемате обширни пейзажи 
с голяма дълбочина на рязкост (далечните и близките обекти са еднакво 
добре фокусирани). За наситени сини и зелени цветове и много резки и ясни 
изображения.

Съвети за снимане
 z Когато снимате с вариообектив, използвайте неговата настройка  

за максимално широк ъгъл.
Когато снимате с вариообектив, използвайте неговата настройка за 
максимално широк ъгъл, за да фокусирате добре като близките така и 
далечните обекти. По този начин ще увеличите и широтата на сцената.

 z Заснемане на нощни сцени.
Режимът <3> е подходящ също за нощни сцени, тъй като изключва 
вградената светкавица. При снимане през нощта трябва да използвате 
статив, за да предотвратите заклащането на фотоапарата.

 z Вградената светкавица няма да се задейства дори при контражур или слаба 
светлина.
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Заснемане на обекти, които се 
движат
Използвайте режим <5> (Спортна сцена), за да заснемете обект, който се 
движи (например тичащ човек или движещо се превозно средство)

Съвети за снимане
 z Използвайте телеобектив.

Ако снимате от разстояние, е препоръчително да използвате 
телеобектив.

 z Използвайте централната AF точка, за да фокусирате.
Позиционирайте централната AF точка върху обекта и след това 
натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате. В процеса на 
фокусиране фотоапаратът ще възпроизвежда периодично тихи звукови 
сигнали. Ако фокусирането не може да бъде постигнато, индикаторът за 
фокусиране <o> ще мига.
Настройката по подразбиране е <i> (Серия от снимки). В правилния 
момент натиснете спусъка докрай, за да заснемете снимката. Ако 
задържите спусъка натиснат докрай, можете да заснемете серия от снимки с 
автоматично фокусиране, за да уловите промените в движението на обекта.

 z Вградената светкавица няма да се задейства дори при контражур или слаба 
светлина.

 z В условия на ниска осветеност, когато вероятността за размазване на 
снимката, причинено от заклащане на фотоапарата, е голяма, показанието 
за скорост на затвора в долната лява част на визьора ще мига. Дръжте 
фотоапарата стабилно и снимайте.

 z Ако използвате външна светкавица Speedlite, тя ще се задейства.
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Заснемане на деца
За да фокусирате непрекъснато и да снимате тичащи деца, използвайте 
режима <C> (Деца). Цветът на кожата ще има здравословен вид.

Съвети за снимане
 z Използвайте централната AF точка, за да фокусирате.

Позиционирайте централната AF точка върху обекта и след това 
натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате. В процеса на 
фокусиране фотоапаратът ще възпроизвежда периодично тихи звукови 
сигнали. Ако фокусирането не може да бъде постигнато, индикаторът за 
фокусиране <o> ще мига.

 z Снимайте серия от снимки.
Настройката по подразбиране е <i> (Серия от снимки). В правилния 
момент натиснете спусъка докрай, за да заснемете снимката. Ако 
задържите спусъка натиснат докрай, можете да заснемете серия 
от снимки с автоматично фокусиране, за да уловите промените в 
изражението на лицето и движението на обекта.

 z Докато светкавицата се зарежда, индикацията “buSy” се извежда във 
визьора и снимка не може да бъде заснета. Направете снимката, след като 
индикацията изгасне напълно.

 z Вижте предупрежденията на стр. 91.
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Заснемане в близък план
Когато желаете да снимате цветя или малки обекти отблизо използвайте 
режима <4> (Близък план). За да увеличите допълнително малките обекти, 
използвайте обектив за близък план (продава се отделно).

Съвети за снимане
 z Използвайте еднообразен заден план.

Еднообразният заден план увеличава акцента върху малки обекти 
(цветя и т.н)..

 z Приближете се към обекта.
Проверете минималното разстояние за фокусиране на обектива. Някои 
обективи имат обозначение <0.25m/0.8ft>. Минималното разстояние на 
фокусиране на обектива се измерва от маркировката <V> (фокусна 
равнина), разположена в горната част на фотоапарата, до обекта. 
Ако сте прекалено близо до обекта и не може да се постигне фокус, 
индикаторът за фокусиране <o> ще мига.
Ако използвате вградената светкавица и долната част на снимката 
изглежда неестествено тъмна, отдалечете се малко от обекта и 
снимайте отново.

 z Когато работите с вариообектив, използвайте максимално 
телеувеличение.
Ако работите с вариообектив, използването на максимално 
телеувеличение ще увеличи обекта максимално.
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Заснемане на храни
За да заснемете храна, използвайте режима <P> (Храна). Снимката 
ще изглежда ярка и апетитна. Също така в зависимост от източника на 
светлина, червеникавите оттенъци ще бъдат редуцирани в снимки, заснети 
при осветление от лампа с нажежаема жичка и др.

Съвети за снимане
 z Променете настройката за цветова тоналност.

Можете да промените настройката [Color tone]. За да увеличите 
червеникавите оттенъци на храната, задайте настройка към [Warm]. 
Задайте настройка към [Cool], ако храната изглежда твърде 
червеникава.

 z Избягвайте използването на светкавица.
Ако използвате светкавица, светлината може да се отрази от съда 
или храната и в снимката може да се появят неестествени сенки. 
Препоръчва се да снимате без светкавица, но внимавайте за заклащане 
на фотоапарата при слаба светлина.

 z Тъй като този режим настройва цветовете, за да изглежда храната 
изкусително, той не е подходящ за снимане на хора – цветът на кожата им 
може да изглежда неестествено на снимката.

 z Топлият нюанс на обектите може да избледнее.
 z Когато в кадър попадат няколко светлинни източника, топлите нюанси в 

снимката няма да могат да бъдат редуцирани.
 z Ако използвате светкавицата, настройката [Color tone] ще превключи към 

стандартната настройка.
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Заснемане на портретни снимки при 
осветяване със свещ
За заснемане на осветени от свещ хора използвайте режима <x> (Свещ). 
Атмосферата на осветлението от свещи е отразена в цветовата тоналност 
на снимката.

Съвети за снимане
 z Използвайте централната AF точка, за да фокусирате.

Насочете AF точката в центъра на визьора върху обекта и снимайте.
 z Ако показанията с цифри (скорост на затвора) във визьора мигат, 

постарайте се да предотвратите заклащането на фотоапарата.
В условия на ниска осветеност показанието за скорост на затвора 
във визьора ще мига. Дръжте фотоапарата стабилно или използвайте 
статив. Когато снимате с вариообектив, използвайте неговата настройка 
за широк ъгъл, за да минимизирате размазването на снимката, 
причинено от заклащане на фотоапарата.

 z Променете настройката за цветова тоналност.
Можете да промените настройката [Color tone]. За да увеличите 
червеникавите оттенъци на светлината от свещта, задайте настройка 
към [Warm]. Задайте настройка към [Cool], ако храната изглежда 
твърде червеникава.

 z Заснемане в режим Live View не е възможно.
 z Въпреки че не е възможно снимане със светкавица, се препоръчва да отворите 

светкавицата предварително, за да позволите на лъча за подпомагане на AF 
да се задейства (= 167).



88

Заснемане на портретни снимки 
през нощта (със статив)
За да заснемете човек през нощта и да постигнете естествено изглеждащ 
заден план, използвайте режима <6> (Нощен портрет). Препоръчително е 
използването на статив.

Съвети за снимане
 z Използвайте широкоъгълен обектив и статив.

Ако работите с вариообектив, използвайте максимално широк ъгъл, 
за да увеличите широтата на нощната сцена. Също така, тъй като при 
снимане без статив е възможно да възникне размазване на снимката 
поради заклащане на фотоапарата, използвайте статив.

 z Проверете яркостта на обекта.
При слаба светлина използването на светкавица подобрява резултатите 
при заснемането на хора.
Препоръчително е да прегледате на място изображението, след като го 
заснемете, за да проверите яркостта му. Ако обектът изглежда тъмен, 
приближете се по-близо и снимайте отново.

 z Снимайте в други режими на снимане.
Тъй като при заснемане на нощни сцени вероятността за размазване 
на снимката, причинено от заклащане на фотоапарата, е голяма, добри 
резултати ще постигнете също и в режим <A> и <F>.

 z Помолете обекта да стои неподвижно дори и след задействането на светкавицата.
 z Вижте предупрежденията на стр. 91.
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Заснемане на нощни сцени (без статив)
При заснемане на нощна сцена най-добри резултати се постигат чрез 
използване на статив. Но с режима <F> (Нощна сцена без статив) можете 
да снимате нощни сцени, държейки фотоапарата в ръце. В този режим се 
заснемат четири последователни кадъра при всяко натискане на спусъка и 
резултатът е изображение без размазване, причинено от заклащането на 
фотоапарата.

Съвети за снимане
 z Дръжте стабилно фотоапарата.

Дръжте фотоапарата стабилно при снимане. В този режим четири 
експонации се подравняват и обединяват в едно изображение. Ако 
някоя от четирите експонации е значително разместена поради 
заклащане на фотоапарата, експонациите може да се насложат 
неправилно в крайното изображение.

 z Когато снимате хора, включете светкавицата.
За снимки, които включват хора, отворете вградената светкавица с 
пръсти. За да заснемете хубав портрет, светкавицата ще се задейства 
за първата снимка. Помолете човека, който заснемате, да не се движи, 
докато не се заснемат и четирите експонации.

 z В сравнение с други режими на снимане заснетата зона ще бъде по-малка.
 z Вижте предупрежденията на = 91 - = 92.
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Заснемане на сцени в контражур
Когато снимате сцена с ярки и тъмни зони, използвайте режима <G> 
(HDR контрол на контражур). Когато натиснете спусъка в този режим, ще 
се заснемат три снимки в серия с различни експонации. Резултатът е 
изображение с широк тонален диапазон без влошена детайлност в тъмните 
зони поради осветяването в контражур.

Съвети за снимане
 z Дръжте стабилно фотоапарата.

Дръжте фотоапарата стабилно при снимане. В този режим серия от 
три снимки се наслагва и комбинира в едно изображение. Ако някоя 
от трите експонации е значително разместена поради заклащане на 
фотоапарата и т.н., експонациите може да се насложат неправилно в 
крайното изображение.

 z В сравнение с други режими на снимане заснетата зона ще бъде по-малка.
 z Въпреки че не е възможно снимане със светкавица, се препоръчва да отворите 

светкавицата предварително, за да позволите на лъча за подпомагане на AF 
да се задейства (= 167).

 z Вижте предупрежденията на = 91 - = 92.

 z HDR означава High Dynamic Range (широк динамичен диапазон).
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Предпазни мерки за <q> Групова снимка
 z Когато е активирана корекция на изкривяването, фотоапаратът заснема 

изображение със зрителен ъгъл, по-тесен от този, който се вижда през 
визьора. (Периферията на изображението ще бъде малко изрязана и 
резолюцията ще бъде малко намалена.) Също така, при снимане в режим  
Live View малко се променя и зрителният ъгъл.

Предпазни мерки за <C> Деца
 z При снимане в режим Live View, ако светкавицата се задейства при заснемане 

на серия от снимки, честотата на заснемане ще се намали. Дори ако 
светкавицата не се задейства за всички снимки от серията, снимките ще се 
заснемат с намалена честота.

Предпазни мерки за <6> Нощен портрет и <F> Нощна сцена без 
статив

 z В режим Live View може да е трудно да фокусирате светли точки (например в 
нощни сцени). В такъв случай поставете превключвателя за режима на фокуса 
на обектива в позиция <MF> и фокусирайте ръчно.

 z Live View изображението може да се различава от действително заснетото 
изображение.

Предпазни мерки за <6> Нощен портрет
 z При снимане в режим Live View може да е трудно да фокусирате, когато лицето 

на обекта изглежда тъмно. В такъв случай поставете превключвателя за 
режима на фокуса на обектива в позиция <MF> и фокусирайте ръчно.

Предпазни мерки за <F> Нощна сцена без статив и <G> HDR 
контрол на контражур

 z Качество на RAW изображението не може да бъде зададено.
 z Ако заснемате движещ се обект, обектът може да остави следи от движението 

си в снимката или фонът да се заснеме тъмен.
 z Автоматичното подравняване на изображенията може да не работи правилно 

с повтарящи се елементи (мрежа, райета и др.), едноцветни изображения 
с еднообразна тоналност или при силно разместени снимки вследствие на 
заклащане на фотоапарата.

 z Записването на изображения в картата отнема известно време, тъй като те се 
обединяват след заснемането. По време на обработката на изображението във 
визьора се извежда “buSy” и не можете да снимате отново, докато обработката 
не приключи.
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Предпазни мерки за <F> Нощна сцена без статив
 z При снимане със светкавица, ако обектът е твърде близо до фотоапарата, 

снимката може да бъде прекалено ярка (преекспониране).
 z Ако използвате светкавица, за да заснемете нощна сцена, съдържаща малко 

светлини, последователните изображения може да не се подравнят правилно. 
Това може да доведе до размазана снимка.

 z Ако използвате светкавица и заснеманият човек е разположен много близо до 
фона, който също е осветен от светкавицата, последователните изображения 
може да не се подравнят правилно. Това може да доведе до размазана 
снимка. Може да се наблюдават също неестествени сенки и цветове.

 z Ъгъл на разсейване на светкавицата с външна Speedlite:
 - Когато използвате светкавица Speedlite с автоматични настройки за ъгъл 

на разсейване, ще бъде зададен максимално широк ъгъл на разсейване 
независимо от позицията на вариото на обектива.

 - Когато използвате светкавица Speedlite, която изисква ръчно настройване 
на ъгъла на разсейване, снимайте с нормален ъгъл на разсейване на 
светкавицата.

Предпазни мерки за <G> HDR контрол на контражур
 z Изображението може да не се заснеме с плавна градация и може да изглежда 

изкривено или да има значителен шум.
 z Режимът "HDR контрол на контражур" може да не е ефективен при прекалено 

осветени сцени или сцени с прекалено голям контраст.
 z При заснемане на добре осветени обекти (например при нормално осветени 

сцени) изображението може да изглежда неестествено с приложен HDR ефект.
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Снимане с творчески филтри
В режим <v> (Творчески филтър) можете да приложите един от десетте 
филтърни ефекта (Зърнисто черно-бяло изображение*, Мек фокус*, ефект 
"Рибешко око"*, ефект "Акварелна рисунка"*, ефект "Фотоапарат играчка"*, 
ефект "Миниатюра"*, HDR арт стандартни цветове, HDR арт наситени 
цветове, HDR арт супернаситени цветове и HDR арт ембосиран) при 
снимане. Когато е зададен режим Live View, можете да видите ефекта на 
екрана, преди да започнете да снимате. Фотоапаратът запаметява само 
изображението с приложен творчески филтър.

*  За ефектите, обозначени със звездичка, можете да заснемете снимката без творчески 
филтър и да приложите ефекта по-късно, като я запаметите като ново изображение 
(= 329).

1 Поставете програматора в позиция 
<v>.

2 Изведете изображението в режим 
Live View.

 z Натиснете бутона <A>, за да изведете 
изображението в режим Live View.

3 Изберете [Creative filters] чрез 
екрана "Бърз контрол".

 z Натиснете бутона <Q>.
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

[G] в горната лява част на екрана, и 
след това натиснете <0>.

 z Ако не искате изображението в режим Live View да се извежда при задаване на 
функции, натиснете бутона <Q> след стъпка 1 и задайте [Choose filter].
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4 Избор на режим на снимане.
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

режим на снимане, и след това 
натиснете <0>.

 B Изображението ще се възпроизведе с 
ефекта от приложения филтър.

Достъпни режими на снимане в режим v
Режим "Снимане" Стр. Режим "Снимане" Стр.

G
Зърнисто черно-бяло 
изображение = 95 c Ефект "Миниатюра" = 96

W Мек фокус = 95 A
HDR арт стандартни 
цветове = 96

X Ефект "Fish-eye" = 95 B HDR арт наситени цветове = 96

Z
Ефект "Акварелна 
рисунка" = 95 C

HDR арт супернаситени 
цветове = 96

H
Ефект "Фотоапарат 
играчка" = 95 D HDR арт ембосиран = 96

5 Настройте ефекта.
 z Натиснете бутона <Q> и изберете 

символа под [Creative filters]  
(с изключение наc, A, B, C, и 
D).

 z Натиснете <Y> <Z>, за да настроите 
ефекта на филтъра, и след това 
натиснете <0>.

6 Направете снимката.
 z Натиснете спусъка докрай, за да 

направите снимката.
 z За да се върнете към работа с визьора, 

натиснете бутона <A>, за да отмените 
режима Live View. След това натиснете 
спусъка докрай, за да заснемете 
снимката.

 z Качество на RAW изображението не може да бъде зададено.
 z Когато е зададена настройка <G>, <W>, <X>, <Z>, <H> или <c>, не 

можете да заснемате серия от снимки.
 z Данни за ретуширане на следи от прах (= 274) няма да се добавят към 

изображения, заснети с ефект "Рибешко око".
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При снимане в режим Live View
 z Изображението на LCD дисплея с приложен ефект "Зърнисто черно-бяло 

изображение" може да се различава от действително заснетото изображение..
 z Разфокусирането за изображението на LCD дисплея с приложен ефект "Мек 

фокус" или "Миниатюра" може да се различава от действително заснетото 
изображение..

 z Хистограмата не се извежда.
 z Не е възможен изглед с увеличаване.
 z В режимите от "Творческа зона" можете да зададете някои творчески филтри 

чрез екрана "Бърз контрол" (= 93).

Характеристики на творческите филтри
 z G Зърнисто черно-бяло изображение

Създава черно-бели снимки. Чрез настройване на контраста можете да 
промените черно-белия ефект.

 z W Мек фокус
Придава на изображението мек изглед. Чрез настройване на 
разфокусирането можете промените степента на омекотяване.

 z X Ефект "Рибешко око"
Прилага ефекта на fish-eye обектив. Изображението ще бъде 
цилиндрично изкривено.
В зависимост от зададеното ниво на ефекта на филтъра, изрязаната 
по периферията зона от изображението ще бъде различна. Наред с 
това, тъй като този филтър ще мащабира центъра на изображението, 
действителната резолюция в центъра може да се намали в зависимост 
от броя на пикселите на изображението. Проверете изображението на 
дисплея, докато задавате този филтър. AF точката ще бъде фиксирана 
в центъра.

 z Z Ефект "Акварелна рисунка"
Снимката изглежда като акварелна рисунка с меки цветове. Чрез 
задаване на настройки на ефекта можете да контролирате наситеността 
на цветовете. Обърнете внимание, че нощните или тъмните сцени може 
да не се заснемат с плавна градация и може да изглеждат изкривени 
или със значителен шум.

 z H Ефект "Фотоапарат играчка"
Затъмнява изображението в четирите ъгъла и прилага уникална 
цветова тоналност, която напомня снимка с фотоапарат играчка. 
Чрез настройване на цветовата тоналност можете да промените 
изкривяването на цветовете.
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 z c Ефект "Миниатюра"
Създава ефект на диорама.
Ако желаете центърът на изображението да бъде на фокус, заснемете 
изображението, без да променяте настройките.
За да преместите зоната на фокус (рамка на ефект "Миниатюра") при 
снимане в режим Live View, вижте “Настройване на ефект „Миниатюра“” 
(= 98). За AF метод се използва "1-точков AF". Препоръчително е 
преди заснемането да се извърши позициониране на рамката на ефект 
"Миниатюра" върху AF точката.
При снимане чрез визьора позиционирайте централната AF точка върху 
обекта и снимайте.

 z A HDR арт стандартни цветове
Детайлността в светлите и тъмните зони се запазва. Ниският контраст и 
малкият диапазон на градацията създават ефект на рисунка. Обектите 
се заснемат с ярки или тъмни контури.

 z B HDR арт наситени цветове
Цветовете са по-наситени, отколкото с [HDR art standard], а ниският 
контраст и малкият диапазон на градацията създават ефект на 
художествена графика.

 z C HDR арт супернаситени цветове
Цветовете са най-наситени, при което обектът изпъква, а снимката 
изглежда като картина с маслени бои.

 z D HDR арт ембосиран
Наситеността на цветовете, яркостта, контрастът и градацията се 
намаляват, за да изглежда снимката плоска. Снимката изглежда стара и 
избеляла. Обектите се заснемат с по-наситени ярки или тъмни контури.
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Предпазни мерки за <A> HDR арт стандартни цветове, <B> 
HDR арт наситени цветове, <C> HDR арт супернаситени цветове 
и <D> HDR арт ембосиран

 z В сравнение с други режими на снимане заснетата зона ще бъде по-малка.
 z Live View изображението с приложения филтър може да се различава от 

действително заснетото изображение.
 z Ако заснемате движещ се обект, обектът може да остави следи от движението 

си в снимката или фонът да се заснеме тъмен.
 z Автоматичното подравняване на изображенията може да не работи правилно 

с повтарящи се елементи (мрежа, райета и др.), едноцветни изображения 
с еднообразна тоналност или при силно разместени снимки вследствие на 
заклащане на фотоапарата.

 z Дръжте фотоапарата неподвижно, за да предотвратите заклащане на 
фотоапарата.

 z Градацията на цветовете на небето или на бели стени може да не се 
пресъздаде правилно. Може да се появят неправилни цветове, неправилна 
експонация или шум.

 z Снимането при флуоресцентно или LED осветление може да предизвика 
неестествено пресъздаване на цветовете на осветените области.

 z Записването на изображения в картата отнема известно време, тъй като те се 
обединяват след заснемането. По време на обработката на изображението във 
визьора се извежда “buSy” и не можете да снимате отново, докато обработката 
не приключи.

 z Въпреки че не е възможно снимане със светкавица, в условия на слаба 
светлина се препоръчва да отворите светкавицата предварително, за да 
позволите на лъча за подпомагане на AF да се задейства (= 167).

 z За <A> <B> <C> <D> детайлността в светлите и тъмните зони се 
подобрява за постигане на широк динамичен диапазон на изображението 
дори при сцени с голям контраст. С всяко натискане на спусъка се заснемат 
последователно три изображения с различна експонация, които се 
обединяват в едно изображение.
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Настройване на ефект "Миниатюра"

1 Преместете AF точката.
 z Преместете AF точката в позицията, в 

която желаете да фокусирате.

2 Преместете рамката на ефект 
"Миниатюра".

 z Преди да снимате е препоръчително 
да преместите рамката на ефект 
"Миниатюра", ако AF точката е извън 
нея, така че AF точката да е подравнена 
с нея.

 z Натиснете бутона <u> (или докоснете 
символа [r] в долния десен ъгъл на 
екрана). Рамката на ефект "Миниатюра" 
се оцветява в оранжево и може да бъде 
преместена.

 z Натиснете бутона <B> (или 
докоснете [T] в долния ляв ъгъл на 
екрана), за да превключвате между 
вертикална и хоризонтална ориентация 
на рамката на ефект "Миниатюра".

 z Натиснете <0>, за да зададете 
позицията на рамката на ефект 
"Миниатюра".

 z Натискайте <W> <X> или <Y> <Z>, за 
да преместите AF точката или рамката 
на ефект "Миниатюра". Натиснете 
бутона <L>, за да върнете AF точката 
или рамката на ефект "Миниатюра" в 
центъра на екрана.

3 Направете снимката.
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Бърз контрол
Можете директно да избирате и задавате настройки, достъпни чрез 
натискане на бутона <Q> в режимите от основната зона на програматора.

1 Поставете програматора в режим от 
"Основна зона".

2 Натиснете бутона <Q>.
 B Извежда се екранът за бърз контрол.

3 Настройте желаните функции.
 z Натиснете стрелките <V>, за да 

изберете функция.
 B Извеждат се настройките на избраната 
функция и съветникът за функциите 
(= 55).

 z Завъртете селектора <6>, за да 
промените настройката.

 z Можете да избирате също и от списък, 
като изберете функция и натиснете 
<0>.

 z Ако сте задали настройка [s: Shooting screen: Standard], ще се 
изведе екран като показаните по-долу.

Пример: <G>

Пример: <G>
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Настройване на яркостта
Този раздел описва как да настроите яркостта за снимане в режими <8>, 
различни от <8:G>. Можете да увеличавате или намалявате яркостта в 
до три степени, като 0 е стандартната настройка.

1 Поставете програматора в позиция 
<8: 2Eq35C4Px6F>.

 z Задайте режим, различен от <G>.

2 Изведете изображението в режим 
Live View.

 z Натиснете бутона <A>, за да изведете 
изображението в режим Live View (с 
изключение на <x>).

3 В екрана за бърз контрол изберете 
желаната яркост.

 z Натиснете бутона <Q>.
 z Натиснете бутоните <W> <X>, за да 

изберете [wBrightness], и след това 
натиснете бутоните <Y> <Z>, за да 
зададете желаната яркост.

 B На екрана ще се изведе изображението 
с така зададената яркост.

4 Направете снимката.
 z Натиснете спусъка докрай, за да 

направите снимката.
 z За да се върнете към работа с визьора, 

натиснете бутона <A>, за да отмените 
режима Live View. След това натиснете 
спусъка докрай, за да заснемете 
снимката.

 z Ако промените режима на снимане 
или поставите превключвателя на 
захранването в позиция <2>, 
ще се възстанови настройката [0] 
(стандартна).

 z Ако не искате изображението в режим Live View да се извежда при задаването 
на функции, започнете процедурата от стъпка 3.
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Възпроизвеждане на изображения
Най-лесният начин за възпроизвеждане на изображения е описан по-долу. 
За подробна информация относно процедурата за възпроизвеждане вижте 
стр. 280.

1 Възпроизведете изображението.
 z Натиснете бутона <x>.
 B Ще се изведе последното заснето 
изображение или последното 
възпроизведено изображение.

2 Изберете изображение.
 z За да разгледате изображенията, 

като започнете от последното заснето 
изображение, натиснете <Y>. За 
да разгледате изображенията, 
като започнете от първото заснето 
изображение, натиснете <Z>.

 z При всяко натискане на бутона <B> 
извежданата информация ще се 
променя.

Без информация Базова информация

Информация за заснемането
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3 Затворете екрана за 
възпроизвеждане на изображения.

 z Натиснете бутона <x>, за да 
прекратите възпроизвеждането на 
изображения и да върнете фотоапарата 
в режим на готовност за снимане.

Информация за заснемането
Когато е изведен екранът с информация за заснемането (= 101), можете 
да натиснете <W> <X>, за да сменяте информацията за заснемането, 
изведена в долната част на екрана, както следва. За подробности вижте 
= 323 - = 325.

Подробна информация

GPS информация

Информация за изпратени 
изображения

Информация за корекция на 
изкривяването на обектива 2

Информация за корекция на 
изкривяването на обектива 1

Информация за цветово пространство / 
редуциране на шума

Информация за обектив / хистограма

Информация за баланс на бялото

Информация за стил на снимката 1

Информация за стил на снимката 2

 z Изведената информация се различава в зависимост от режима на снимане и 
настройките.

 z Ако използвате GPS приемник GP-E2 или смартфон, за да запаметите GPS 
информация за изображението, ще се изведе и екранът “GPS информация”.
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Избор на AF режим и 
метод на снимане

Благодарение на подредбата 
на AF точките във визьора 
снимането с автоматичен фокус 
постига оптимални резултати при 
разнообразни обекти и сцени.

Можете също да зададете AF функция и метод на снимане, 
които най-добре съответстват на условията на снимане и на 
обекта.

 z Символът N горе вдясно от заглавието на страницата 
означава, че съответната функция е достъпна само в 
режимите от "Творческата зона" (= 31).

 z В режимите от "Основна зона" AF функцията се задава 
автоматично.

 z <AF> е съкращение за Autofocus (Автоматично фокусиране).  
<MF> е съкращение за Manual Focus (ръчно фокусиране).
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Промяна на функцията за 
автоматично фокусиране
Можете да изберете характеристики на AF (автофокус) функцията, 
съответстващи на условията на снимане или на обекта. В режимите 
от "Основна зона" оптималната AF функция се избира автоматично за 
съответния режим на снимане.

1 Поставете превключвателя за 
режима на фокуса на обектива в 
позиция <AF>.

2 Поставете програматора в режим от 
"Творческа зона".

3 Изберете [AF operation].
 z В панела [z] изберете [AF operation] и 

след това натиснете <0>.
 B Извежда се [AF operation].

4 Изберете AF функция.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 

желаната AF функция, и след това 
натиснете <0>.

5 Фокусирайте обекта.
 z Позиционирайте AF точката върху 

обекта и натиснете спусъка наполовина. 
Фотоапаратът автоматично ще 
фокусира чрез избраната AF функция.

N



105

"AF при единичен кадър" за неподвижни обекти

Подходящ за заснемане на 
неподвижни обекти. Когато 
натиснете спусъка наполовина, 
фотоапаратът ще фокусира само 
веднъж.

 z Вътрешността на AF точката (1), която 
е постигнала фокус, ще светне за 
кратко в червено, а индикацията за 
потвърждаване на фокусирането <o> 
(2) ще светне във визьора.

 z При оценъчно мерене настройката 
на експонацията ще бъде зададена 
едновременно с постигането на фокуса.

 z Докато спусъкът е натиснат наполовина, 
фокусът е фиксиран. Можете да 
рекомпозирате сцената по ваше 
желание.

 z Ако фокусирането не може да бъде постигнато, индикаторът за фокусиране 
<o> ще мига във визьора. Ако това се случи, не можете да заснемете 
снимката, дори и да натиснете спусъка докрай. Композирайте снимката отново 
или вижте “Трудни за автоматично фокусиране обекти” (= 110) и се опитайте 
да фокусирате отново.

 z Ако [5: Beep] е с настройка [Disable], няма да се възпроизведе звуков сигнал 
при постигане на фокус.

 z След като постигнете фокус чрез "AF при единичен кадър", можете да 
фиксирате фокуса и да композирате снимката отново. Тази операция се 
нарича “фиксиране на фокуса”. Това е удобно, когато искате да фокусирате 
периферен обект.

 z Когато използвате обектив, оборудван с функция за електронно ръчно 
фокусиране, вижте стр. 107.

(2)(1)
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"Следящ AF" за движещи се обекти
Тази AF функция е подходяща за заснемане на движещи се обекти, 
когато разстоянието до тях непрекъснато се променя. Докато спусъкът 
е натиснат наполовина, фотоапаратът фокусира обекта непрекъснато.

 z Експонацията се определя в момента на заснемане на снимката.
 z Когато изборът на AF точка (= 108) е автоматичен, фотоапаратът 

първо използва централната AF точка за фокусиране. Ако по време 
на автоматичното фокусиране обектът се измести от централната AF 
точка, проследяването на обекта продължава, докато той е покрит от 
някоя от другите AF точки.

 z При използване на "Следящ AF" няма да се възпроизведе звуков сигнал дори 
когато е постигнат фокус. Също така индикаторът за фокусиране <o> във 
визьора няма да светне.

"Интелигентен AF" за автоматично превключване на 
AF функцията

Режимът "Интелигентен AF" автоматично превключва от [One-Shot AF] 
към [AI Servo AF], ако заснеманият неподвижен обект започне да се 
движи.

 z След като обектът е фокусиран чрез функцията "AF при единичен 
кадър", ако той започне да се движи, фотоапаратът ще разпознае 
движението, автоматично ще превключи към "Следящ AF" и ще започне 
да следи движещия се обект.

 z При постигане на фокус чрез функцията "Интелигентен AF" с активирана 
функция "Следящ AF" се възпроизвежда тих звуков сигнал. Но индикаторът за 
фокусиране <o> във визьора няма да светне. Забележете, че фиксирането на 
фокуса няма да работи в този случай.

Лъч за подпомагане на AF на вградената светкавица
В условия на ниска осветеност вградената светкавица може да 
възпроизведе бърза поредица от импулси, докато държите спусъка натиснат 
наполовина. Това осветява обекта, за да улесни автоматичното фокусиране.

 z Лъчът за подпомагане на AF не се възпроизвежда чрез вградената светкавица 
в режими <8: 35C>.

 z Лъчът за подпомагане на AF не се възпроизвежда при работа с функцията 
"Следящ AF".

 z От вградената светкавица ще се чуват звуци, когато тя възпроизвежда 
поредица от импулси. Това не е повреда.
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 z Ефективният обхват на лъча за подпомагане на AF на вградената светкавица  
е приблиз. 4 m/13,1 ft.

 z Когато вградената светкавица е отворена, лъчът за подпомагане на AF  
ще се задейства, когато е необходимо. За да го деактивирате, задайте за  
[z: AF-assist beam firing] настройка [Disable] (= 167).

Задаване на електронен MF на обектив
С посочените по-долу USM и STM обективи, снабдени с функция за 
електронно ръчно фокусиране, можете да зададете дали да използвате 
електронно ръчно фокусиране в режим "AF при единичен кадър". 
Настройката по подразбиране е [Disable after One-Shot AF].

1 Изберете [Lens electronic MF].
 z В панела [z] изберете [Lens electronic 

MF] и след това натиснете <0>.

2 Задайте желаната настройка.
 z Изберете настройка и след това 

натиснете бутона <0>.

 z Забрана след "AF при единичен кадър"
Ръчното фокусиране след постигане на автоматичен фокус е 
забранено.

 z Разрешаване след "AF при единичен кадър"
Можете да фокусирате ръчно след постигане на автоматичен фокус, ако 
задържите спусъка натиснат наполовина.
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Избор на AF точка

1 Натиснете бутона <S>.
 B Избраната AF точка ще бъде показана 
на LCD дисплея и във визьора.

2
 

Изберете желаната AF точка.
 

z Натиснете <V>, за да изберете AF 
точка.

 

z За да изберете AF точка, докато гледате 
във визьора, завъртете селектора 
<6>, за да превключите точката, 
светеща в червено.

 z Когато всички AF точки светят, ще бъде 
зададен автоматичен избор на AF точка. 
AF точката за фокусиране на обекта ще 
бъде избрана автоматично.

 z Натискането на бутона <0> 
превключва между централната AF 
точка и автоматичен избор на AF точка.

3 Фокусирайте обекта.
 z Позиционирайте избраната AF точка 

върху обекта и натиснете спусъка 
наполовина, за да фокусирате.

 z Също така можете да докоснете LCD дисплея, за да изберете AF точка. По 
време на ръчен избор на AF точка, докосването на символа [C] в долния 
ляв ъгъл на екрана ще активира режима за автоматичен избор на AF точка.

 z Ако за [5: Switch S/A button] сте задали настройка [Enable], можете да 
разменяте функциите на бутона <S> и бутона <A>.
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Съвети за снимане
 z Когато правите портретна снимка в близък план, използвайте 

режим [One-Shot AF] и фокусирайте очите на обекта.
Фокусирайте очите на обекта, преди да композирате снимката си.

 z Ако фокусирането е трудно, изберете централната AF точка.
Централната AF точка е най-чувствителна измежду достъпните девет 
AF точки.

 z За по-лесно проследяване на движещи се обекти използвайте 
[Automatic selection] в комбинация с [AI Servo AF] за AF функция 
(= 106).
Централната AF точка ще бъде използвана първа за фокусиране на 
обекта. Ако по време на автоматичното фокусиране обектът се измести 
от централната AF точка, проследяването на обекта продължава, докато 
той е покрит от някоя от другите AF точки.

 z Ако използвате удължител за обектива (продава се отделно) и f/числото стане 
по-голямо от f/5.6, няма да е възможно да снимате с автоматично фокусиране 
(с изключение на снимане в режим Live View). За подробности вижте 
ръководството за използване на удължителя.
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Трудни за автоматично фокусиране 
обекти
Системата за автоматично фокусиране може да не успее да постигне 
фокус (индикаторът за фокусиране <o> мига във визьора) при определени 
обекти, като:

 z Обекти с много нисък контраст (например: синьо небе, плоски 
повърхности с еднообразен цвят и др.)

 z Обекти, осветени от слаба светлина
 z Осветени в контражур или силно отразяващи обекти (например 

автомобил с лъскава каросерия и др.).
 z Близки и далечни обекти, разположени в близост до AF точка 

(например: животно в клетка и др.)
 z Светлинни източници, като например точки светлина, разположени в 

близост до AF точка (например: нощни сцени и др.)
 z Обекти с повтарящи се елементи (например прозорци на небостъргач, 

компютърна клавиатура и др.)
 z Обекти с мотиви, по-малки от AF точка (например: лица или цветя, не 

по-големи от AF точка, и др.)

В тези случаи фокусирайте чрез някой от посочените по-долу два метода:
(1)  В режим "AF при единичен кадър" фокусирайте обект, разположен на 

същото разстояние като заснемания обект, фиксирайте фокуса и след 
това композирайте снимката отново (= 74).

(2)  Поставете превключвателя за режима на фокуса на обектива в позиция 
<MF> и фокусирайте ръчно.

 z В зависимост от обекта, фокус може да се постигне чрез малка промяна в 
композицията на снимката и повторно автоматично фокусиране.

 z Условията, които затрудняват автоматичното фокусиране в режим Live View 
или при запис на видео, можете да видите на стр. 202.
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MF: Ръчно фокусиране

1 Поставете превключвателя за 
режима на фокуса на обектива в 
позиция <MF>.

2 Фокусирайте обекта.
 z Фокусирайте чрез пръстена за 

фокусиране на обектива, докато 
постигнете ясен фокус във визьора.

 z Ако натиснете спусъка наполовина по време на ръчно фокусиране, AF точката, 
която е постигнала фокус, ще светне за кратко в червено и индикаторът за 
фокусиране <o> ще светне във визьора.
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Избор на метод на снимане
Фотоапаратът предлага следните методи на снимане: Единични снимки и 
Серия от снимки.

1 Натиснете бутона <Q>.
 B Извежда се екранът за бърз контрол.

2 Изберете [ ].
 z Натиснете стрелките <V>, за да 

изберете [ ], и след това натиснете 
<0>.

3 Изберете метод на снимане.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 

желания метод на снимане, и след това 
натиснете <0>.

u : Единични снимки
   Когато натиснете спусъка докрай, ще се заснеме само една 

снимка.
i : Серия от снимки
   Докато спусъкът е натиснат докрай, фотоапаратът ще заснема 

серия от снимки.
B : Безшумни единични снимкиN
   Когато натиснете спусъка докрай, ще се заснеме само една 

снимка безшумно.
M : Безшумна серия от снимкиN
   Докато спусъкът е натиснат докрай, фотоапаратът ще заснема 

безшумно серия от снимки.
m/Q : Самоснимачка: 10 s/дистанционно управление
  (при използване на безжично дистанционно управление BR-E1 
  (продава се отделно)).
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l : Самоснимачка: 2 s
q : Самоснимачка:Серия от снимки
   За снимане със самоснимачка вижте стр. 206. За снимане с 

дистанционно управление BR-E1 вижте стр. 463.

 z Честотата на заснемане на серия от снимки може да се намали в зависимост 
от скоростта на затвора, отвора на диафрагмата, състоянието на обекта, 
яркостта, обектива, използването на светкавица, температурата, източника на 
захранване, оставащия заряд на батерията и др.

 z При снимане в режим Live View, <B> и <M> не могат да бъдат зададени.
 z Честотата на заснемане на серия от снимки може да се намали, ако нивото на 

оставащия заряд на батерията е ниско или снимате при слаба светлина.
 z При използване на функцията "Следящ AF" честотата на заснемане на серия 

от снимки може малко да се намали в зависимост от състоянието на обекта и 
използвания обектив.

 z Когато вътрешната памет се запълни при заснемане на серия от снимки, 
честотата на серията от снимки може да се понижи, тъй като снимането ще 
бъде временно забранено (стр. ).

 z Когато фотоапаратът е сдвоен с BR-E1, <m> ще се промени на <Q> 
(= 463).
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Настройки на 
изображението

В тази глава се описват настройките, свързани с 
изображението: Качество на изображението, ISO 
светлочувствителност, стил на снимката, баланс на бялото, 
автоматично оптимизиране на осветеността, редуциране 
на шума, корекция на изкривяването на обектива и други 
функции.

 z Символът N горе вдясно от заглавието на страницата 
означава, че съответната функция е достъпна само в 
режимите от "Творческата зона" (= 31).
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Задаване на качество на 
изображението
Можете да избирате броя пиксели и качеството на изображението. Опциите 
за качество JPEG на изображението включват 73, 83, 74, 84, 7a, 8a 
и b. Опциите за качество на RAW изображението включват 1 и D.

1 Изберете качество на 
изображението.

 z В панела [z] изберете [Image quality] 
и след това натиснете <0>.

 B Извежда се [Image quality].

2 Задайте качество на 
изображението.

 z За да изберете качество на RAW 
изображението, завъртете селектора 
<6> и, за да изберете качество 
на JPEG изображението, натиснете 
бутоните <Y> <Z>.

 z Изберете качество на изображението, 
като вземете предвид броя пиксели 
за съответното качество (1) и броя на 
възможните снимки (2), показан на 
екрана, и след това натиснете <0>.

 z Дори ако използвате карта от клас UHS-I, показанието за максимален брой 
снимки в серия няма да се промени.

 z Значение на символите за качество на изображението: 1 RAW, D 
Компактен RAW, JPEG, 7 Фино, 8 Нормално, 3 Високо, 4 Средно, 6 Ниско.

(1) (2)
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 Често задавани въпроси
 z Желая да избера качество на изображението, съответстващо на 

формата на хартията за отпечатване.

Формат на хартията
Направете справка с диаграмата 
отляво, когато избирате качество на 
изображението. Ако възнамерявате 
да изрязвате фрагменти от снимката, 
препоръчително е да зададете 

високо качество (по-голям брой 
пиксели), като например 73, 83, 1 
или D.
b е подходяща за възпроизвеждане 
на изображения чрез цифрова 
фоторамка.

 z Каква е разликата между 7 и 8?
Тези настройки показват различните нива на качество, дължащи се 
на различното ниво на компресия. При настройка 7 качеството на 
изображението е по-високо при еднакъв брой пиксели. Въпреки че 
при настройка 8 качеството на изображението е малко по-ниско, тя 
позволява повече изображения да бъдат запаметени в картата. b ще 
бъде с 7 (Фино) качество.

 z Направих повече от посочения възможен брой снимки.
В зависимост от условията на снимане е възможно да направите повече 
от посочения брой снимки. Също така е възможно броят на заснетите 
снимки да е по-малък от посочения. Посоченият възможен брой снимки 
е приблизителен.

 z Фотоапаратът показва ли максималния брой снимки в серия?
Максималният брой снимки в серия се извежда в дясната част на 
визьора. Тъй като индикацията е едноцифрена 0 - 9, всяко число, 
което е по-голямо от 9, ще бъде изведено като “9”. Обърнете внимание, 
че това число ще се изведе дори когато не е поставена карта във 
фотоапарата. Внимавайте да не снимате без поставена карта във 
фотоапарата.

 z Кога трябва да използвам 1 или D?
1 и D изображенията трябва да бъдат обработени чрез компютър. 
За подробности вижте “RAW изображения и JPEG изображения” 
(= 117).

12,7x8,9 cm/5,0x3,5 in

A4 (29,7x21 cm/11,7x8,3 in)

A3 (42x29,7 cm/16,5x11,7 in)

A2 (59,4x42 cm/23,4x16,5 in)

по-
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RAW изображения и JPEG изображения
 z RAW изображенията са необработени данни от заснемащия сензор, 

които се запаметяват в картата като 1 или D (по-малък размер на 
файла от 1) файлове в зависимост от избраната настройка.
Можете да използвате софтуера Digital Photo Professional (софтуер 
за EOS), за да обработвате RAW изображения. Можете да задавате 
разнообразни настройки за изображенията в зависимост от начина, по 
който ще бъдат използвани, и да създавате изображения във формат 
JPEG и др., отразяващи ефектите от тези настройки.

 z Ако за RAW изображението и JPEG изображението е избрана 
опцията[–], ще бъде зададена настройка 73.

 z Ако изберете RAW и JPEG едновременно, при всяко заснемане 
снимката ще се запаметява в картата и в RAW, и в JPEG с избраното 
качество на изображението. Двете изображения ще се запаметят с 
еднакви файлови номера (1). Разширението на файла (2) е .JPG за 
JPEG и .CR3 за RAW.

0001 . CR3

0001 . JPG

(1) (2)

RAW изображения

JPEG изображения

Софтуер за обработка на RAW изображения
 z За да възпроизведете RAW изображения чрез компютър е препоръчително 

да използвате Digital Photo Professional (наричан по-нататък DPP, софтуер за 
EOS) (= 484).

 z По-стари версии на DPP 4.x не могат да обработват RAW изображения, 
заснети чрез този фотоапарат. Ако в компютъра ви е инсталирана предходна 
версия на DPP Ver.4.x, изтеглете и инсталирайте най-новата версия на DPP 
от уебсайта на Canon, за да обновите софтуера си. (По-старата версия ще 
бъде презаписана.) Имайте предвид, че DPP 3.x и по-стари версии не могат да 
обработват RAW изображения, заснети чрез този фотоапарат.

 z Възможно е достъпен в търговската мрежа софтуер да не успее да 
възпроизведе RAW изображения, заснети чрез този фотоапарат. За 
информация относно съвместимостта се свържете с производителя на 
софтуера.
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Задаване на ISO 
светлочувствителност за снимки
Настройте ISO светлочувствителността (чувствителността на заснемащия 
сензор към светлина) така, че да съответства на осветеността на сцената. 
В режимите от "Основна зона" ISO светлочувствителността се задава 
автоматично. Относно ISO светлочувствителността при запис на видео 
вижте = 219, = 219 и = 222.

1 Натиснете бутона <g>.

2 Задайте ISO светлочувствителност.
 z Докато наблюдавате LCD дисплея 

или през визьора, натиснете <Y> 
<Z> или завъртете селектора 
<6>, за да изберете желаната ISO 
светлочувствителност, и след това 
натиснете <0>.

 z ISO светлочувствителността може да 
бъде зададена в диапазона ISO  
100 - ISO 25600.

 z При избрана настройка [AUTO] ISO 
светлочувствителността се задава 
автоматично (= 119).

 z Когато задавате настройка чрез  
[ISO speed] от [z: ISO speed settings] 
(вижте екрана отляво), можете да 
натиснете бутона <B>, за да 
зададете [AUTO].

Указания за ISO светлочувствителност
 z Ниската ISO чувствителност намалява шума в изображението, но може да увеличи 

риска от размазване на изображението поради заклащане на фотоапарата или 
движение на обекта или да доведе до намаляване на дълбочината на рязкост 
(използване на по-широк отвор на диафрагмата) при някои условия на снимане. 

 z Високата ISO чувствителност позволява снимане при слаба светлина, по-голяма 
дълбочина на рязкост (използване на по-тесен отвор на диафрагмата) и по-голям 
обхват на светкавицата, но може да увеличи шума в изображението.

 z Можете също да зададете настройка чрез [ISO speed] от [z: ISO speed settings].
 z Ако в менюто [5: Custom Functions(C.Fn)], за елемента [ISO expansion] е зададена 

настройка [1:On], можете да зададете “H” (еквивалент на ISO 51200) (= 448).

N



119

 z Ако [z: Highlight tone priority] е с настройка [Enable] или [Enhanced],  
ISO 100 и “H” (еквивалент на ISO 51200) не могат да бъдат избирани (= 137).

 z При снимане при високи температури изображенията може да се получат 
зърнисти. Използването на продължителна експонация може да причини 
изкривяване на цветовете в изображението.

 z Когато снимате с висока ISO светлочувствителност, е възможно шумът (ивици, 
светли точки и др.) в изображението да стане забележим.

 z Ако използвате висока ISO светлочувствителност и светкавица, за да снимате 
близък обект, може да възникне преекспониране.

 z Когато снимате при високо ниво на шума, вследствие на комбинация от 
висока ISO чувствителност, висока температура и продължителна експонация, 
изображенията може да не се заснемат правилно.

 z Тъй като “H” (еквивалент на ISO 51200) е разширена настройка за ISO 
чувствителност, шумът (светли точки, ивици и др.) и изкривяването на 
цветовете може да станат по-забележими, а разделителната способност –  
по-ниска в сравнение със стандартната настройка.

Автоматична настройка за ISO светлочувствителност: 
ISO [AUTO]

 z Ако за ISO светлочувствителност 
е зададена настройка [AUTO], 
визьорът или LCD дисплеят 
показва действителната ISO 
светлочувствителност, която се задава, 
когато натиснете спусъка наполовина.

 z Когато сте задали [AUTO], 
ISO светлочувствителността 
се извежда през цяла стъпка. 
Все пак, действителната ISO 
светлочувствителност се настройва 
през по-малки стъпки. Затова в 
информацията за заснемане на 
изображението (= 323) можете 
да видите настройки за ISO 
светлочувствителност като ISO 125  
или ISO 640.
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Задаване на максимална ISO светлочувствителност 
за [AUTO]

За режима "Авто ISO" можете да зададете максимална ISO 
светлочувствителност в диапазона ISO 400 - ISO 25600.

1 Изберете [zISO speed settings].
 z В панела [z] изберете [zISO speed 

settings] и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете [Max for Auto].
 z Изберете [Max for Auto] и след това 

натиснете <0>.

 

3 Изберете ISO чувствителност.
 z Изберете ISO светлочувствителност и 

след това натиснете бутона <0>.
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Избор на стил на снимката
Чрез избор на стил на снимката можете да постигнете желаните 
характеристики на изображението, които да съответстват на вашата 
фотографска фантазия или на обекта.

1 Изберете [Picture Style].
 z В панела [z] изберете [Picture Style] и 

след това натиснете <0>.
 B Извежда се екранът за избор на стил на 
снимката.

 

2 Изберете стил на снимката.
 z Изберете стил на снимката и след това 

натиснете бутона <0>.
 B Стилът на снимката ще бъде зададен.

Характеристики на стиловете на снимката
D Авто

Цветовата тоналност се настройва автоматично така, че да съответства 
на сцената. Цветовете са наситени при заснемане на синьото небе, 
зелените растения и залезите особено в снимките на открито и сред 
природата.

 z Ако желаната цветова тоналност не се постига чрез [Auto], използвайте друг 
стил на снимката.

P Стандартен
Изображението е с ярки цветове, рязко и ясно. Този стил на снимката е 
с универсално предназначение и е подходящ за повечето сцени.

Q Портретна снимка
За постигане на перфектен цвят на кожата на лицето. Изображението е 
омекотено. Режимът е идеален за портретни снимки в близък план.
Чрез промяна на настройката [Color tone] (= 125) можете да 
настройвате цвета на кожата на лицето.
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R Пейзажна снимка
За наситени сини и зелени цветове и много резки и ясни изображения. 
Подходящ е за създаване на впечатляващи пейзажи.

u Фини детайли
Подходящ за заснемане на обекти с фини контури и детайли. Цветовете 
ще бъдат леко подсилени.

S Неутрален
Подходящ за потребители, които предпочитат да обработват 
изображението чрез компютър. За естествени и неутрални цветове с 
умерена яркост и наситеност.

U Достоверен
Подходящ за потребители, които предпочитат да обработват 
изображението чрез компютър. Цветът на обекта, сниман при околна 
светлина с цветова температура 5200K, ще бъде коригиран, за да 
съответства на достоверния цвят на обекта. За неутрални цветове с 
умерена яркост и наситеност.

V Монохромен
За заснемане на черно-бели изображения.

 z Черно-бели изображения, заснети в JPEG формат, не могат да бъдат 
конвертирани в цветни изображения. Не забравяйте да изключите настройката 
[Monochrome], когато пожелаете отново да заснемате цветни снимки.

 z Можете да зададете да се извежда <i> във визьора, когато е зададена 
настройка [Monochrome] (= 450).

W Потребителски 1-3
Можете да запаметите базов стил, например [Portrait], [Landscape], 
файл със стил на снимката и др. и да го настроите според 
предпочитанията си (= 127). С всеки потребителски стил на снимката, 
който все още не е зададен, снимките ще се заснемат със същите 
параметри като с настройките по подразбиране за [Auto].
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Символи
Екранът за избор на стил на снимката има символи [Strength], [Fineness] 
или [Threshold] за параметъра [Sharpness], както и за [Contrast] и други 
параметри. Числата показват стойностите на тези параметри, определени от 
съответния стил на снимката.

Символи

g

Рязкост

J Сила

K Финост

L Праг

h Контраст

i Наситеност

j Тоналност

k Филтърен ефект (Монохромни снимки)

l Тониращ ефект (Монохромни снимки)

 z При запис на видео символът “ * ” ще се изведе за [Fineness] и [Threshold] от 
[Sharpness]. Настройките [Fineness] и [Threshold] не се прилагат при запис 
на видео.
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Персонализиране на стил на 
снимката
Можете да персонализирате стиловете на снимката. Можете да променяте 
или задавате настройки за параметрите на стиловете на снимки, като 
например [Strength], [Fineness] или [Threshold] за [Sharpness], както и 
[Contrast] и други параметри. За да проверите резултата от промяната 
на параметрите, направете пробни снимки. За да зададете потребителски 
настройки за [Monochrome], вижте стр. 126.

1 Изберете [Picture Style].
 z В панела [z] изберете [Picture Style] и 

след това натиснете <0>.
 B Извежда се екранът за избор на стил на 
снимката.

2 Изберете стил на снимката.
 z Изберете стил на снимката и след това 

натиснете бутона <B>.

3 Изберете параметър.
 z Изберете параметъра, който желаете 

да настроите (като например [Strength] 
от [Sharpness]), и след това натиснете 
<0>.

 z Вижте стр. 125 за настройки и ефекти.

4 Задайте настройка за параметъра.
 z Натиснете <Y><Z>, за да зададете 

настройка за параметъра, и след това 
натиснете <0>.

 z Натиснете бутона <M>, за да 
запаметите настроените параметри. 
Екранът за избор на стил на снимката 
се извежда отново.

 B Настройките на параметрите, които 
са различни от фабричните, ще бъдат 
оцветени в синьо.

N
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Настройки и ефекти

g

Рязкост

J Сила 0: Слабо подчертаване на 
контурите

7: Силно подчертаване на 
контурите

K Финост*1 1: Фино 5: Зърнисто

L Праг*2 1: Нисък 5: Висок

h Контраст -4: Нисък контраст +4: Висок контраст

i Наситеност -4: Ниска наситеност +4: Висока наситеност

j Тоналност -4: Червеникава тоналност +4: Жълтеникава тоналност
*1:   Показва фиността на контурите, които ще бъдат подчертани. Колкото по-малко е 

числото, толкова по-фини контури могат да бъдат подчертани.
*2:   Задава колко да бъдат подчертани контурите на базата на разликата в контраста 

между обекта и зоната около него. Колкото по-малко е числото, толкова по-
подчертан ще бъде контурът, когато разликата в контраста е слаба. Но при 
по-малко число шумът ще бъде по-забележим.

 z За запис на видео не могат да се задават настройки [Fineness] и [Threshold] 
за [Sharpness] (не се извеждат).

 z Ако изберете [Default set.] на Стъпка 3, можете да върнете съответния стил на 
снимката към неговите фабрични настройки.

 z За да снимате с променения от вас стил на снимката, първо изберете 
променения стил на снимката и след това снимайте.
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Настройки за монохромни снимки
В допълнение към ефектите, описани в “Настройки и ефекти” (= 125), 
като например [Contrast] или [Strength], [Fineness] и [Threshold] за 
[Sharpness], можете да зададете също така [Filter effect] и [Toning effect].

kФилтърен ефект
С прилагане на филтърен ефект към 
монохромна снимка белите облаци или 
зелените дървета могат да изпъкнат повече 
на снимката.

Филтър Примерни ефекти
N : Няма Нормални черно-бели снимки без филтърен ефект.

Ye : Жълт Синьото небе ще изглежда по-естествено и белите облаци ще са 
по-ясни.

Or : Оранжев Синьото небе ще изглежда малко по-тъмно. Залезът ще изглежда 
по-бляскав.

R : Червен Синьото небе ще изглежда доста тъмно. Есенните листа ще 
изглеждат по-свежи и ярки.

G : Зелен Тоновете на кожата и устните ще изглеждат обезцветени. Зелените 
листа на дърветата ще изглеждат по-свежи и ярки.

 z Повишаването на настройката за [Contrast] ще засили действието на  
[Filter effect].

lТониращ ефект
Чрез прилагане на тониращ ефект можете 
да създадете монохромна снимка в 
избраната тоналност. Това е полезно, 
когато желаете да създадете  
по-впечатляващи изображения.
Можете да изберете следните ефекти: 
[N:None], [S:Sepia], [B:Blue], [P:Purple] 
или [G:Green].
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Запаметяване на стил на снимката
Можете да изберете базов стил на снимката, като например [Portrait] или 
[Landscape], да настроите неговите параметри в зависимост от вашите 
предпочитания и да го запаметите в [User Def. 1], [User Def. 2] или [User 
Def. 3]. Това е удобно, когато искате да дефинирате няколко стила на 
снимката с различни настройки.
Стиловете на снимки, които сте добавили във фотоапарата чрез EOS Utility 
(софтуер за EOS), също могат да бъдат настройвани тук.

1 Изберете [Picture Style].
 z В панела [z] изберете [Picture Style] и 

след това натиснете <0>.
 B Извежда се екранът за избор на стил на 
снимката.

2 Изберете [User Def.].
 z Изберете [User Def. *] и след това 

натиснете бутона <B>.

 

3 Натиснете <0>.
 z При селектирана опция [Picture Style] 

натиснете бутона <0>.

 

4 Изберете базов стил на снимката.
 z Изберете базовия стил на снимката и 

след това натиснете бутона <0>.
 z За да промените параметрите на 

стил на снимката, запаметен във 
фотоапарата чрез софтуера EOS Utility 
(софтуер за EOS), изберете този стил 
на снимката на тази стъпка.

N



128

5 Изберете параметър.
 z Изберете параметъра, който желаете 

да настроите (като например [Strength] 
от [Sharpness]), и след това натиснете 
<0>.

6 Задайте настройка за параметъра.
 z Натиснете <Y><Z>, за да зададете 

настройка за параметъра, и след това 
натиснете <0>.
За подробности вижте 
“Персонализиране на стил на снимката” 
(= 124).

 z Натиснете бутона <M>, за да 
запаметите настроените параметри. 
Екранът за избор на стил на снимката 
ще се появи отново.

 B Базовият стил на снимката ще бъде 
посочен отдясно на [User Def. *].

 z Ако за [User Def. *] вече е запаметен стил на снимката, промяната на базовия 
стил на снимката на стъпка 4 ще нулира настройките на параметрите на вече 
запаметения потребителски стил на снимката.

 z Ако изпълните [Clear all camera settings] в менюто [5: Clear settings] 
(= 271), всички стилове и настройки [User Def. *] ще възстановят фабричните 
си стойности. За всеки стил на снимката, запаметен чрез EOS Utility (софтуер 
за EOS), само променените параметри ще възстановят стойностите си по 
подразбиране.

 z За да снимате със запаметен "Стил на снимката", изпълнете стъпка 2 на 
стр. 121, за да изберете [User Def. *], и след това снимайте.

 z За процедурата за запаметяване на файл със стил на снимката във 
фотоапарата вижте инструкциите за работа със софтуера EOS Utility.
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Настройване спрямо източника на 
светлина
Балансът на бялото (WB) запазва белите зони наистина бели на снимката. 
Обикновено с настройка Авто [Q] (Приоритет на атмосферата) или [Qw] 
(Приоритет на бялото) се постига правилният баланс на бялото. Ако не 
успявате да постигнете естествени цветове с настройка Авто, можете да 
изберете баланс на бялото, подходящ за източника на светлина, или да 
зададете ръчно баланс на бялото, като заснемете бял обект.
В режимите от "Основна зона" настройката [Q] (Приоритет на 
атмосферата) се задава автоматично. (В режим <P> се задава [Qw] 
(Приоритет на бялото).)

1 Изберете [White balance].
 z В панела [z] изберете [White balance] 

и след това натиснете <0>.
 B [White balance] ще се появи на екрана.

2 Изберете настройка за баланс на 
бялото.

 z Изберете желаната настройка и след 
това натиснете бутона <0>.

 z Показанието “Approx. ****K” (K: Kelvin), 
изведено за настройка за баланс на 
бялото <W>, <E>, <R>, <Y> или 
<U>, показва съответната цветова 
температура, която ще бъде зададена.

Баланс на бялото
За човешкото око белият обект си остава бял, независимо от цветовата 
температура на светлинния източник. При работа с цифров фотоапарат 
базовото ниво на бялото се определя в зависимост от цветовата 
температура на осветяването и след това цветовете се коригират чрез 
софтуер, за да изглеждат белите зони наистина бели. С тази функция могат 
да бъдат заснети снимки с естествени цветове.

N



130

Автоматичен баланс на бялото
При настройка [Q] (Приоритет на атмосферата) можете увеличите 
интензивността на топлите цветове в изображението при снимане на 
светлина от лампа с нажежаема жичка. Ако сте задали [Qw] (Приоритет 
на бялото), можете да намалите интензивността на топлите цветове в 
изображението.
Ако искате да постигнете автоматичния баланс на бялото на предходните 
модели на EOS, задайте [Q] (Приоритет на атмосферата).

1 Изберете [White balance].
 z В панела [z] изберете [White balance] 

и след това натиснете <0>.
 B [White balance] ще се появи на екрана.

2 Изберете [Q].
 z Изберете [Q] и след това натиснете 

<B>.

3 Изберете желания елемент.
 z Изберете [Auto: Ambience priority] 

или [Auto: White priority] и след това 
натиснете <0>.
Q : Авто: Приоритет на атмосферата
Qw : Авто: Приоритет на бялото

Предпазни мерки при задаване на настройка [Qw] (Приоритет на 
бялото)

 z Топлият нюанс на обектите може да избледнее.
 z Когато в кадър попадат няколко светлинни източника, топлите нюанси в 

снимката няма да могат да бъдат редуцирани.
 z При използване на светкавица цветовата тоналност ще бъде същата както при 

настройка [Q] (Приоритет на атмосферата).
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Потребителски баланс на бялото
Чрез функцията "Потребителски баланс на бялото" можете да зададете 
баланса на бялото според специфичния източник на светлина на мястото на 
заснемане. Изпълнявайте тази процедура при осветяване от източника на 
светлина на конкретното място, където ще снимате.

1 Фотографирайте бял обект.
 z Погледнете през визьора и насочете 

цялото поле, оградено с пунктир (вижте 
илюстрацията), към белия обект.

 z Фокусирайте ръчно и снимайте със 
стандартна експонация, зададена за 
белия обект.

 z Може да бъде зададена всяка 
настройка за баланс на бялото.

2 Изберете [Custom White Balance].
 z В панела [z] изберете [Custom White 

Balance] и след това натиснете <0>.
 B Извежда се екранът за избор на 
потребителски баланс на бялото. 

3 Импортирайте данните за баланс 
на бялото.

 z Изберете заснетото на стъпка 1 
изображение и след това натиснете 
<0>.

 B В диалоговия екран, който се извежда, 
изберете [OK] и данните ще се 
импортират.
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4 Изберете [O (Custom)].
 z В панела [z] изберете [White balance] 

и след това натиснете <0>.
 z Изберете [O (Custom)] и след това 

натиснете <0>.

 z Ако експонацията, постигната на стъпка 1, се различава значително от 
стандартната експонация, може да не бъде постигнат правилен баланс на 
бялото.

 z На стъпка 3 не могат да бъдат избрани следните изображения: Изображения, 
заснети с настройка за стил на снимката [Monochrome] (= 121), 
изображения, заснети с творчески филтър, изображения с приложен след 
заснемането творчески филтър, изрязани изображения и изображения, заснети 
с друг фотоапарат.
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Настройване на цветовата 
тоналност за източника на светлина
Можете да коригирате зададения баланс на бялото. Ефектът от тази 
корекция е еквивалентен на използването на филтър за конвертиране на 
цветовата температура или филтър за балансиране на цветовете (достъпни 
в търговската мрежа). Всеки цвят може да бъде коригиран в девет нива.
Тази функция е за напреднали потребители, по-специално за онези, 
които разбират използването на филтрите за конвертиране на цветовата 
температура или за балансиране на цветовете и техните ефекти.

Корекция на баланса на бялото

1 Изберете [WB Shift/Bkt.].
 z В панела [z] изберете [WB Shift/Bkt.] и 

след това натиснете <0>.
 B Появява се екранът за корекция на 
баланса на бялото/клин на баланса на 
бялото.

2 Задайте корекция на баланса на 
бялото.

 z Натиснете <W> <X> или <Y> <Z>, 
за да преместите показалеца “ ” в 
подходящата позиция.

 z Съкращенията са B за синьо, A за 
кехлибарено, M за пурпурно и G 
за зелено. Цветовият баланс на 
изображението ще се коригира към 
цвета в посоката на преместване.

 z В дясната част на екрана индикаторът 
“Shift” показва съответно посоката и 
степента на корекция.

 z Натискането на бутона <L> отменя 
всички настройки за [WB Shift/Bkt.].

 z Натиснете <0>, за да затворите 
екрана на настройката и да се върнете 
към менюто.

N

Примерна настройка: A2, G1
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 z Можете да зададете настройка за извеждане на <i> във визьора и на LCD 
дисплея, когато е зададена корекция на баланса на бялото (= 450).

 z Една стъпка на корекцията по оста синьо/кехлибарено отговаря приблиз. на 5 
Mired единици от филтър за конвертиране на цветова температура. (Майред: 
Мерна единица за цветова температура, използвана за обозначаване на 
стойности, като например наситеност на филтър за конвертиране на цветова 
температура.)

Автоматичен клин на баланса на бялото
Само с едно натискане на спусъка можете да заснемете едновременно три 
изображения с различна тоналност. Въз основа на цветовата температура 
на текущата настройка за баланс на бялото, изображенията ще бъдат 
заснети с отместване по оста синьо/кехлибарено и пурпурно/зелено. Тази 
функция се нарича "Клин на баланса на бялото" (WB Bkt.). За клин на 
баланса на бялото са достъпни до ±3 нива през стъпка от 1 ниво.

Задайте диапазон на клина на 
баланса на бялото.

 z На стъпка 2 от “Корекция на баланса 
на бялото” (= 133), ако завъртите 
главния селектор <6>, показалецът 
“ ”  
на екрана ще се замени с “ ”  
(3 точки).
Завъртането на селектора по 
часовниковата стрелка задава клин 
по оста B/A (синьо/кехлибарено), а 
завъртането на селектора обратно на 
часовниковата стрелка задава клин по 
оста M/G (пурпурно/зелено).
 B В дясната част на екрана “Bracket” 
показва оста на отместването и 
диапазона на клина.

 z Натискането на бутона <L> отменя 
всички настройки за [WB Shift/Bkt.].

 z Натиснете <0>, за да затворите 
екрана на настройката и да се върнете 
към менюто.

Последователност на клина
Изображенията от клина ще бъдат заснети в следната последователност:  
1. Стандартен баланс на бялото, 2. Отместване към синьо (B) и  
3. Отместване към кехлибарено (A) или 1. Стандартен баланс на бялото,  
2. Отместване към пурпурно (M) и 3. отместване към зелено (G).

B/A отместване ±3 нива
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 z Когато е зададена функцията "Клин на баланса на бялото", максималният 
брой снимки в серия ще бъде по-малък и оставащият брой снимки също ще се 
намали до приблиз. една трета от нормалната си стойност.

 z Тъй като при едно заснемане се записват три снимки, ще е необходимо повече 
време, за да се запишат снимките в картата.

 z Можете също така да зададете функциите "Корекция на баланса на бялото" и 
"Автоматичен клин на експонацията (AEB)" в комбинация с функцията "Клин 
на баланса на бялото". Ако зададете AEB в комбинация с "Автоматичен клин 
на баланса на бялото", при едно заснемане ще бъдат записани общо девет 
снимки.

 z При снимане в режим Live View символът за баланс на бялото ще мига.
 z "Bracket" е съкращение за Bracketing (Клин).
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Автоматично коригиране на 
яркостта и контраста
Ако изображението е тъмно или контрастът е нисък, яркостта и контрастът 
на изображението могат да бъдат коригирани автоматично. Тази функция 
се нарича "Автоматично оптимизиране на осветеността". Фабричната 
настройка е [Standard]. При JPEG изображения корекцията се изпълнява 
при заснемането на изображението.
В режимите от "Основна зона", настройката [Standard] се задава 
автоматично.

1 Изберете [Auto Lighting Optimizer].
 z В панела [z] изберете[Auto Lighting 

Optimizer] и след това натиснете 
<0>.

 

2 Изберете настройката.
 z Изберете желаната настройка и след 

това натиснете бутона <0>.

3 Направете снимката.
 z Снимката ще бъде запаметена с 

коригирани яркост и контраст (ако е 
необходимо).

 z Ако [z: Highlight tone priority] е с настройка [Enable] или [Enhanced], за 
[Auto Lighting Optimizer] автоматично ще бъде зададена настройка [Disable].

 z Ако е зададена настройка, различна от [Disable], и използвате компенсация 
на експонацията или компенсация на експонацията на светкавицата, за да 
постигнете по-тъмна експонация, изображението все пак може да се получи 
ярко. Ако желаете да постигнете по-тъмна експонация, първо задайте 
настройка [Disable].

 z В зависимост от условията на снимане шумът в изображението може да се 
повиши.

 z При настройка [High] максималният брой снимки в серия ще бъде по-малък и 
запаметяването на изображения в картата може да отнеме повече време.

 z Ако на стъпка 2 натиснете бутона <B> и премахнете символа [X] от 
настройката [Disable during man expo], автоматичното оптимизиране на 
осветеността може да бъде зададено в режима <a>.

N
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Приоритет на светлите тонове
Можете да намалите преекспонираните бели зони.

1 Изберете [Highlight tone priority].
 z В панела [z] изберете [Highlight tone 

priority] и след това натиснете <0>.

 

2 Задайте опция.
 z [Enable]: Подобрява градацията в 

ярките зони. Градацията между сивите и 
светлите тонове става по-гладка.

 z [Enhanced]: Намалява 
преекспонираните светли тонове дори 
повече от [Enable] при някои условия 
на снимане.

3 Направете снимката.
 B Изображението се заснема с приложена 
настройка за приоритет на светлите 
тонове.

 z Шумът може малко да се увеличи.
 z Настройка [Enhanced] не е достъпна, когато записвате видео.
 z При някои сцени настройката [Enhanced] може да не постигне очакваните 

резултати.

N
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Настройки за редуциране на шума

Редуциране на шума в изображението при висока 
ISO светлочувствителност

Тази функция редуцира генерирания в изображението шум. Въпреки че 
редуцирането на шума в изображението се прилага за всички стойности за 
ISO светлочувствителност, функцията е особено ефективна при висока ISO 
светлочувствителност. Ако снимате при ниска ISO светлочувствителност 
шумът в тъмните зони на изображението може да се редуцира в по-голяма 
степен. Променете настройката така, че да съответства на нивото на шума.

1 Изберете [High ISO speed NR].
 z В панела [z] изберете [High ISO speed 

NR] и след това натиснете <0>.

2 Задайте нивото.
 z Изберете желаното ниво за редуциране 

на шума и натиснете <0>.

 

 z [M: Multi Shot Noise Reduction]
Тази функция прилага редуциране на шума с по-високо качество 
на изображението, отколкото настройката [High]. За всяка снимка 
се заснема серия от четири експонации, които се подравняват и 
обединяват автоматично в едно JPEG изображение.
Ако за качество на изображението е зададена настройка RAW или 
RAW+JPEG, не можете да задавате [Multi Shot Noise Reduction].

3 Направете снимката.
 z Изображението се запаметява с 

приложена настройка за редуциране 
на шума.

 z Можете да зададете да се извежда <i> във визьора, когато е зададена 
функцията за редуциране на шума чрез множество експонации (= 450).

N
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Когато сте задали функцията [Multi Shot Noise Reduction]
 z Ако експонациите са значително разместени поради заклащане на 

фотоапарата, ефектът от редуцирането на шума в изображението може да се 
намали.

 z Дръжте фотоапарата неподвижно, за да предотвратите заклащането на 
фотоапарата. Препоръчително е използването на статив.

 z Ако снимате движещ се обект, обектът ще остави следи от движението си в 
снимката.

 z Автоматичното подравняване на изображенията може да не работи правилно 
с повтарящи се елементи (мрежа, райета и др.) или едноцветни изображения с 
еднообразна тоналност.

 z Промяната на яркостта на обекта при заснемането на четирите 
последователни изображения може да доведе до неравномерна експонация.

 z След заснемането съхраняването на изображението в картата може да отнеме 
известно време, тъй като се извършва обработка за редуциране на шума и 
обединяване на изображенията. По време на обработката на изображението 
във визьора се извежда “buSy” и не можете да снимате отново, докато 
обработката не приключи.

 z Не можете да използвате AEB и клин на баланса на бялото.
 z Ако е зададена настройка [z: Long exp. noise reduction], AEB или клин на 

баланса на бялото, функцията [Multi Shot Noise Reduction] не може да бъде 
зададена.

 z Въпреки че не е възможно снимане със светкавица, в условия на слаба 
светлина се препоръчва да отворите светкавицата предварително, за да 
позволите на лъча за подпомагане на AF да се задейства. 
Но лъчът за подпомагане на АF ще се задейства в зависимост от настройката 
за [z: AF-assist beam firing].

 z Не може да задавате функцията [Multi Shot Noise Reduction] за неограничена 
експонация.

 z Ако изключите захранването, промените режима на снимане към режим от 
"Основна зона", използвате неограничена експонация или записвате видео, 
настройката автоматично ще бъде променена към [Standard].

 z Функцията [z: Dust Delete Data] не може да бъде зададена.

Редуциране на шума в изображението при 
продължителна експонация

Редуциране на шума е възможно за експонации от 1 s или повече.

1 Изберете [Long exp. noise 
reduction].

 z В панела  [z] изберете [Long exp. 
noise reduction] и след това натиснете 
<0>.
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2 Задайте желаната настройка.
 z Изберете желаната настройка и след 

това натиснете бутона <0>.

 

 z [Auto]
При експонации с продължителност 1 s или повече фотоапаратът 
разпознава автоматично шума в изображението, типичен за 
продължителна експонация, и прилага алгоритъм за неговото 
отстраняване. Настройката [Auto] е достатъчно ефективна в повечето 
случаи.

 z [Enable]
Прилага се редуциране на шума в изображението за всички експонации 
от 1 s или повече. Настройката [Enable] може да успее да редуцира 
шума, който не може да бъде разпознат с настройката [Auto].

3 Направете снимката.
 z Изображението се запаметява с 

приложена настройка за редуциране 
на шума.

 z При зададена настройка [Auto] или [Enable], времето, необходимо за 
процеса на редуциране на шума след заснемане на снимката, може да бъде 
съизмеримо с времето за експониране. Не можете да заснемате друга снимка, 
докато не завърши процесът на редуциране на шума.

 z Заснетите изображения с ISO 1600 или по-висока светлочувствителност може 
да изглеждат по-зърнисти с настройката [Enable], отколкото с настройката 
[Disable] или [Auto].

 z С настройка [Auto] или [Enable], ако заснемате с продължителна експонация в 
режим Live View, индикацията “BUSY” ще бъде изведена на дисплея по време 
на процеса на редуциране на шума. Live View изображението няма да бъде 
изведено на дисплея, докато не завърши процедурата за редуциране на шума. 
(Не можете да заснемете друго изображение.)
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Корекция на изкривяването на 
обектива, причинено от оптичните 
му характеристики
Винетиране, изкривяване на изображението и други проблеми могат да 
бъдат следствие от оптичните характеристики на обектива. Фотоапаратът 
може да компенсира тези явления чрез функцията [Lens aberration 
correction].

1 Изберете [Lens aberration 
correction].

 z В панела [z] изберете [Lens aberration 
correction] и след това натиснете 
<0>.

2 Изберете елемент.
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

елемент, и след това натиснете <0>.

 

3 Изберете [Enable].
 z Уверете се, че на екрана е показано 

името на монтирания обектив 
и (с изключение на корекция на 
дифракцията) съобщението [Correction 
data available].

 z Ако на дисплея се изведе [Correction 
data not available] или [ ], вижте 
“Цифрово оптимизиране на обектива” 
(= 143).

4 Направете снимката.
 z Заснетото изображение ще бъде с 

коригирано изкривяване на обектива.

N
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Корекция на винетирането на обектива
Може да се коригира ефектът на винетиране (тъмна периферия на 
изображението).

 z В зависимост от условията на снимане е възможна появата на шум по 
периферията на изображението.

 z Колкото по-висока е ISO светлочувствителността, толкова по-ниско ще е 
нивото на корекция.

 z Нивото на корекция ще бъде по-ниско от максималното ниво на корекция, 
което можете да зададете чрез софтуера Digital Photo Professional (софтуер 
за EOS).

 z В режимите от "Основна зона" винетирането на обектива се коригира 
автоматично, когато във фотоапарата са запаметени данни за корекция на 
обектива.

Корекция на изкривяването
Може да се коригира изкривяването (изкривяване на изображението).

 z За да коригира изкривяванията, фотоапаратът заснема по-тясна зона от 
изображението в сравнение със зоната, която се наблюдава при снимането, 
като изрязва малко изображението и намалява леко видимата резолюция.

 z Задаването на корекция на изкривяванията може малко да промени зрителния 
ъгъл.

 z Когато увеличите изображението, корекция на изкривяването не се прилага 
към показваното изображение.

 z Към изображения с приложена корекция на изкривяването не се добавят данни 
за ретуширане на следи от прах (= 274).

 z Показаната AF точка при възпроизвеждане по време на снимане чрез визьора 
може да е малко разместена поради изкривяването.

 z Изкривяването се коригира автоматично, когато режим <8> е с настройка 
<q> и във фотоапарата са запаметени данни за корекция на обектива.
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Цифрово оптимизиране на обектива
Може да се извърши корекция на различни изкривявания, причинени от 
оптичните характеристики на обектива, на дифракцията и влошаването на 
рязкостта, причинено от нискочестотния филтър.
Ако се изведе съобщение [Correction data not available] или [ ] от 
функцията [Digital Lens Optimizer], можете да използвате софтуера EOS 
Utility, за да добавите във фотоапарата данни за корекция на обектива.  
За повече информация вижте "Ръководство за използване на EOS Utility".

 z В зависимост от условията на снимане шумът може да се усили вследствие 
на корекцията. Контурите в изображението може да са по-резки. Настройте 
рязкостта чрез параметъра на стила на снимката или задайте за [Digital Lens 
Optimizer] настройка [Disable] преди заснемането.

 z Колкото по-висока е ISO светлочувствителността, толкова по-ниско ще е 
нивото на корекция.

 z За запис на видео [Digital Lens Optimizer] не се извежда. (Не може да се 
приложи корекция.)

 z Активирането на функцията [Digital Lens Optimizer] коригира хроматичната 
аберация и дифракцията, макар опции за тези корекции да не се извеждат.

 z В режимите от "Основна зона" цифровото оптимизиране на обектива се 
прилага автоматично, когато във фотоапарата са запаметени данни за 
корекция на обектива.

Корекция на хроматичната аберация
Може да се коригира хроматичната аберация (разлагането на светлината по 
контурите на обектите).

 z [Chromatic aberr corr] не се извежда, когато е активирана функцията [Digital 
Lens Optimizer].
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Корекция на дифракцията
Може да се коригира дифракцията (загуба на рязкост, причинена от отвора 
на диафрагмата).

 z В зависимост от условията на снимане шумът може да се усили вследствие на 
корекцията.

 z Колкото по-висока е ISO светлочувствителността, толкова по-ниско ще е 
нивото на корекция.

 z За запис на видео [Diffraction correction] не се извежда. (Не може да се 
приложи корекция.)

 z При използване на корекция на дифракцията се коригира също и влошаването 
на резолюцията, причинено от нискочестотния филтър и др. Поради 
това корекцията е ефективна дори при отвор на диафрагмата, близък до 
максималния.

 z [Diffraction correction] не се извежда, когато е активирана функцията  
[Digital Lens Optimizer].

Общи предупреждения за корекция на изкривяването на обектива
 z Корекцията на винетирането на обектива, корекцията на хроматичната 

аберация, корекцията на изкривяването и корекцията на дифракцията не могат 
да се прилагат към вече заснети JPEG изображения.

 z При използване на обектив на друг производител е препоръчително 
да зададете настройка [Disable] за корекциите дори ако е изведена 
информацията [Correction data available].

 z Затова, ако сте увеличили периферията на изображението, може да бъдат 
показани части от изображението, които няма да бъдат заснети.

 z Нивото на корекция ще бъде по-ниско (освен при корекция на дифракцията), 
ако използваният обектив не разполага с информация за разстоянието.

Общи бележки за корекция на изкривяването на обектива
 z Ефектът от корекцията на изкривяването на обектива ще се различава в 

зависимост от използвания обектив и условията на снимане. Ефектът може 
да не се забелязва ясно в зависимост от използвания обектив, условията на 
снимане и др.

 z Ако ефектът от корекцията не се забелязва, ви препоръчваме да увеличите 
изображението след заснемането и да го прегледате отново.

 z Корекция може да се приложи дори когато е монтиран удължител или Canon 
Life-Size Converter.

 z Ако фотоапаратът не съдържа данни за корекция за монтирания обектив, 
ефектът ще бъде както при настройка [Disable] (освен при корекция на 
дифракцията).

 z Ако е необходимо, вижте и "Ръководство за използване на EOS Utility".
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Задаване на цветовия диапазон
Диапазонът на възпроизвежданите цветове се нарича "цветово 
пространство". С този фотоапарат можете да изберете sRGB или Adobe 
RGB цветово пространство за заснетите изображения. При нормално 
заснемане се препоръчва настройката sRGB.
В режимите на "Основна зона" автоматично се избира настройка [sRGB].

1 Изберете [Color space].
 z В панела [z] изберете [Color space] и 

след това натиснете <0>.

2 Задайте желаното цветово 
пространство.

 z Изберете [sRGB] или [Adobe RGB] и 
след това натиснете <0>.

Adobe RGB
Това цветово пространство се използва главно за комерсиален печат и 
други индустриални цели. Тази настройка не се препоръчва за потребители, 
които не са запознати с обработката на изображения и стандартите Adobe 
RGB и Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 или по-нова). 
Изображенията ще изглеждат с по-ниска наситеност на цветовете при 
компютри със sRGB настройки и принтери, които не са съвместими с 
Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 или по-нова). Налага се 
допълнителна софтуерна обработка на изображението.

 z Ако изображението е заснето в цветово пространство Adobe RGB, първият 
символ от името на файла ще бъде долна черта “_”.

 z ICC профил не се добавя. Вижте обясненията за ICC профила в ръководството 
за използване на Digital Photo Professional.

N
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По-сложни функции за 
фотографски ефекти

В режимите от "Творческа зона" 
можете да задавате различни 
настройки на фотоапарата, за да 
постигате разнообразни резултати, 
като избирате скорост на затвора 
и/или отвор на диафрагмата, 
настройвайки експонацията според 
желанията си и др.

 z След като натиснете спусъка наполовина и го освободите, 
стойностите на експонацията ще останат изведени във 
визьора за около 4 s (таймер за показания).

 z Символът N горе вдясно от заглавието на страницата 
означава, че съответната функция е достъпна само в 
режимите от "Творческата зона".

Индикатор на главния селектор
Когато индикаторът <c> е изведен 
едновременно с показанието за скорост 
на затвора или отвор на диафрагмата, 
това означава, че можете да завъртите 
селектора <6>, за да промените 
съответната настройка.
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Програма AE (Режим [P])
Фотоапаратът автоматично задава настройките за скорост на затвора и 
отвор на диафрагмата така, че да съответстват на яркостта на обекта. Този 
режим се нарича "Програма AE".

* <d> означава Program (Програма).
* AE означава Auto Exposure (Автоматична експонация).

1 Поставете програматора в позиция 
<d>.

2 Фокусирайте обекта.
 z Гледайте през визьора и поставете 

AF точката върху обекта. След това 
натиснете спусъка наполовина.

 B Когато бъде постигнат фокус, центърът 
на AF точката, която е постигнала 
фокус, свети за кратко в червено, а 
индикаторът за фокусиране <o> свети 
в долния десен ъгъл на визьора (в 
режим "AF при единичен кадър").

 B Скоростта на затвора и отворът на 
диафрагмата ще бъдат зададени 
автоматично и ще се изведат във 
визьора.

3 Проверете показанията.
 z Ще бъде постигната стандартна 

експонация, ако показанията за скорост на 
затвора и отвор на диафрагмата не мигат.

4 Направете снимката.
 z Композирайте снимката и натиснете 

спусъка докрай.

 z Ако на стъпка 1 се изведе описание на избрания режим на снимане, натиснете 
<0>, за да го затворите (= 54).
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 z Променете ISO светлочувствителността. Използвайте вградената 
светкавица.
Можете да промените настройката за ISO светлочувствителност 
(= 118) или да използвате вградената светкавица (= 169) в 
зависимост от обекта и нивото на осветеност.

 z Променете програмата чрез функцията "Корекция на програмата".
След като натиснете спусъка наполовина, завъртете главния селектор 
<6>, за да промените комбинацията (програма) от скорост на 
затвора и отвор на диафрагмата. Корекцията на програмата се отменя 
автоматично след заснемане на снимката. Корекция на програмата не 
може да се използва със светкавица.

 z Ако показанието за скорост на затвора “30"” и минималното 
f/число мигат, това означава недоекспониране. Увеличете 
ISO светлочувствителността или използвайте светкавица.

 z Ако показанието за скорост на затвора “4000” и 
максималното f/число мигат, това означава преекспониране. 
Намалете ISO светлочувствителността.

Различия между режимите <d> и <A> (Интелигентен 
автоматичен режим за сцена)

 z В режим <A> много функции (като например AF функция и режим за 
измерване на осветеността) се настройват автоматично, за да се предотврати 
заснемането на несполучливи снимки. Функциите, които можете да 
настройвате, са ограничени. От друга страна в режим <d> само скоростта на 
затвора и отворът на диафрагмата се задават автоматично. Можете свободно 
да задавате AF режим, режим на измерване на осветеността и други функции.

Съвети за снимане
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Изразяване на движението на обекта 
(Режим Tv)
Можете да направите неподвижна снимка на бързодвижещ се обект или 
снимка със следи от движението на обекта чрез режима <s> (AE с 
приоритет на скорост) на програматора.

* <s> означава Time value (Скорост на затвора).

Следи от движението на обекта
(Ниска скорост на затвора: 1/30 s)

"Замръзнало" движение
(Висока скорост на затвора: 1/2000 s)

1 Поставете програматора в позиция 
<s>.

2 Задайте желаната скорост на 
затвора.

 z Вижте “Съвети за снимане” (= 150) 
за указания относно настройването на 
скоростта на затвора.

 z Завъртането на селектора <6> 
по часовниковата стрелка задава 
по-висока скорост на затвора, 
а завъртането му обратно на 
часовниковата стрелка задава по-ниска 
скорост на затвора.

3 Направете снимката.
 z Когато фокусирате и натиснете спусъка 

докрай, изображението се заснема с 
избраната скорост на затвора.
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Индикации за скорост на затвора
 z На LCD дисплея скоростта на затвора се извежда като дробно число. Във 

визьора се извежда само знаменателя на това дробно число. Показанието 
“0"5” означава 0,5 s, а показанието “15"” означава 15 s.

 Съвети за снимане
 z За да направите неподвижна снимка на бързодвижещ се обект

Използвайте висока скорост на затвора, например от 1/4000 s до 1/500 s 
в съответствие със скоростта на движещия се обект.

 z За да оставят обектите следи от движението (тичащо дете, животно 
и др.) и да създадете чувство за движение
Използвайте средна скорост на затвора, например от 1/250 s до 1/30 

 Следете движещия се обект чрез визьора и натиснете спусъка, 
за да снимате. Ако използвате телеобектив, дръжте фотоапарата 
неподвижно, за да предотвратите заклащане на фотоапарата.

 z За да засилите ефекта от движението при заснемане на река или 
фонтан
Използвайте ниска скорост на затвора от 1/30 s или по-ниска. 
Използвайте статив, за да предотвратите заклащане на фотоапарата.

 z Задайте такава скорост на затвора, че индикацията за отвор на 
диафрагмата да не мига.
Ако натиснете спусъка наполовина и промените 
скоростта на затвора, докато е изведена индикацията 
за отвор на диафрагмата, отворът на диафрагмата 
също ще се промени, за да се запази същото ниво на 
експонация (количеството светлина, което достига до 
заснемащия сензор). При тази операция, ако отворът 
на диафрагмата надвиши диапазона от допустими 
стойности, индикацията за отвор на диафрагмата 
ще мига, за да ви покаже, че не може да бъде постигната стандартна 
експонация.
Ако изображението е твърде тъмно, индикацията за най-голям отвор на 
диафрагмата (най-малкото f/число) ще мига. В този случай завъртете 
селектора <6> обратно на часовниковата стрелка, за да зададете по-
ниска скорост на затвора, или увеличете ISO светлочувствителността.
Ако изображението е твърде ярко, индикацията за най-малък отвор на 
диафрагмата (най-голямото f/число) ще мига. В този случай завъртете 
селектора <6> по часовниковата стрелка, за да зададете по-висока 
скорост на затвора, или намалете ISO светлочувствителността.

s.
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Използване на вградената светкавица
За да се постигне правилна експонация на светкавицата за главния 
обект, фотоапаратът задава автоматично мощността на светкавицата 
(автоматична светкавица) така, че да съответства на автоматично 
зададения отвор на диафрагмата.
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Промяна на дълбочината на рязкост 
(Режим Av)
За да разфокусирате задния план или да постигнете висока рязкост както за 
близките, така и за далечните обекти на снимката, поставете програматора 
в позиция <f> (AE с приоритет на бленда). Така ще получите пълен 
контрол върху дълбочината на рязкост (диапазон на приемлив фокус).

*  <f> означава Aperture value (отвор на диафрагмата на обектива).

Разфокусиран заден план
(С малко f/число: f/5.6)

Висока рязкост на предния и задния 
план (С голямо f/число: f/32)

1 Поставете програматора в позиция 
<f>.

 

2 Задайте желания отвор на 
диафрагмата.

 z Колкото по-голямо е f/числото, толкова 
по-голяма е дълбочината на рязкост 
(диапазонът, в който може да се постигне 
прецизен фокус както за предния, така и за 
задния план от сцената).

 z Завъртането на селектора <6> по 
часовниковата стрелка ще зададе 
по-голямо f/число (по-малък отвор на 
диафрагмата), а завъртането му обратно на 
часовниковата стрелка ще зададе по-малко 
f/число (по-голям отвор на диафрагмата).

3 Направете снимката.
 z Когато фокусирате и натиснете спусъка 

докрай, изображението се заснема с 
избрания отвор на диафрагмата.
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Показания за отвор на диафрагмата
 z Колкото по-голямо е f/числото, толкова по-малък е отворът на диафрагмата. 

Показанията за f/число ще са различни в зависимост от модела на обектива. 
Когато към фотоапарата не е монтиран обектив, показанието за отвор на 
диафрагмата ще е “00”.

Съвети за снимане
 z Когато снимате с голямо f/число за отвор на диафрагмата или в 

условия на ниска осветеност, вземете предвид, че е възможно 
размазване на снимката, причинено от заклащане на фотоапарата.
При по-голямо f/число скоростта на затвора ще е по-ниска. В условия на 
ниска осветеност на сцената скоростта на затвора може да се понижи 
до 30 s. В този случай увеличете ISO светлочувствителността и дръжте 
фотоапарата неподвижно или използвайте статив.

 z Дълбочината на рязкост зависи не само от отвора на диафрагмата, 
но и от обектива и от разстоянието до обекта.
Тъй като широкоъгълните обективи имат голяма дълбочина на рязкост 
(диапазон на приемлив фокус пред и зад точката на фокусиране), не е 
необходимо да задавате голямо f/число за отвор на диафрагмата, за да 
постигнете висока рязкост както за предния, така и за задния план на 
снимката. От друга страна, телеобективът има малка дълбочина на рязкост.
Наред с това, колкото по-близо е обектът, толкова по-малка е 
дълбочината на рязкост. Колкото по-отдалечен е обектът, толкова  
по-голяма е дълбочината на рязкост.

 z Задайте такъв отвор на диафрагмата, че индикацията за скорост на 
затвора да не мига.
Ако натиснете спусъка наполовина и промените отвора 
на диафрагмата, докато е изведена индикацията за 
скорост на затвора, скоростта на затвора също ще се 
промени, за да се запази същото ниво на експонация 
(количеството светлина, което достига до заснемащия 
сензор). При тази операция, ако скоростта на 
затвора надвиши диапазона от допустими стойности, 
индикацията за скорост на затвора ще мига, за да ви 
покаже, че не може да бъде постигната стандартна експонация.
Ако изображението ще се получи твърде тъмно, индикацията “30"”  
(30 s) за скорост на затвора ще мига. В този случай завъртете селектора 
<6> обратно на часовниковата стрелка, за да зададете по-малко  
f/число, или увеличете ISO светлочувствителността.
Ако изображението ще се получи твърде ярко, индикацията “4000” 
(1/4000 s) за скорост на затвора ще мига. В този случай завъртете 
селектора <6> по часовниковата стрелка, за да зададете по-голямо  
f/число, или намалете ISO светлочувствителността.
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Използване на вградената светкавица
За да се постигне правилна експонация на светкавицата, фотоапаратът 
задава автоматично мощността на светкавицата (автоматична светкавица) 
така, че да съответства на зададения отвор на диафрагмата. Скоростта 
на затвора ще се настрои автоматично, за да съответства на яркостта на 
сцената (= 176).
В условия на ниска осветеност на сцената основният обект се експонира с 
автоматичното задействане на светкавицата, а задният план се експонира 
с автоматично зададената ниска скорост на затвора. Изображението 
се заснема със стандартната експонация както за обекта така и фона 
с усещане за атмосфера (автоматична синхронизация на светкавицата 
с ниска скорост на затвора). Дръжте фотоапарата неподвижно, за да 
предотвратите заклащането на фотоапарата. Препоръчително е да 
използвате статив, за да предотвратите заклащането на фотоапарата.

Преглед на дълбочината на рязкост
Диафрагмата заема позицията, съответстваща на зададената настройка, 
само в момента на заснемането на снимката. През останалото време 
диафрагмата е с максимален отвор. Затова, когато наблюдавате сцената 
през визьора или на LCD дисплея, дълбочината на рязкост ще изглежда 
по-малка.
Можете да проверите дълбочината на рязкост чрез натискане на бутона 
<0> или <U>, когато са конфигурирани както е описано по-долу. 
Диапазонът на приемлив фокус може ясно да се види на екрана в режим 
Live View, докато регулирате отвора на диафрагмата при натиснат бутон 
<0> или <U>.
 - В менюто [5: Custom Functions(C.Fn)] задайте за [Assign SET 

button] настройка [7:Depth-of-field preview].
 - В [5: Custom Functions(C.Fn)] задайте за [DISP button function] 

настройка [1:Depth-of-field preview].
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Ръчна експонация (Режим M)
Можете да задавате ръчно както скоростта на затвора, така и отвора на 
диафрагмата. Наблюдавайки индикатора за ниво на експонацията във 
визьора, можете са зададете желаната експонация. Този метод се нарича 
"ръчна експонация".

* <a> означава Manual (Ръчен режим).

1 Поставете програматора в позиция 
<a>.

2 Задайте ISO светлочувствителност 
(= 118).

3 Задайте скоростта на затвора и 
отвора на диафрагмата.

 z За да зададете скоростта на затвора, 
завъртете селектора <6>.

 z За да зададете отвор на диафрагмата, 
завъртете селектора <6>, като 
държите натиснат бутона <g>.

4 Фокусирайте обекта.
 z Натиснете спусъка наполовина.
 B Във визьора ще се изведе настройката 
на експонацията.

 z Показалецът за ниво на експонацията 
<h> показва текущото ниво на 
експонацията спрямо стандартното ниво 
на експонацията.

(1) Позиция на стандартна експонация
(2) Показалец за ниво на експонацията

<6>

<g> + <6>

(1)

(2)
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5 Задайте експонацията и направете 
снимката.

 z Наблюдавайте индикатора за ниво на 
експонацията и задайте желаните скорост 
на затвора и отвор на диафрагмата.

 z Ако настройката за експонация се 
различава от стандартната експонация 
с повече от ±2 нива, в края на 
индикатора за ниво на експонацията 
във визьора се извежда <I> или <J>. 
(На LCD дисплея: ако зададеното ниво 
на експонация надвишава ±3 стъпки, ще 
се изведе <I> или <J>.)

 z Зададената експонация няма да се прилага при запис на видео.

Компенсация на експонацията с "ISO Авто"
Ако за ISO светлочувствителност е зададена настройка [AUTO] при снимане 
с ръчна експонация, можете да зададете компенсация на експонацията 
(= 160), както е посочено по-долу:

 z [z: Expo.comp./AEB]
 z [5:Expo comp (hold btn, turn S)] с [Assign SET button] в панела  

[5: Custom Functions(C.Fn)] (= 452)
 z Бърз контрол (= 57)

 z Ако е зададена настройка "ISO Авто", настройката за ISO светлочувствителност 
ще се промени, за да се постигне стандартна експонация при зададените скорост 
на затвора и отвор на диафрагмата. Затова може и да не постигнете желания 
ефект от експонацията. В този случай задайте компенсация на експонацията.

 z Ако се използва светкавица, когато е зададена настройка "ISO Авто", 
компенсация на експонацията няма да се извършва дори ако е зададено ниво 
на компенсация на експонацията.

 z Ако в [z: Auto Lighting Optimizer] символът [X] е отстранен за  
[Disable during man expo], настройката за автоматично оптимизиране на 
осветеността може да бъде зададена в режим <a> (= 136).

 z Когато е зададена настройка ISO Авто, можете да натиснете бутона <A>, за 
да фиксирате ISO светлочувствителността.

 z Ако натиснете бутона <A> и след това прекомпозирате снимката, можете да 
видите разликата между стандартната експонация в индикатора за ниво на 
експонацията и експонацията в момента на натискането на бутона <A>.

 z Ако е приложена компенсация на експонацията (= 160) в режим <d>, 
<s> или <f>, зададеното ниво на компенсация на експонацията ще 
бъде запазено, когато режимът на снимане бъде превключен към <a> при 
зададена настройка "ISO Авто".
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Използване на вградената светкавица
За да се постигне правилна експонация на светкавицата за главния обект, 
фотоапаратът задава автоматично мощността на светкавицата (автоматична 
светкавица) така, че да съответства на ръчно зададения отвор на диафрагмата. 
Имайте предвид, че диапазонът на достъпната скорост на затвора ще бъде 
ограничен от 1/200 s до 30 s или до неограничена компенсация.

BULB: Продължителна (неограничена) експонация
При неограничена експонация затворът е 
отворен, докато държите спусъка натиснат. 
Може да се използва за снимане на 
фойерверки и други обекти, изискващи 
дълги експонации.
На стъпка 3 на стр. 155, завъртете 
селектора <6> наляво, за да зададете 
<BULB>. Изтеклото време от началото на 
експонацията (1) ще бъде изведено на LCD 
дисплея.

(1)

 z Не насочвайте фотоапарата към силен източник на светлина, като например 
слънцето или силен източник на изкуствена светлина. Това може да повреди 
заснемащия сензор или вътрешните компоненти на фотоапарата.

 z Тъй като при неограничена експонация нивото на шума в изображението е 
високо, изображението може да изглежда зърнисто.

 z Ако е зададена настройка "ISO Авто", настройката за ISO 
светлочувствителност ще бъде ISO 400.

 z Когато снимате с неограничена експонация, ако използвате самоснимачка в 
комбинация с фиксиране на огледалото в горна позиция, дръжте спусъка натиснат 
докрай (закъснение на самоснимачката + време за неограничена експонация). Ако 
освободите спусъка по време на отброяването на самоснимачката, ще чуете звук 
от освобождаването на затвора, но няма да бъде заснета снимка.

 z Можете да редуцирате шума в изображението при продължителни експонации, 
като зададете за [z: Long exp. noise reduction] настройка [Auto] или 
[Enable] (= 139).

 z Препоръчително е при неограничена експонация да използвате статив и 
дистанционен спусък (продава се отделно, (= 463).

 z При снимане с неограничена експонация можете също да използвате 
безжичното дистанционно управление BR-E1 (продава се отделно, = 463). 
Неограничената експонация стартира незабавно или с 2 s закъснение при 
натискане на спусъка (управляващия бутон) на BR-E1. Натиснете бутона 
отново, за да прекратите неограничената експонация.

 z Можете да изключите показанието с изтеклото време от началото на 
експонацията чрез натискане на бутона <B>.
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Промяна на режима за измерване на 
осветеността
Достъпни са четири метода (режима) за измерване на яркостта на обекта. 
Обикновено се препоръчва режимът за оценъчно мерене на осветеността.  

режимите от "Основна зона" оценъчното мерене се задава автоматично. 
режимите <8: x> и <v: X> е зададено осреднено мерене с приоритет 

на центъра.)

1 Изберете [Metering mode].
 z В панела [z] изберете [Metering mode] 

и след това натиснете <0>.

2 Задайте режим за измерване на 
осветеността.

 z Изберете желания метод за измерване 
на осветеността и след това натиснете 
бутона <0>.

q Оценъчно мерене 
Универсален режим, подходящ дори за обекти, 
осветени в контражур. Фотоапаратът автоматично 
задава експонацията така, че да съответства на 
характеристиките на сцената.

w Частично мерене
Този режим е подходящ, когато фонът е много по-ярък 
от заснемания обект поради осветяване в контражур 
и др. Сивото поле на илюстрацията отляво показва 
приблизително зоната, в която се измерва осветеността, 
за да се постигне стандартна експонация.

r Точково мерене
Този метод е полезен за измерване на осветеността на 
определена част от сцената или обекта. Сивото поле на 
илюстрацията отляво показва приблизително зоната, в 
която се измерва яркостта, за да се постигне стандартна 
експонация. Този режим на измерване е за напреднали 
потребители.

N

(В 
В 
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e Осреднено мерене с приоритет на 
центъра

При този метод се измерва осветеността и осреднява 
за цялата сцена, като приоритет е центърът на визьора. 
Този режим на мерене е за напреднали експерти.

 z При q (оценъчно мерене), настройката на експонацията ще се фиксира, 
когато натиснете спусъка наполовина и бъде постигнат фокус. В режимите на 
мерене w (частично), r (точково) и e (осреднено мерене с приоритет на 
центъра), настройката на експонацията се задава в момента на заснемането 
на снимката. (С натискането на спусъка наполовина експонацията не се 
фиксира.)
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Задаване на желаната компенсация 
на експонацията
Задайте компенсация на експонацията, ако заснетите без светкавица снимки 
не са достатъчно ярки. Тази функция може да се използва в режимите 
от "Творческа зона" (с изключение на <a>). Нивото на компенсация на 
експонацията може да бъде настроено до ±5* през 1/3 стъпка.
Ако е зададен режим <a> заедно с "ISO Авто", вижте стр. 156, за да 
зададете компенсация на експонацията.

1*  При снимане в режим Live View/запис на видео или когато за [s: Shooting screen] 
е зададена настройка [Guided], компенсация на експонацията може да бъде 
зададена в диапазона до ±3 нива.

1 Проверете нивото на експонацията.
 z Натиснете спусъка наполовина и проверете 

индикатора за ниво на експонацията във 
визьора или на LCD дисплея.

2 Задайте желаното ниво на 
компенсация.

 z Ако експонацията е твърде тъмна, 
завъртете селектора <6> по 
часовниковата стрелка, като държите 
натиснат бутона <g> (за увеличена 
експонация).

 z Ако експонацията е твърде светла, 
завъртете селектора <6> обратно на 
часовниковата стрелка, като държите 
натиснат бутона <g> (за намалена 
експонация).

3 Направете снимката.
 z За да отмените настроената 

компенсация на експонацията, 
задайте ниво <E> за компенсация на 
експонацията.

 z Ако [z: Auto Lighting Optimizer] (= 136) е с настройка, различна от [Disable], 
изображението може да изглежда ярко дори ако е зададена отрицателна 
компенсация на експонацията за по-тъмно изображение.

 z Зададената компенсация на експонацията няма да се прилага при запис на видео.

N

Увеличена експонация за  
постигане на по-светло 
изображение

Намалена експонация за  
постигане на по-тъмно 
изображение
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 z Когато поставите превключвателя на захранването в позиция <2>, 
настройката за компенсация на експонацията ще бъде отменена.

 z Индикаторът за компенсация на експонацията във визьора показва до ±2 нива. 
Ако компенсацията на експонацията надвишава ±3 нива, в края на индикатора 
за ниво на експонацията ще се изведе <I> или <J>.

 z Ако желаете да зададете компенсация на експонацията над ±2 стъпки, трябва 
да я настроите чрез [z: Expo.comp./AEB] (= 162).
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Автоматичен клин на експонацията
Тази функция предлага още една възможност за настройване на компенсация 
на експонацията, като заснема три снимки, променяйки автоматично нивото 
на експонацията за всяка от тях (до ±2 нива през 1/3 стъпка), както е показано 
по-долу. Можете да изберете най-сполучливата експонация.
Методът се нарича AEB (Автоматичен клин на експонацията).

Стандартна експонация По-тъмна експонация
(Намалена експонация)

По-светла експонация
(Увеличена експонация)

1 Изберете [Expo.comp./AEB].
 z В панела [z] изберете [Expo.comp./

AEB] и след това натиснете <0>.

2 Задайте AEB диапазон.
 z Завъртете селектора <6>, за да 

изберете диапазон на AEB (1).
 z Натиснете <Y> <Z>, за да зададете 

ниво на компенсация на експонацията. 
Ако функцията AEB се използва 
в комбинация с компенсация на 
експонацията, автоматичният клин 
на експонацията се изпълнява, 
използвайки като база експонацията 
след приложената компенсация.

 z Натиснете <0>, за да го зададете.
 B Когато натиснете спусъка наполовина, 
АЕВ диапазонът се извежда във 
визьора.

3 Направете снимката.
 z Фокусирайте и натиснете спусъка 

докрай и снимките ще се заснемат в 
следната последователност: стандартна 
експонация, намалена експонация и 
увеличена експонация.

N

(1)
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Отмяна на AEB
 z Изпълнете стъпки 1 и 2, за да изключите показанието за диапазон на 

AEB (настройка 0).
 z Настройката на режима AEB ще се отмени автоматично, ако поставите 

превключвателя на захранването в позиция <2>, ако светкавицата 
постигне готовност и др.

Съвети за снимане
 z Използване на AEB с режим "Серия от снимки".

Ако за метод на снимане сте задали <i> или <M> (= 112) и 
натиснете спусъка докрай, трите снимки от клина ще се заснемат 
последователно (стандартна експонация, намалена експонация и 
увеличена експонация) и след това снимането автоматично ще се 
преустанови.

 z Използване на AEB с режим "Единични снимки" (u/B)
Натиснете спусъка три пъти, за да заснемете трите снимки от клина. 
Трите снимки ще бъдат заснети в следната последователност: 
стандартна експонация, намалена експонация и увеличена експонация.

 z Използване на AEB със самоснимачка или с контролер за 
дистанционно управление (продава се отделно)
С помощта на самоснимачката (<m> <l>), безжично дистанционно 
управление BR-E1 <Q> или дистанционен спусък RS-60E3 можете да 
заснемете последователността от три снимки със закъснение 10 s или  
2 s. С настройка <q> (= 206), броят на снимките в серия ще бъде 
три пъти по-голям от зададения брой.

 z При снимане с AEB, символът <A> и АЕВ диапазонът във визьора ще мигат.
 z AEB не може да се използва за експонация със светкавица, когато е зададена 

настройка [Multi Shot Noise Reduction], при снимане с творчески филтри или 
неограничена експонация.

 z Ако [z: Auto Lighting Optimizer] (= 136) е с настройка, различна от 
[Disable], ефектът от функцията "Автоматичен клин на експонацията" може да 
бъде минимален.
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Фиксиране на експонацията
Можете да фиксирате експонацията, когато фокусираната зона е различна 
от зоната за измерване на експонацията или когато желаете да направите 
множество снимки с еднакво ниво на експонация. Натиснете бутона <A>, 
за да фиксирате експонацията, след това рекомпозирайте и направете 
снимката. Тази функция се нарича "AE фиксиране". Тя е полезна при 
заснемане на обекти, осветени в контражур и др.

1 Фокусирайте обекта.
 z Натиснете спусъка наполовина.
 B Ще се изведе настройката на 
експонацията.

2 Натискане на бутона <A>.
 B Символът <A> светва във визьора, за 
да покаже, че нивото на експонация е 
фиксирано (AE фиксиране).

 z Всяко натискане на бутона 
<A> фиксира текущото ниво на 
експонацията.

3 Композирайте снимката и я 
заснемете.

 z Ако искате да запазите АЕ фиксирането, 
за да направите още снимки, задръжте 
бутона <A> натиснат и натиснете 
спусъка, за да заснемете следващата 
снимка.

Ефекти при AE фиксиране
Режим за 

измерване на 
осветеността

(= 158)

Метод за избор на AF точка (= 108)

Автоматичен избор Ръчен избор

q* Прилага се AE фиксиране за AF 
точката, която е постигнала фокус.

Прилага се AE фиксиране за 
избраната AF точка.

wre Прилага се AE фиксиране за централната AF точка.
*  Когато превключвателят за режима на фокуса на обектива е в позиция <MF>, се прилага 

AE фиксиране в централната AF точка с осреднено мерене с приоритет на центъра.

 z AE фиксирането не може да се използва с неограничена експонация.

N
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Фиксиране на огледалото в горна 
позиция за предотвратяване на 
размазване на изображението
Можете да използвате функцията за фиксиране на огледалото в горна 
позиция за предотвратяване на нежелани механични вибрации (удар от 
огледалото) при снимане със супер-телеобективи или в близък план (макро 
фотография).
Фиксирането на огледалото в горна позиция се активира, 
когато зададете за [Mirror lockup] настройка [1:Enable] в менюто 
[5: Custom Functions(C.Fn)] (= 449).

1 Фокусирайте обекта и натиснете спусъка докрай.
 B Огледалото се фиксира в горна позиция.

2 Натиснете отново спусъка докрай.
 B Снимката се заснема и огледалото се връща в долна позиция.

 z След като заснемете, задайте за [Mirror lockup] настройка 
[0:Disable].

Съвети за снимане
 z Използване на самоснимачката <m>, <l> в комбинация с 

фиксиране на огледалото в горна позиция
Когато натиснете спусъка докрай, огледалото се фиксира в горна 
позиция. Снимката се заснема след 10 s или 2 s.

 z Снимане с дистанционно управление
Тъй като не докосвате фотоапарата по време на заснемането, 
използването на дистанционното управление в комбинация с 
фиксиране на огледалото в горна позиция може да осигури високо ниво 
на защита срещу размазване на изображението (= 463).
При използване на безжичното дистанционно управление BR-E1 
(продава се отделно), настроен за закъснение 2 s, когато натиснете 
управляващия бутон, огледалото ще се фиксира в горна позиция и 
снимката ще се заснеме 2 s по-късно.
Когато използвате дистанционен спусък RS-60E3 (продава се отделно), 
натиснете управляващия бутон докрай, за да фиксирате огледалото в 
горна позиция, и го натиснете отново докрай, за да снимате.

N
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 z Не насочвайте фотоапарата към силен източник на светлина, като например 
слънцето или силен източник на изкуствена светлина. Това може да повреди 
заснемащия сензор или вътрешните компоненти на фотоапарата.

 z При много ярка светлина, например на плаж или на ски писта в слънчев ден, 
снимайте веднага след фиксиране на огледалото в горна позиция.

 z Когато снимате с фиксиране на огледалото в горна позиция, ако използвате 
самоснимачка в комбинация с неограничена експонация, дръжте спусъка 
натиснат докрай (закъснение на самоснимачката + време за неограничена 
експонация). Ако освободите спусъка по време на отброяването на 
самоснимачката, ще чуете звук от освобождаването на затвора, но няма да 
бъде заснета снимка.

 z По време на фиксиране на огледалото в горна позиция настройването на 
функциите за снимане, работата с менюто и др. се забраняват.

 z Дори ако за метод на снимане сте задали настройка <i>, <M> или <q>, 
фотоапаратът ще продължи да заснема единични снимки.

 z Когато за [z: High ISO speed NR] е зададена настройка [Multi Shot Noise 
Reduction], ще бъде заснета серия от четири експонации при всяко натискане 
на спусъка независимо от настройката [Mirror lockup].

 z Огледалото се фиксира в горна позиция и след около 30 s се връща 
автоматично в долна позиция. Натискането на спусъка докрай отново ще 
фиксира огледалото в горна позиция.

 z При снимане с фиксиране на огледалото в горна позиция е препоръчително 
да се използва статив, безжично дистанционно управление BR-E1 (продава 
се отделно, = 463) или дистанционен спусък RS-60E3 (продава се отделно, 
= 463).
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Настройки на лъча за подпомагане 
на AF
Задайте дали да се задейства лъчът за подпомагане на AF от вградената, 
или от външна Speedlite светкавица за фотоапарати EOS.

1 Изберете [AF-assist beam firing].
 z В панела [z] изберете [AF-assist beam 

firing] и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете елемент.
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

елемент, и след това натиснете <0>.

 z [ON] Разрешено
Лъчът за подпомагане на AF ще се задейства, когато е необходимо.
Отворете светкавицата, за да позволите на лъча за подпомагане на  
AF на вградената светкавица да се задейства.

 z [OFF] Забранено
Лъчът за подпомагане на AF няма да се задейства. Задайте тази 
настройка, ако предпочитате лъчът за подпомагане на AF да не се 
задейства.

 z [1] Само за външна светкавица
Ако сте монтирали външна Speedlite светкавица, тя ще задейства своя 
лъч за подпомагане на AF, когато е необходимо.

 z [IR] Само IR лъч за подпомагане на AF
Позволява задействане на инфрачервен лъч за подпомагане на AF, 
когато към фотоапарата е монтирана външна Speedlite светкавица, 
оборудвана с тази функция.

 z Препоръчително е да отворите светкавицата и да зададете за [AF-assist beam 
firing] настройка [Enable], когато снимате в режим <A>, <8> или <v>.

 z Лъчът за подпомагане на AF на външна Speedlite светкавица няма да се 
задейства, като нейната потребителска функция [AF-assist beam firing] е с 
настройка [Disable].
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Използване на 
светкавица

Тази глава описва как да снимате с вградената светкавица 
или с външна светкавица Speedlite (серия EL/EX, продава се 
отделно) и как да настройвате функциите на светкавицата 
чрез менюто на фотоапарата.

 z AEB не може да се използва със светкавица.
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Използване на вградената 
светкавица
На закрито, в условия на ниска осветеност или дневна сцена, осветена в 
контражур, просто отворете вградената светкавица и натиснете спусъка,  
за да заснемате лесно хубави снимки. В режим <d> скоростта на затвора  
(1/60 s - 1/200 s) ще бъде зададена автоматично, за да се предотврати 
ефектът от заклащането на фотоапарата.

1 Отворете светкавицата с пръсти.
 z В режимите от творческата зона 

на програматора снимането със 
светкавица е възможно, когато 
светкавицата е отворена.

 z Докато светкавицата се зарежда, 
индикацията “buSy” се извежда във 
визьора, а индикацията [BUSY] се 
извежда на LCD дисплея.

2 Натиснете спусъка наполовина.
 z Проверете дали символът <D> свети в 

долния ляв ъгъл на визьора.

3 Направете снимката.
 z Когато фокусирането завърши и 

натиснете спусъка докрай, светкавицата 
се задейства винаги.

 

 z Преди да отворите светкавицата, отстранете всички аксесоари, монтирани към 
чехълчето.
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Съвети за снимане
 z При ярко осветена сцена трябва да намалите  

ISO светлочувствителността.
Ако настройката на експонацията мига във визьора, намалете  
ISO светлочувствителността.

 z Демонтирайте сенника на обектива. Не се приближавайте твърде 
много до обекта.
Ако е монтиран сенник на обектива или фотоапаратът е твърде близо 
до обекта, долната част на снимката може да изглежда тъмна поради 
възпрепятстване на светлината от светкавицата. При заснемане на 
важни снимки прегледайте изображението, за да се уверите, че долната 
част на изображението не е тъмна.
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Компенсация на експонацията на светкавицата
Задайте компенсация на експонацията на светкавицата, ако експонацията 
на обекта не съответства на вашите желания (и се налага да регулирате 
мощността на светкавицата) при снимане със светкавица. Можете да 
задавате компенсация на експонацията на светкавицата до ±2 единици през 
1/3 стъпка.

1 Изберете [Flash control].
 z В панела [z] изберете [Flash control] и 

след това натиснете <0>.

2 Изберете [Built-in flash settings].

3 Изберете [2exp. comp.].

4 Задайте желаното ниво на 
компенсация.

 z Ако експонацията е твърде тъмна, 
натиснете <Z> (за увеличена 
експонация).
Ако експонацията е твърде светла, 
натиснете <Y> (за намалена 
експонация).
 B Когато натиснете спусъка наполовина, 
символът <y> се извежда във 
визьора.

 z След като заснемете, отменете 
компенсацията на експонацията на 
светкавицата, като зададете за нея 
настройка 0.

N
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 z Ако [z: Auto Lighting Optimizer] (= 136) е с настройка, различна от 
[Disable], изображението може да изглежда ярко дори ако е зададена 
отрицателна компенсация на експонацията на светкавицата.

 z Ако вече е зададена компенсация на експонацията на светкавицата чрез 
външна светкавица Speedlite (продава се отделно, = 174), не можете да 
задавате компенсация на експонацията на светкавицата чрез фотоапарата 
(настройки за бърз контрол или за функцията на външната светкавица). 
Ако настройката е зададена чрез фотоапарата и чрез външната светкавица 
Speedlite, настройката на светкавицата Speedlite е с приоритет пред 
настройката на фотоапарата.

 z Настройката за компенсация на експонацията остава в сила дори след като 
поставите превключвателя на захранването в позиция <2>.
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Фиксиране на експонацията на светкавицата (FE фиксиране)
Ако обектът е разположен в периферията на кадъра и използвате светкавица, 
обектът може да се получи твърде ярък или твърде тъмен в зависимост от фона 
и др. В този случай използвайте FE фиксиране. След като зададете подходящата 
експонация на светкавицата за обекта, можете да прекомпозирате сцената (така 
че обектът отново да е извън центъра на кадъра) и да заснемете. Тази функция 
може да се използва също и със Speedlite светкавици на Canon от серията EL/EX.

* FE означава "Flash Exposure" (експонация на светкавицата).

1 Отворете светкавицата с пръсти.
 z Натиснете спусъка наполовина 

и погледнете във визьора, за да 
проверите дали символът <D> свети.

2 Фокусирайте обекта.

3 Натиснете бутона <A>.
 z Позиционирайте центъра на визьора 

върху обекта, за който желаете да 
фиксирате експонацията на светкавицата, 
и след това натиснете бутона <A>.

 B Светкавицата възпроизвежда 
подготвителен импулс и фотоапаратът 
изчислява и запаметява необходимата за 
заснемането мощност на светкавицата.

 B Във визьора индикацията “FEL” се 
извежда за кратко и символът <d> свети.

 z При всяко натискане на бутона <A> се 
възпроизвежда подготвителен импулс и 
се изчислява и запаметява необходимата 
мощност на светкавицата.

4 Направете снимката.
 z Композирайте снимката и натиснете 

спусъка докрай.
 B Светкавицата се задейства при 
заснемането на изображението.

 z Ако обектът е твърде отдалечен и изображението се получава прекалено тъмно, 
символът <D> ще мига. Приближете се до обекта и повторете Стъпки от 2 до 4.

 z FE фиксиране не може да се използва при снимане в режим Live View.

N
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Използване на външна Speedlite 
светкавица

Speedlite светкавици от серията EL/EX за 
EOS фотоапарати

Светкавицата Speedlite EL/EX (продава се отделно) прави снимането със 
светкавица много лесно.
За подробни инструкции прегледайте ръководството за работа със 
Speedlite светкавицата от серията EL/EX.

 z Функциите са ограничени, ако използвате светкавица Speedlite от серията EX, 
която не е съвместима с настройките на функцията на светкавицата.

 z Светкавици Speedlite на Canon, които не са от серията EL/EX, не могат да 
бъдат използвани.

 z Ако използвате фотоапарата със светкавица или аксесоар, предназначен за 
работа с друга марка фотоапарати, е възможно фотоапаратът не само да не 
работи правилно, но и да се повреди.
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Настройване на светкавицата
С вградената светкавица или с външна светкавица Speedlite от серията 
EL/EX, съвместима с настройките на функцията на светкавицата, можете 
да използвате менюто на фотоапарата, за да задавате функции на 
светкавицата и потребителски функции на външната светкавица Speedlite.
Ако използвате външна светкавица Speedlite, трябва да я монтирате 
към фотоапарата и да я включите, преди да задавате функции за 
светкавицата.
За подробности относно функциите на външната Speedlite светкавица, 
прочетете ръководството за използване на Speedlite светкавицата.

1 Изберете [Flash control].
 z В панела [z] изберете [Flash control] и 

след това натиснете <0>.
 

2 Изберете елемент.
 z Изберете опция от менюто, която да 

настроите, и след това натиснете 
<0>.

Задействане на светкавицата
Задайте [a] (в режимите на основната 
зона на програматора или режим d), за да 
се задейства светкавицата автоматично в 
зависимост от условията на снимане.
Задайте [D], за да се задейства 
светкавицата при всяко заснемане.
Изберете [b] (в режимите от творческата 
зона на програматора), за да забраните 
задействането на светкавицата или ако ще 
използвате лъча за подпомагане на AF.

 z Дори когато [Flash firing] е с настройка [b], ако постигането на фокус е 
затруднено при ниска осветеност, светкавицата може да възпроизведе серия 
от импулси (“Настройки на лъча за подпомагане на AF” (= 167)). За да 
предотвратите задействането на вградената светкавица, натиснете я леко с 
пръсти, за да я затворите.
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E-TTL II режим на светкавицата
За нормална експонация на светкавицата 
задайте настройка [Evaluative]. Ако 
е зададена настройка [Average], 
експонацията на светкавицата ще бъде 
осреднена за цялата измерена сцена. 
В зависимост от сцената може да е 
необходима компенсация на експонацията 
на светкавицата. Тази опция е за 
напреднали потребители.

Slow Synchro (Синхронизация с ниска скорост на 
затвора)

Можете да зададете скоростта на затвора 
за синхронизация със светкавица при 
снимане със светкавицата в режим <f> 
или <d>.

 z [ ] 1/200-30s авто
Скоростта на затвора при синхронизация със светкавица се задава 
автоматично в диапазона от 1/200 s до 30 s така, че да съответства на 
яркостта на сцената. При някои условия на снимане (напр. на места със 
слаба светлина) се използва синхронизация с ниска скорост на затвора, 
като скоростта на затвора се намалява автоматично.

 z [ ] 1/200-1/60s авто
Предотвратява задаване на твърде ниска скорост на затвора в условия 
на ниска осветеност. Настройката е подходяща за предотвратяване на 
размазването на обекта и на ефектите от заклащането на фотоапарата. 
Но, въпреки че обектът ще бъде правилно осветен от светкавицата, 
фонът може да се получи тъмен.

 z [ ] 1/200 s (фиксирана)
Скоростта на затвора при синхронизация със светкавицата е фиксирана 
към 1/200 s. Тази настройка предотвратява по-ефективно размазването на 
обекта и ефектите от заклащането на фотоапарата, отколкото настройката 
[1/200-1/60sec. auto]. В условия на ниска осветеност обаче фонът ще се 
получи по-тъмен, отколкото с настройка [1/200-1/60sec. auto].

 z За да снимате със синхронизация с ниска скорост на затвора, задайте 
настройка [1/200-30sec. auto].

 z Синхронизация с висока скорост на затвора не е достъпна в режим <f> или 
<d>, ако е зададена настройка [1/200 sec. (fixed)].

N
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[Built-in flash settings] и [External flash func. setting]
Можете да настройвате функциите, описани в таблицата по-долу. 
Функциите, които се извеждат в менюто [External flash func. setting], може 
да се различават в зависимост от модела Speedlite светкавица.

 z Изберете [Built-in flash settings] или 
[External flash func. setting].

 B Извежда се екранът с настройки на 
светкавицата. В екрана [Built-in flash 
settings] могат да бъдат избирани и 
задавани само функциите, които не са 
оцветени в сиво.

(1)

(3) (4) (5)

(2)
(1)  Режим на 

светкавицата
(2)  Ъгъл на 

разсейване 
(покритие на 
светкавицата)

(3)  Синхронизация 
със затвора

(4)  Компенсация на 
експонацията на 
светкавицата

(5)  Клин на 
експонацията на 
светкавицата[Built-in flash settings] [External flash func. setting]

Основни функции за [Built-in flash settings] и  
func. setting]

Функция [Built-in flash settings] [External flash 
func. setting] Стр.Нормално задействане

Режим на светкавицата k = 178
Синхронизация със затвора k k = 178
Клин на експонацията на 
светкавицата* k

Компенсация на експонацията на 
светкавицата k k = 171
Контрол на съотношението на 
мощностите на група светкавици k

Задействане на главната 
светкавица k

Ъгъл на разсейване* k
*  Относно [Flash exposure bracketing] и [Flash zoom] вижте ръководството за 

използване на светкавица Speedlite, съвместима с тези функции.

N

[External flash
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 z Режим на светкавицата
Когато работите с външна Speedlite светкавица, можете да изберете 
режима на светкавицата според предпочитания фотографски ефект.

 z [E-TTL II flash metering] е стандартен 
режим за Speedlite светкавица 
от серията EL/EX за снимане с 
автоматична светкавица.

 z [Manual flash] е режим, предназначен 
за напреднали потребители, които 
желаят сами да задават настройки за 
[Flash output] (1/1 до 1/128).

 z Относно други режими на светкавицата 
вижте ръководството за използване на 
светкавица Speedlite, съвместима със 
съответния режим.

 z Синхронизация със затвора
В общия случай задайте настройка [First-curtain synchronization], 
за да може светкавицата да се задейства веднага след началото на 
експонацията.
Ако е зададена настройка [Second-curtain synchronization], 
светкавицата ще се задейства непосредствено преди затворът да се 
затвори. В комбинация със синхронизация с ниска скорост на затвора 
ще можете да заснемате следи от движението на обектите (например 
светлината от фарове на автомобил през нощта) с по-естествено 
усещане. Когато използвате синхронизация с втора преграда с 
[E-TTL II flash metering], светкавицата ще се задейства два пъти 
последователно – веднъж, когато натиснете спусъка докрай, и веднъж 
непосредствено преди края на експонацията. Също така, ако скоростта 
на затвора е 1/100 s или по-висока, автоматично ще се използва 
синхронизация с 1-ва преграда.
Ако е монтирана външна светкавица Speedlite, можете да зададете 
също и [High-speed synchronization] (e). За подробности вижте 
ръководството за използване на Speedlite светкавицата.

 z Компенсация на експонацията на светкавицата
За подробности вижте “Компенсация на експонацията на светкавицата” 
(= 171).
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Настройване на потребителски функции на 
външната Speedlite светкавица

Потребителските функции, които се извеждат в [External flash C.Fn setting], 
може да се различават в зависимост от модела на светкавицата Speedlite.

1 Изведете на дисплея потребителска 
функция.

 z С фотоапарат в готовност за снимане с 
външна Speedlite светкавица, изберете 
[External flash C.Fn setting] и след това 
натиснете <0>.

2 Задайте потребителската функция.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 

номера на функцията, и след това 
задайте настройки. Процедурата 
е същата като при настройване 
на потребителските функции на 
фотоапарата (= 446).

Инициализиране на всички настройки

1 Изберете [Clear settings].
 z В панела [z: Flash control] изберете 

[Clear settings] и след това натиснете 
<0>.

2 Изберете настройките, които искате 
да инициализирате.

 z Изберете [Clear built-in flash set.], 
[Clear external flash set.] или [Clear ext. 
flash C.Fn set.] и след това натиснете 
<0>.

 z След като изберете [OK], съответните 
настройки на светкавицата ще бъдат 
инициализирани.

 z Персоналните функции (P.Fn) на светкавицата Speedlite не могат да се задават 
или отменят чрез екрана на фотоапарата [Flash control]. Задайте ги директно 
чрез светкавицата Speedlite.

N

N
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Снимане чрез LCD дисплея 
(снимане в режим Live View)

Можете да снимате, докато наблюдавате изображението на 
LCD дисплея на фотоапарата. Това се нарича “Снимане в 
режим Live View.”

 z Ако държите в ръка фотоапарата и снимате, докато 
наблюдавате изображението на LCD дисплея, заклащането на 
фотоапарата може да причини размазване на изображението. 
В този случай е препоръчително да използвате статив.

Отдалечено снимане в режим Live View
 z С помощта на софтуера EOS Utility (софтуер за EOS, = 484), 

инсталиран в компютъра, можете да свържете фотоапарата 
към компютър и да снимате от разстояние, докато наблюдавате 
изображението на монитора на компютъра. За повече информация 
вижте "Ръководство за използване на EOS Utility".
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Снимане чрез LCD дисплея

1 Изведете изображението в режим 
Live View.

 z Натиснете бутона <A>.
 B Изображението в режим Live View ще се 
появи на LCD дисплея. В режим <A> 
в горния ляв ъгъл на екрана се извежда 
символът за сцена, разпозната от 
фотоапарата (= 186).

 z Яркостта на изображението в режим 
Live View ще съответства точно на 
яркостта на заснеманото изображение.

2 Фокусирайте обекта.
 z Когато натиснете спусъка наполовина, 

фотоапаратът ще фокусира чрез 
текущия AF метод (= 197).

 z Също така можете да докоснете екрана, 
за да изберете лице или обект (= 208).

3 Направете снимката.
 z Натиснете спусъка докрай.
 B Фотоапаратът ще заснеме и заснетото 
изображение ще се изведе на LCD 
дисплея.

 B След като времето за преглед изтече, 
фотоапаратът автоматично ще се върне 
към режим Live View.

 z Натиснете бутона <A>, за да 
прекратите снимането в режим  
Live View.
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 z Зрителното поле на изображението е приблиз. 100% (когато за качество на 
изображението сте задали JPEG 73, а за съотношение на изображението 3:2).

 z Можете да проверите дълбочината на рязкост в режимите от творческата 
зона на програматора чрез натискане на бутона <0> или <U>, когато са 
конфигурирани както е описано по-долу.
 - В менюто [5: Custom Functions(C.Fn)] задайте за [Assign SET button] 

настройка [7:Depth-of-field preview].
 - В [5: Custom Functions(C.Fn)] задайте за [DISP button function] настройка 

[1:Depth-of-field preview].
 z Можете също така да използвате безжично дистанционно управление BR-E1 

(продава се отделно) или дистанционен спусък RS-60E3 (продава се отделно), 
за да снимате в режим Live View (= 463).

Активиране на режим Live View
Задайте за [z: Live View shoot.] 
настройка [Enable].

Екран за заснемане на серия от снимки
Ако в режим Live View заснемете <i> серия от снимки с използване на  
"AF при единичен кадър", задръжте спусъка натиснат докрай, за да 
прегледате (възпроизведете) заснетите изображения последователно на 
екрана. Когато приключите заснемането на серията от снимки (върнете 
спусъка в позиция "натиснат наполовина"), извеждането на живото  
(Live View) изображение ще се възстанови.
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 z В зависимост от условията на снимане, например при използване на 
светкавица или продължителни експонации, заснетите изображения може да 
не бъдат възпроизвеждани последователно на екрана.

 z В режим <8: x> снимането в режим Live View не е възможно.
 z В режим <8: q> се променя малко зрителният ъгъл при снимане в режим 

Live View, защото се прилага корекция на изкривяването.
 z В режими <8: FG> и <v: ABCD> заснетата зона ще бъде по-

малка.
 z При снимане със светкавица честотата на заснемане на снимки в серия ще се 

намали.
 z Не насочвайте фотоапарата към силен източник на светлина, като например 

слънцето или силен източник на изкуствена светлина. Това може да повреди 
заснемащия сензор или вътрешните компоненти на фотоапарата.

 z Основните предпазни мерки при снимане в режим Live View са поместени 
на = 215 - = 216.

 z Когато използвате светкавица, ще се възпроизведат два звукови сигнала 
на затвора, но ще се заснеме само една снимка. Също така, времето за 
запаметяване на снимката след натискане на спусъка докрай ще бъде малко 
по-дълго, отколкото при снимане чрез визьора.

 z Ако фотоапаратът не се използва за продължителен период от време, 
захранването ще се изключи автоматично в зависимост от настройката за  
[5: Auto power off] (= 261). Ако за [5: Auto power off] е зададена настройка 
[Disable], снимането в режим Live View ще се прекрати автоматично след  
30 min (захранването на фотоапарата остава включено.)

 z С помощта на HDMI кабела можете да възпроизвеждате Live View 
изображението на екрана на телевизор (= 305). Вземете предвид, че звук 
не се възпроизвежда. Ако на екрана на телевизора не се появява картина, 
проверете дали за [5: Video system] е зададена подходящата настройка  
[For NTSC] или [For PAL] (в зависимост от видеостандарта на вашия 
телевизор).
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Извеждана информация
 z При всяко натискане на бутона <B> извежданата информация ще 

се променя.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(8)
(9)
(7)

(10)(11)(12) (13) (14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(21)
(20)

(23)
(22)

(24) (27)(25)
(28)(26)

(31)(30)
(29)

(33)
(32)

(1) Режим на снимане
(2) AF метод
(3) AF функция
(4) Метод на снимане
(5) Режим за измерване на осветеността
(6) Качество на изображението
(7) Bluetooth функция
(8) Сила на Wi-Fi сигнала
(9) Wi-Fi функция
(10) Възможен брой снимки
(11) Максимален брой снимки в серия
(12) Ниво на батерията
(13) AF точка (1-точков AF)
(14) Хистограма
(15) Бърз контрол
(16) Баланс на бялото/Корекция на 

баланса на бялото
(17) Стил на снимката

(18) Автоматично оптимизиране на 
осветеността

(19) Творчески филтри
(20) Съотношение на изображението  

на снимки
(21) Спусък с докосване
(22) Симулация на експонацията
(23) Изглед с увеличаване
(24) AE фиксиране
(25) Скорост на затвора
(26) Светкавица в готовност/ 

Светкавица изкл.
(27) Отвор на диафрагмата
(28) Компенсация на експонацията на 

светкавицата
(29) Индикатор за GPS връзка
(30) Индикатор за ниво на експонацията/

AEB диапазон
(31) AEB/FEB/Редуциране на шума чрез 

множество експонации
(32) Приоритет на светлите тонове
(33) ISO светлочувствителност
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 z Можете да изведете хистограмата, като натиснете бутона <B>.  
Но хистограмата не се извежда при натискане на спусъка докрай.

 z Когато символът <g> е оцветен в бяло, това означава, че яркостта 
на изображението в режим Live View съответства точно на яркостта на 
изображението, което ще бъде заснето.

 z Ако <g> мига, това означава, че яркостта на изображението в режим 
Live View не съответства на действително заснетото изображение поради 
твърде ярка или твърде тъмна заобикаляща среда. Въпреки това, яркостта 
на заснетото изображение ще отговаря точно на настройката за експонация. 
Вземете предвид, че шумът може да бъде по-забележим на екрана, отколкото 
в действителното заснето изображение.

 z Симулация на експонацията не се извършва в режимите <8: FG>, когато 
е зададена настройка за редуциране на шума чрез множество експонации, 
когато се използва светкавица или неограничена експонация. Символът <g> 
и хистограмата ще се изведат в сиво на дисплея. Снимката се извежда на LCD 
дисплея със стандартна яркост. Също така, хистограмата може да не се изведе 
правилно в условия на ниска или висока осветеност.

 z Символът <g> ще се изведе в сиво и в режимите <v: ABCD>. 
Хистограмата няма да се изведе.

 Предупреждения:
Не дръжте фотоапарата в една и съща позиция за дълъг период от 
време.
Дори ако ви се струва, че фотоапаратът не е твърде горещ, продължителният 
контакт с една и съща част на тялото може да предизвика зачервяване на кожата 
или слабо контактно изгаряне на кожата. Използването на статив е препоръчително 
при снимане с фотоапарата на много горещи места, както и за хора с проблеми с 
кръвообращението или много чувствителна кожа.
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Символи за сцена
В режим <A> фотоапаратът автоматично разпознава типа сцена и 
автоматично задава всички настройки в съответствие със сцената. 
Разпознатият тип сцена се извежда в горния ляв ъгъл на екрана.

Обект

Фон

Портрет Сцена, различна от портрет
Цвят на 

фонаДвижение
Сцена сред 
природата 
и на 
открито

Движение Макро*1

Ярък
Сив

Контражур

Със синьо небе
Светлосин

Контражур

Залез *2 *2 Оранжев

Насочена 
светлина

ТъмносинТъмен

Със статив *3*4 *2
*3*4 *2

*1:  Извежда се, когато монтираният обектив разполага с информация за 
разстоянието. С удължител за обектив или макрообектив символът, който се 
извежда, може да не съответства с действителната сцена.

*2:  Ще се изведе символът на разпознатата сцена.
*3: Извежда се, когато са валидни всички от следните условия:
  Сцената е тъмна, снимате нощна сцена и фотоапаратът е монтиран на статив.
*4: Извежда се с всеки от обективите по-долу:
 •  EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II • EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
 •  EF300mm f/2.8L IS II USM • EF400mm f/2.8L IS II USM
 •  EF500mm f/4L IS II USM • EF600mm f/4L IS II USM
 •  Обективи със стабилизатор на образа, пуснати в продажба през и след 2012 г.
*3+*4:  Ако са изпълнени условията в *3 и *4, скоростта на затвора ще се намали.

 z За някои сцени и условия на снимане символът, който се извежда, може да не 
съответства на действителната сцена.
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Настройки на функциите за снимане
По-долу са описани специфичните за режим Live View настройки на 
функциите за снимане.

Бърз контрол
Натиснете бутона <Q>, когато е възпроизведено изображение, за да 
отворите екрана "Бърз контрол", където можете да задавате настройки.

1 Натиснете бутона <Q>.
 B Извеждат се достъпните функции.

 

2 Изберете функция и я настройте.
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете функция.
 B Извеждат се настройките на избраната функция и съветникът за 
функциите (= 55).

 z Натиснете <Y> <Z>, за да зададете функцията.
 z В режими <8> и <v> изберете опцията за режим на снимане 

в горния ляв ъгъл на екрана и след това натиснете <0>, за да 
изберете режим на снимане.

 z За да зададете автоматичен баланс на бялото, изберете [Q], и 
след това натиснете бутона <S/u>.

 z За да зададете метод на снимане <q>, корекция/клин на баланса 
на бялото, параметри на стил на снимката или творчески филтри, 
натиснете бутона <B>.

3 Затворете екрана за настройване.
 z Натиснете <0>, за да потвърдите настройката и да се върнете към 

снимане в режим Live View.
 z Също така можете да изберете [2], за да се върнете към снимане в 

режим Live View.

 z В режимите от "Творческа зона" можете да зададете ISO 
светлочувствителността, като натиснете бутона <g>.

 z Когато сте задали w (частично мерене) или r (точково мерене), окръжност 
за мерене ще се изведе в центъра на екрана.

 z В режим Live View не можете да зададете <B> и <M> за метод на снимане 
или самоснимачка.
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Снимане с творчески филтри
Наблюдавайки изображението в режим Live View, можете да приложите 
един от седемте филтърни ефекта (Зърнисто черно-бяло изображение,  
Мек фокус, Ефект "Рибешко око", ефект "Арт супернаситени цветове", ефект 
"Акварелна рисунка", ефект "Фотоапарат играчка" и ефект "Миниатюра"), 
преди да снимате.
Фотоапаратът запаметява само изображението с приложен творчески 
филтър. Можете да заснемете снимката без творчески филтър и да 
приложите ефекта по-късно, като я запаметите като ново изображение 
(= 329).

1 Поставете програматора в режим  
от "Творческа зона".

2 Натиснете бутона <Q>.
 B Извежда се екранът за бърз контрол.

3 Изберете [x].
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

[x] (Творчески филтър) в дясната част 
на екрана.

 

4 Изберете филтърен ефект.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 

филтър (= 190).
 B Изображението ще се възпроизведе с 
ефекта от приложения филтър.

 

5 Настройте ефекта на филтъра.
 z Натиснете бутона <B> (освен за c).
 z Натиснете <Y> <Z>, за да настроите 

ефекта на филтъра, и след това 
натиснете <0>.

6 Направете снимката.
 B Изображението се заснема с приложен 
филтър.

N
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 z Когато сте задали творчески филтър, ще се активира заснемане на единични 
снимки, дори ако за метод на снимане е зададена настройка <i>.

 z При снимане с творчески филтри няма да можете да задавате RAW, AEB, клин 
на баланса на бялото или редуциране на шума чрез множество експонации.

 z Хистограмата не се извежда, когато снимате с творчески филтри.
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Характеристики на творческите филтри
 z G Зърнисто черно-бяло изображение

Създава черно-бели снимки. Чрез настройване на контраста можете да 
промените черно-белия ефект.

 z W Мек фокус
Придава на изображението мек изглед. Чрез настройване на 
разфокусирането можете промените степента на омекотяване.

 z X Ефект "Рибешко око"
Прилага ефекта на fish-eye обектив. Изображението ще бъде 
цилиндрично изкривено.
В зависимост от зададеното ниво на ефекта на филтъра, изрязаната 
по периферията зона от изображението ще бъде различна. Наред с 
това, тъй като този филтър ще мащабира центъра на изображението, 
действителната резолюция в центъра може да се намали в зависимост 
от броя на пикселите на изображението. Проверете изображението на 
дисплея, докато задавате този филтър. AF точката ще бъде фиксирана 
в центъра.

 z Y Ефект "Арт супернаситени цветове"
Снимката изглежда като картина с маслени бои, а обектът изглежда 
триизмерен. Можете да задавате контраста и наситеността на 
цветовете. Обърнете внимание, че небето, бели стени или подобни 
обекти може да не се заснемат с гладка градация и може да изглеждат 
изкривени или със значителен шум.

 z Z Ефект "Акварелна рисунка"
Снимката изглежда като акварелна рисунка с меки цветове. Чрез 
задаване на настройки на ефекта можете да контролирате наситеността 
на цветовете. Обърнете внимание, че нощните или тъмните сцени може 
да не се заснемат с плавна градация и може да изглеждат изкривени 
или със значителен шум.

 z H Ефект "Фотоапарат играчка"
Затъмнява изображението в четирите ъгъла и прилага уникална 
цветова тоналност, която напомня снимка с фотоапарат играчка. 
Чрез настройване на цветовата тоналност можете да промените 
изкривяването на цветовете.

 z c Ефект "Миниатюра"
Създава ефект на диорама.
Ако желаете центърът на изображението да бъде на фокус, заснемете 
изображението, без да променяте настройките.
За да преместите зоната на фокус (рамка на ефект "Миниатюра"), 
вижте “Настройване на ефект „Миниатюра“” (= 98). За AF метод се 
използва "1-точков AF". Препоръчително е преди заснемането да се 
извърши позициониране на рамката на ефект "Миниатюра" върху  
AF точката.
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 z Изображението на LCD дисплея с приложен ефект "Зърнисто черно-бяло 
изображение" може да се различава от действително заснетото изображение.

 z Разфокусирането за изображението на LCD дисплея с приложен ефект  
"Мек фокус" или "Миниатюра" може да се различава от това на действително 
заснетото изображение. Можете да проверите разфокусирането, преди 
да снимате, чрез натискане на бутона <0> или <U>, когато са 
конфигурирани както е описано по-долу.
 - В менюто [5: Custom Functions(C.Fn)] задайте за [Assign SET button] 

настройка [7:Depth-of-field preview].
 - В [5: Custom Functions(C.Fn)] задайте за [DISP button function] настройка 

[1:Depth-of-field preview].
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Настройки на функциите от менюто
Настройките на функциите за снимане в режим Live View са поместени в 
панелите [z] и [5] в режим Live View.

 z Съотношение на изображението за снимкиN
Можете да променяте съотношението на изображението. Фабричната 
настройка е [3:2]. Около изображението в режим Live View се 
извеждат черни ленти, когато са зададени следните съотношения на 
изображението: [4:3] [16:9] [1:1].
JPEG изображенията се запаметяват със зададеното съотношение. 
RAW изображенията винаги се запаметяват със съотношение [3:2]. 
Информацията за избраното съотношение се добавя към файла 
на RAW изображението . Когато обработвате RAW изображението 
чрез Digital Photo Professional (софтуер за EOS), това позволява да 
генерирате изображение със същото съотношение като зададеното 
по време на снимане. При съотношения [4:3], [16:9] и [1:1], 
линиите, обозначаващи съотношението, ще се изведат по време на 
възпроизвеждане, но няма да бъдат включени в изображението.
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Качество на 
изображението

Съотношение на изображението и брой пиксели (приблиз.)
3:2 4:3 16:9 1:1

73/83
6000×4000

(24 мегапиксела)
5328×4000* 

(21,3 мегапиксела)
6000×3368* 

(20,2 мегапиксела)
4000×4000 

(16 мегапиксела)

74/84
3984×2656 

(10,6 мегапиксела)
3552×2664 

(9,5 мегапиксела)
3984×2240* 

(8,9 мегапиксела)
2656×2656 

(7,1 мегапиксела)

7a/8a
2976×1984 

(5,9 мегапиксела)
2656×1992 

(5,3 мегапиксела)
2976×1680* 

(5 мегапиксела)
1984×1984 

(3,9 мегапиксела)

b
2400×1600 

(3,8 мегапиксела)
2112×1600* 

(3,4 мегапиксела)
2400×1344* 

(3,2 мегапиксела)
1600×1600 

(2,6 мегапиксела)

1/D 6000×4000
(24 мегапиксела)

6000×4000
(24 мегапиксела)

6000×4000
(24 мегапиксела)

6000×4000
(24 мегапиксела)

 z [4:3], [16:9] и [1:1] са налични при снимане в режим Live View.
 z Броят на пикселите е закръглен до най-близките десет хиляди или хиляда.
 z JPEG изображенията се генерират със зададеното съотношение.
 z RAW изображенията се заснемат със съотношение 3:2, като към тях се 

добавят данни за зададеното чрез фотоапарата съотношение.
 z Размерите в пиксели, обозначени със звездичка, не съответстват точно на 

посоченото съотношение на изображението.

 z Таймер за показанияN
Можете да изберете колко дълго да се извежда настройката за 
експонация (време за AE фиксиране). В режимите от "Основна зона"  
на програматора таймерът за показания е с фиксирана настройка 8 s.

 z Спусък с докосване (= 208)
Можете да фокусирате и да снимате автоматично просто чрез 
докосване на LCD дисплея.

 z AF метод (= 197)
Можете да изберете [u+Tracking], [Spot AF], [1-point AF] или 
[Zone AF]. Забележете, че в режим <A> AF методът е с настройка 
[u+Tracking] и не може да се променя.

 z AF с разпознаване на очи (= 204)
Ако AF методът е с настройка [u+Tracking], можете да снимате, като 
фокусирате очите на обекта.

 z Непрекъснат AF (= 205)
Помага ви да не пропускате благоприятни моменти за снимане, тъй 
като фотоапаратът фокусира непрекъснато до натискането на спусъка 
наполовина.

 z Настройки за MF подчертаване на контуритеN (= 213)
Контурите на обектите на фокус се извеждат на екрана оцветени за 
по-лесно фокусиране.
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 z Координатна мрежа при снимане
Чрез настройките [3x3 l] или [6x4 m] можете да извеждате 
координатна мрежа на дисплея, която ще ви помогне да подравните 
фотоапарата вертикално или хоризонтално. Наред с това, 
координатната мрежа [3x3+diag n] с диагонални линии ви помага да 
композирате с по-добър баланс, като наслагвате точките на пресичане 
върху обекта.

 z Ако изберете [z: Dust Delete Data] или [Clean manually] или [Clean nowf] 
в менюто [5: Sensor cleaning] снимането в режим Live View ще се прекрати. 
За да възобновите снимането в режим Live View, натиснете бутона <A>.
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Промяна на функцията за 
автоматично фокусиране
Можете да изберете характеристики на AF (автофокус) функцията, 
съответстващи на условията на снимане или на обекта. В режимите 
от "Основна зона" оптималната AF функция се избира автоматично за 
съответния режим на снимане.

1 Натиснете бутона <Q>.
 B Извежда се екранът за бърз контрол.

2 Изберете [X].
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

[x] (AF функция) в лявата част на 
екрана.

3 Изберете AF функция.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 

желаната AF функция, и след това 
натиснете <0>.
X: AF при единичен кадър
K: Следящ AF

4 Фокусирайте обекта.
 z Позиционирайте AF точката върху 

обекта и натиснете спусъка наполовина. 
Фотоапаратът автоматично ще 
фокусира чрез избраната AF функция.

 z Настройката може да се задава само за снимане в режим Live View (не може 
да се задава за запис на видео).

 z Ако не може да бъде постигнат фокус, AF точката ще се оцвети в оранжево. 
Ако това се случи, не можете да заснемете снимката, дори и да натиснете 
спусъка докрай. Композирайте снимката отново и се опитайте да фокусирате 
отново. Или вижте “Условия на снимане, които затрудняват фокусирането” 
(= 202).

N
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"AF при единичен кадър" за неподвижни обекти
Подходящ за заснемане на неподвижни обекти. Когато натиснете 
спусъка наполовина, фотоапаратът ще фокусира само веднъж.

 z Когато фокусът е постигнат, AF точката ще се оцвети в зелено и ще се 
възпроизведе звуков сигнал.

 z Докато спусъкът е натиснат наполовина, фокусът остава фиксиран, 
което ви позволява да прекомпозирате снимката, преди да я заснемете.

 z При снимане със светкавица честотата на заснемане на снимки в серия 
ще се намали.

 z Ако [5: Beep] е с настройка [Disable], няма да се възпроизведе звуков сигнал 
при постигане на фокус.

"Следящ AF" за движещи се обекти
Тази AF функция е подходяща за заснемане на движещи се обекти. 
Докато спусъкът е натиснат наполовина, фотоапаратът фокусира 
обекта непрекъснато.

 z Проследяването на обекта получава приоритет, когато методът на 
снимане е с настройка <i> за серия от снимки.

 z При снимане със светкавица честотата на заснемане на снимки в серия 
ще се намали.

 z Когато е постигнат фокус, AF точката ще се оцвети в синьо.
 z Експонацията се определя в момента на заснемане на снимката.
 z Ако за [AF method] е зададена настройка [u+Tracking], фотоапаратът 

ще продължава да настройва фокуса автоматично, докато рамката на 
AF зоната е в състояние да следи обекта.

 z В зависимост от използвания обектив, разстоянието до обекта и скоростта на 
движение на обекта, фотоапаратът може да не успее да фокусира правилно.

 z Работата с вариото при заснемане на серия от снимки може да разфокусира 
изображението. Първо настройте вариото и след това композирайте и 
снимайте.

 z При използване на "Следящ AF" няма да се възпроизведе звуков сигнал дори 
когато е постигнат фокус.
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Автоматично фокусиране

Избор на AF метод
Можете да изберете AF метод, съответстващ на условията на снимане или 
на обекта. За AF метод можете да изберете [u (face)+Tracking] (= 198), 
[Spot AF], [1-point AF] или [Zone AF] (= 200).
Ако желаете да постигнете прецизно фокусиране, поставете 
превключвателя за режима на фокуса на обектива в позиция <MF>, 
увеличете изображението и фокусирайте ръчно (= 212).

Изберете AF метод.
 z В панела [z] изберете [AF method].
 z Изберете желания AF метод и след това 

натиснете бутона <0>.
 z Докато Live View изображението е 

изведено на дисплея, можете да 
натиснете бутона <Q>, за да изберете 
AF метод в екрана "Бърз контрол" 
(= 187).

 z Обясненията на = 198 – = 200 предполагат, че за [AF operation] е 
зададена настройка [One-shot AF] (= 196). Ако е зададен режим [Servo AF] 
(= 196), AF точката ще се оцвети в синьо при постигане на фокус.

 z В режими <8: C5> функцията "Следящ AF" се активира автоматично и 
при постигане на фокус AF точката се оцветява в синьо и се възпроизвежда 
звуков сигнал.

 z Ако сте задали запис на 4K видео, ще са достъпни само настройки 
[u+Tracking] и [1-point AF].

 z За функцията "Спусък с докосване" (автоматично фокусиране и заснемане 
чрез докосване на екрана) вижте стр. 208.
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Лице+Проследяване
Фотоапаратът разпознава лица на хора и ги фокусира. Ако лицето се движи, 
AF точката <p> също се движи, за да проследи лицето.

1 Проверете AF точката.
 z Когато фотоапаратът разпознае лице, 

рамката <p> се извежда върху лицето, 
което ще бъде фокусирано.

 z Ако са разпознати няколко лица, ще се 
появи <q>. Използвайте <Y> <Z>, 
за да преместите рамката <q> върху 
лицето, което желаете да фокусирате.

 z Също така можете да докоснете екрана 
на LCD дисплея, за да изберете лице 
или обект.

2 Фокусирайте обекта.
 z Натиснете спусъка наполовина, за да 

фокусирате.
 B Ако не са разпознати лица или ако не 
сте докоснали дисплея, фотоапаратът 
ще фокусира чрез рамката на AF 
зоната.

 B Когато фокусът е постигнат, AF 
точката ще се оцвети в зелено и ще се 
възпроизведе звуков сигнал.

 B Ако не се постигне фокус, AF точката ще 
се оцвети в оранжево.

3 Направете снимката.
 z Проверете фокуса и експонацията и 

след това натиснете спусъка докрай, за 
да заснемете снимката (= 181).
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 z Фокусиране на обект, различен от човешко лице
След като AF точката <z> постигне фокус, AF точката <z> ще започне 
да следи обекта, ако той се движи или ако промените композицията.

 z Ако лицето на обекта е силно разфокусирано, няма да бъде разпознато лице. 
Фокусирайте ръчно (= 212), за да бъде разпознато лицето, и след това 
изпълнете автоматично фокусиране.

 z Възможно е обект, различен от човешко лице, да бъде разпознат като лице.
 z Функцията за разпознаване на лица няма да работи, ако лицето в 

композираната сцена е твърде малко или твърде голямо, твърде ярко или 
твърде тъмно или частично скрито.

 z Рамката за фокусиране <p> може да покрива само част от лицето, а не 
цялото лице.

 z Размерът на AF точката се променя в зависимост от обекта.
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AF в малка точка/1-точков AF/Зонов AF
Можете ръчно да задавате AF точката или рамката за "Зонов AF".  
В обясненията по-долу са използвани екрани за "1-точков AF".

1 Проверете AF точката.
 z Извежда се AF точката (1).
 z При настройка "Зонов AF" се извежда 

рамката за "Зонов AF".

 

2 Преместете AF точката.
 z Можете също да преместите AF точката, 

като докоснете екрана или натиснете 
стрелките <V>.

 z За да центрирате AF точката или 
рамката за "Зонов AF", натиснете бутона 
<L>.

 z За да увеличите изображението на 
екрана, натиснете бутона <u>. Всяко 
натискане на бутона <u> променя 
нивото на увеличение.

3 Фокусирайте обекта.
 z Позиционирайте AF точката върху 

обекта и натиснете спусъка наполовина.
 B Когато фокусът е постигнат, AF 
точката ще се оцвети в зелено и ще се 
възпроизведе звуков сигнал.

 B Ако не се постигне фокус, AF точката ще 
се оцвети в оранжево.

(1)
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4 Направете снимката.
 z Натиснете спусъка докрай, за да 

направите снимката (= 181).

 z Фокусирането може да бъде трудно, когато се използва периферна AF точка. В 
този случай изберете AF точка в центъра.

Бележки за AF
Работа на автоматичното фокусиране

 z Дори след като фокусът е постигнат, натискането на спусъка 
наполовина ще фокусира отново.

 z Яркостта на изображението може да се промени по време на и след 
автоматичното фокусиране.

 z В зависимост от обекта и условията на снимане е възможно 
фокусирането на обекта да отнеме повече време или честота на 
заснемане на серия от снимки да се намали.

 z Ако източникът на светлина се променя, докато Live View 
изображението е изведено на дисплея, екранът може да трепти и 
фокусирането може да е затруднено. В този случай преустановете 
снимането в режим Live View и фокусирайте чрез функцията за 
автоматичен фокус в условията на конкретния източник на светлина, 
при който снимате.

 z Ако автоматичното фокусиране не работи добре, поставете превключвателя за 
режима на фокуса на обектива в позиция <MF> и фокусирайте ръчно (= 212).

 z Ако заснемате периферен обект и той не е фокусиран добре, прекомпозирайте 
кадъра така, че да позиционирате обекта (и AF точката) по-близо до центъра 
на екрана, фокусирайте отново и снимайте.

 z Лъчът за подпомагане на AF няма да се задейства. Но ако се използва 
Speedlite EX светкавица, оборудвана с LED лампа, LED лампата ще се включи 
за подпомагане на AF, когато е необходимо.

 z С някои обективи автоматичното фокусиране може да отнеме повече време 
или да не постигне прецизен фокус.
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Условия на снимане, които затрудняват фокусирането
 z Обекти с нисък контраст, като напр. синьо небе, равни повърхности 

с еднообразен цвят или при намалена детайлност в светлите или 
тъмните зони.

 z Обекти, осветени от слаба светлина.
 z Ивици и други елементи, при които контрастът е само в хоризонтално 

направление.
 z Обекти с повтарящи се елементи (например прозорци на небостъргач, 

компютърна клавиатура и др.).
 z Фини линии и очертания на обекта.
 z При източници на светлина, чиито яркост, цвят или тоналност постоянно 

се променят.
 z Нощни сцени или светли точки.
 z Изображението трепти при флуоресцентно или LED осветление.
 z Изключително малки обекти.
 z Обекти в ъгъла на екрана.
 z Осветени в контражур или силно отразяващи обекти (например 

автомобил с лъскава каросерия и др.).
 z Близки и далечни обекти, покрити от AF точка (например животно в 

клетка и др.).
 z Обекти, които се движат в границите на AF точката и които не могат да 

останат неподвижни поради заклащане на фотоапарата или размазване 
на обекта.

 z Автоматично фокусиране, докато обектът е твърде разфокусиран.
 z При използване на ефект за мек фокус с обектив за мек фокус.
 z При използване на филтър за специални ефекти.
 z При поява на шум (светли точки, ивици и др.) по време на 

автоматичното фокусиране.

AF диапазон
Достъпният диапазон за автоматично фокусиране се различава в 
зависимост от обектива и съотношението на изображението и дали 
записвате 4K видео, или използвате функции като "Цифров IS за видео".
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Изглед с увеличаване
За да проверите фокуса, когато AF методът 
е различен от [u+Tracking], увеличете 
изображението приблиз. 5× или 10×, като 
натиснете бутона <u> или докоснете [Y] 
в долния десен ъгъл на екрана.
Увеличаване не е достъпно с настройка 
[u+Tracking].

 z За да преместите AF точката, използвайте стрелките <V> или 
докоснете зоната, която желаете да увеличите.

 z Натиснете бутона <u> или докоснете [Y], за да увеличите зоната 
в рамката за увеличаване. С всяко натискане на бутона <u> или 
докосване на [Y], коефициентът на увеличение се променя.

 z Увеличаването е центрирано в AF точката за [Spot AF] и [1-point AF] и в 
рамката на "Зонов AF" за [Zone AF].

 z Автоматичното фокусиране се извършва с увеличаване, когато 
натиснете спусъка наполовина с настройка [1-point AF] или [Spot 

 Когато са зададени други методи за автоматично фокусиране, 
автоматичното фокусиране се извършва след отмяна на увеличаването.

 z В режим "Следящ AF", когато натиснете спусъка наполовина в изглед 
с увеличаване, дисплеят ще се върне към нормалния си режим и 
фотоапаратът ще фокусира.

 z Ако фокусирането в увеличената зона е трудно, върнете се към нормален 
изглед и фокусирайте автоматично.

 z Ако фокусирате автоматично в нормален изглед и след това увеличите, може 
да не постигнете прецизен фокус.

 z AF скоростта се различава за нормален изглед и увеличен изглед.
 z При снимане в изглед с увеличаване режимът "Следящ AF за видео" (= 253) 

няма да бъде активен.
 z При активирано увеличаване фокусирането може да бъде затруднено поради 

заклащането на фотоапарата. Препоръчително е използването на статив.

AF].
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Фокусиране на очите на хората
Ако AF методът е с настройка [u+Tracking], можете да снимате, като 
фокусирате очите на обекта.

1 Изберете [Eye Detection AF].
 z В панела [z] изберете [Eye Detection 

AF] и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете [Enable].

 

3 Насочете фотоапарата към обекта.
 B AF рамка се извежда около очите на 
обекта.

 z Можете да докоснете екрана, за да 
изберете око за фокусиране.
Цялото лице ще бъде избрано, когато 
докоснете други части на лицето, като 
например нос или уста. Очите, които се 
фокусират, се избират автоматично.

 z Можете да изберете око или лице с чрез 
бутоните <Y> <Z>, когато е изведена 
рамка < > или <p>.

4 Направете снимката.

 z Възможно е очите на обекта да не бъдат разпознати правилно в зависимост от 
обекта и условията на снимане.
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Задаване на "Непрекъснат AF"
Тази функция поддържа обектите постоянно на фокус. Фотоапаратът е готов 
за фокусиране веднага след натискането на спусъка наполовина.

1 Изберете [Continuous AF].
 z В панела [z] изберете [Continuous AF] 

и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете [Enable].

 

 z Активирането на тази функция намалява максималния брой оставащи снимки, 
тъй като обективът се движи непрекъснато и се консумира повече енергия от 
батерията.
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Използване на самоснимачка

1 Изберете [Drive mode].
 z В панела [z] изберете [Drive mode] и 

след това натиснете <0>.

 

2 Изберете функцията 
"Самоснимачка".

 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 
самоснимачката, и след това натиснете 
<0>.
m/Q:  10 s/самоснимачка с 

дистанционно управление
  Снимката се заснема 10 секунди 

след натискането на спусъка.
  Достъпно е и снимане с 

дистанционно управление BR-E1 
(продава се отделно) (= 463).

l: 2 s самоснимачка
  Снимката се заснема 2 секунди 

след натискането на спусъка.
q:  10 s самоснимачка плюс серия 

от снимки
  10 секунди, след като натиснете 

спусъка, се заснема зададеният 
брой снимки.

  Натиснете <W> <X>, за да 
зададете броя снимки (от 2 до 
10), които да бъдат заснети от 
самоснимачката.
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3 Направете снимката.
 z Фокусирайте обекта и натиснете спусъка 

докрай.
 B За да следите работата на 
самоснимачката, слушайте 
звуковите сигнали или наблюдавайте 
отброяването на самоснимачката  
(в секунди) на LCD дисплея.

 B Две секунди преди освобождаването на 
затвора поредицата от звукови сигнали 
на самоснимачката ще се ускори.

 z В режим <q> интервалът между снимките може да се удължи в зависимост 
от настройките на функциите за снимане, например настройката за светкавица 
или качество на изображението.

 z Ако през визьора проникне разсеяна светлина, докато заснемате, това може 
да попречи на правилната експонация. Препоръчва се да снимате в режим 
Live View.

 z След като снимате с помощта на самоснимачката, трябва да възпроизведете 
снимката (= 101), за да проверите дали е постигнат правилен фокус и 
експонация.

 z Когато използвате самоснимачката за заснемане на селфи, фиксирайте 
фокуса (= 74) върху обект, който се намира на приблизително същото 
разстояние, на което ще застанете.

 z За да отмените самоснимачката, след като вече сте я задействали, докоснете 
LCD дисплея или натиснете бутона <0>.
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Снимане чрез "Спусък с докосване"
Можете да фокусирате и да снимате автоматично просто чрез докосване на 
LCD дисплея.

1 Разрешете функцията на спусъка с 
докосване.

 z Докоснете [y].
Всяко докосване на символа превключва 
алтернативно между [y] и [x].

 z [x] (Спусък с докосване: Разрешен)
Фотоапаратът ще фокусира в точката, 
която сте докоснали, и след това ще 
заснеме снимката.

 z [y] (Спусък с докосване: Забранен)
Можете да докоснете екрана в точката, в 
която желаете да фокусирате. Натиснете 
спусъка докрай, за да направите 
снимката.

2 Докоснете екрана, за да снимате.
 z Докоснете лицето или обекта на екрана.
 B В точката, която сте докоснали, 
фотоапаратът ще фокусира (AF с 
докосване) според зададения AF метод 
(= 197).

 B Когато се постигне фокус, AF точката 
ще се оцвети в зелено и снимката ще се 
заснеме автоматично.

 z Ако не се постигне фокус, AF точката ще 
се оцвети в оранжево и снимката няма 
да се заснеме. Докоснете лицето или 
обекта на екрана отново.

 z Дори ако за метод на снимане сте задали настройка <i>, фотоапаратът ще 
продължи да заснема единични снимки.

 z Дори ако за [AF operation] е зададена настройка [Servo AF], докосването на 
дисплея ще фокусира изображението чрез [One-Shot AF].

 z Докосването на дисплея при изглед с увеличаване няма да фокусира, нито ще 
заснеме снимка.

 z Ако е зададен творчески филтър с ефект "Рибешко око", фотоапаратът ще 
фокусира чрез AF точката в центъра на екрана, независимо от точката, която 
сте докоснали.

 z Ако е зададен творчески филтър с ефект "Миниатюра", спусъкът с докосване 
няма да функционира.
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 z Можете да настроите функцията "Спусък с докосване" също и чрез  
[z: Touch Shutter].

 z За да снимате с неограничена експонация, докоснете екрана два пъти.  
С първото докосване на екрана ще стартирате неограничената експонация.  
С второто докосване ще прекратите експонацията. Внимавайте да не 
заклащате фотоапарата, когато докосвате екрана.
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Заснемане на автопортрет (селфи)
Режимът "Селфи" обработва изображението по начин, подходящ за 
заснемане на хора. Преди да снимате, можете също да зададете 
разфокусиране на фона, яркост и изглаждане на кожата.

1 Завъртете LCD дисплея напред,  
в посоката на обектива.

 z Както е показано на илюстрацията, 
отворете LCD дисплея и го завъртете 
напред, в посоката на обектива 
(= 40).

2 Докоснете [ ] на екрана.
 z Докоснете [ ] на екрана, за да 

активирате режим "Селфи".

 

3 Задайте настройките за режим 
"Селфи".

 z Докоснете функция (1), за да я изберете, 
и след това задайте ефекта.

4 Направете снимката.

Когато използвате функцията 
"Спусък с докосване":

 z Докоснете [y] (2) и задайте настройка 
[x] (Спусък с докосване: Разрешен) 
(= 208).

 z Докоснете екрана в точката, в която 
желаете да фокусирате, и снимайте.

Когато използвате спусъка:
 z Натиснете спусъка наполовина, за да 

фокусирате, и след това го натиснете 
докрай, за да снимате.

(1) (2)
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 z След като фотоапаратът е постигнал фокус, не променяйте разстоянието 
между вас и фотоапарата, докато заснемете снимката. 

 z Внимавайте да не изпуснете фотоапарата. 
 z Снимане със светкавица не е възможно. Опитайте се да предотвратите 

заклащането на фотоапарата при снимане в условия на ниска осветеност.

 z Режимът "Селфи" ще се отмени, когато поставите превключвателя на 
захранването на фотоапарата в позиция <2> или изпълните някоя от 
следните операции: 
 - Докосване на [g] на екрана. 
 - Завъртане на LCD дисплея обратно в първоначалната му позиция. 
 - Натискане на бутона <A>.
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MF: Ръчно фокусиране
Можете да увеличите изображението и да постигнете прецизен ръчен фокус 
(MF).

1 Поставете превключвателя за 
режима на фокуса на обектива в 
позиция <MF>.

 z Завъртете пръстена за фокусиране, 
за да извършите приблизително 
фокусиране.

2 Покажете рамката за увеличаване.
 z Натиснете бутона <u>.
 B Рамката за увеличаване ще се изведе 
на дисплея.

 z Можете да докоснете [1] на дисплея,  
за да увеличите изображението.

3 Преместете рамката за 
увеличаване.

 z Използвайте стрелките <V>, за да 
преместите рамката за увеличаване 
в позицията, в която желаете да 
фокусирате.

 z Натискането на бутона <L> ще върне 
рамката за увеличаване в центъра на 
екрана.

4 Увеличете изображението.
 z С всяко натискане на бутона <u> 

коефициентът на увеличение на 
изображението ще се променя, както 
следва:

Нормален екран → 5x → 10x

(1) AE фиксиране
(2) Позиция на увеличената зона
(3) Увеличение

(2)(3)(1)
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5 Фокусирайте ръчно.
 z Наблюдавайте увеличеното 

изображение и завъртете пръстена за 
фокусиране, за да фокусирате.

 z След като постигнете прецизен фокус, 
натиснете бутона <u>, за да се върнете 
към нормален изглед.

6 Направете снимката.
 z Проверете фокуса и експонацията и 

след това натиснете спусъка, за да 
заснемете снимката (= 181).

 z При активирано увеличаване експонацията е фиксирана. (Настройките за 
скорост на затвора и отвор на диафрагмата ще са оцветени в червено.)

 z Дори при ръчно фокусиране можете да използвате функцията "Спусък с 
докосване", за да снимате.

Задаване на "MF подчертаване на контури"
Контурите на обектите на фокус се извеждат на екрана оцветени за по-
лесно фокусиране. Можете да настроите цвета и чувствителността (нивото) 
на подчертаване на контурите (освен в режим <A>).

1 Изберете [MF peaking settings].
 z В панела [z] изберете [MF peaking 

settings] и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете [Peaking].
 z Изберете [Peaking] и след това 

натиснете <0>.
 z Изберете [On] и след това натиснете 

<0>.
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3 Задайте нивото и цвета.
 z Задайте желаната настройка.

 z При изглед с увеличаване не се показва подчертаване на контурите.
 z Подчертаните контури може да не се забелязват добре при високи 

ISO стойности особено когато е зададен разширен диапазон 
на ISO светлочувствителност. Ако е необходимо, намалете ISO 
светлочувствителността или задайте за [Peaking] настройка [Off].

 z Подчертаните контури, показани на LCD дисплея, не се запаметяват в 
изображенията.
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Основни предпазни мерки при снимане в режим Live View
Качество на изображението

 z Когато снимате с висока ISO светлочувствителност, е възможно шумът (ивици, 
светли точки и др.) в изображението да стане забележим.

 z Снимането при високи температури може да причини появата на шум или 
изкривяване на цветовете в изображението.

 z Ако снимате в режим Live View продължително време, температурата на 
фотоапарата може да се повиши и това може да причини влошаване на 
качеството на изображенията. Винаги изключвайте режим Live View, когато не 
снимате.

 z Ако снимате с продължителна експонация, когато температурата на 
фотоапарата е повишена, качеството на изображенията може да се влоши. 
Прекратете снимането в режим Live View и изчакайте няколко минути, преди да 
продължите да снимате.

Бял символ <s> и червен символ <E>, предупреждаващи за 
висока вътрешна температура

 z Ако вътрешната температура на фотоапарата се повиши поради 
продължително снимане в режим Live View или поради висока околна 
температура, се извежда бял <s> или червен <E> символ.

 z Белият символ <s> означава, че качеството на изображението ще се намали. 
Препоръчва се временно да прекратите снимането в режим Live View и да 
оставите фотоапарата да се охлади, преди да продължите на снимате.

 z Червеният символ <E> означава, че снимането в режим Live View скоро 
ще спре автоматично. В този случай няма да можете да снимате, докато 
вътрешната температура на фотоапарата не се понижи. Временно прекратете 
снимането в режим Live View или изключете захранването и оставете 
фотоапарата в покой за известно време.

 z Ако използвате режима Live View продължително време при висока околна 
температура, символ <s> или <E> ще се появи по-рано от нормалното. 
Когато не снимате, винаги изключвайте фотоапарата.

 z Ако вътрешната температура на фотоапарата се повиши, качеството 
на изображенията, заснети с висока ISO светлочувствителност или 
продължителна експонация, може да се понижи дори преди да се изведе 
белият символ <s>.

Резултати при снимане
 z Ако снимате в изглед с увеличаване, експонацията може да не съответства 

на вашите желания. Отменете увеличаването, преди да снимате. При 
снимане в изглед с увеличаване настройките за скорост на затвора и отвор 
на диафрагмата ще са оцветени в червено. Ако заснемете изображението в 
изглед с увеличаване, то ще бъде запаметено без увеличаване.

 z Ако използвате TS-E обектив (с изключение на TS-E17mm f/4L или TS-E24mm 
f/3.5L II), за да коригирате перспективата, или използвате удължител за 
обектив, може да не постигнете стандартна експонация или експонацията да 
се получи неправилна.
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Основни предпазни мерки при снимане в режим Live View
Изображение в режим Live View

 z В условия на твърде ниска или твърде висока осветеност яркостта на 
изображението в режим Live View може да не съответства точно на яркостта на 
заснетото изображение.

 z Дори ако е зададена настройка за по-ниска ISO светлочувствителност, 
в условия на ниска осветеност може да се забелязва шум в Live View 
изображението. Въпреки това, изображението ще се заснеме с по-малко шум. 
(Качеството на Live View изображението е различно от това на заснетото 
изображение.)

 z Ако източникът на светлина (осветяване) в сцената се променя, екранът може 
да трепти. В този случай преустановете снимането в режим Live View и след 
това възобновете снимането в режим Live View в условията на конкретния 
източник на светлина.

 z Ако насочите фотоапарата в друга посока, това може временно да наруши 
правилната яркост на изображението. Преди да снимате, изчакайте, докато 
яркостта на изображението се стабилизира.

 z Ако в сцената има много силен източник на светлина, ярката зона може да 
изглежда относително тъмна на LCD дисплея. Въпреки това, ярката зона ще се 
заснеме правилно в изображението.

 z В условия на ниска осветеност, ако за [5: Disp. brightness] зададете висока 
яркост, в изображението в режим Live View може да се появи шум или 
изкривени цветове. Въпреки това, изображението няма да се заснеме с шум 
или изкривени цветове.

 z Когато увеличите изображението, рязкостта на изображението може да 
изглежда по-висока, отколкото е в действителност.

 z Ако скоростта на затвора е 1 s или по-ниска, на LCD дисплея се извежда 
“BUSY” и Live View изображението няма да се появи, докато експонацията не 
приключи.

Потребителски функции
 z При снимане в режим Live View някои настройки на потребителски функции 

няма да имат ефект.

Обектив и светкавица
 z Ако използвате обектив със стабилизатор на образа и поставите 

превключвателя IS в позиция <1>, стабилизаторът на образа ще работи 
непрекъснато, дори ако не сте натиснали спусъка наполовина. Стабилизаторът 
на образа ще консумира енергия от батерията и може да намали възможния 
брой снимки в зависимост от условията на снимане. Ако стабилизаторът 
на образа не е необходим, например при използване на статив, поставете 
превключвателя на стабилизатора на образа в позиция <2>.

 z Функцията за предварително настройване на фокуса може да се използва 
в режим Live View при снимане със (супер) телеобективи, които поддържат 
режим за предварително настройване на фокуса, продавани на пазара от 
началото на втората половина на 2011 г.

 z Не е достъпно "FE фиксиране", когато използвате вградената светкавица. 
Функциите "FE фиксиране" и "Пилотна светкавица" няма да са достъпни, ако 
използвате външна Speedlite светкавица.
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Запис на видео

Можете да записвате видео, като поставите 
превключвателя на захранването в позиция 
<k>.

 z За карти, които могат да записват видео, вижте стр. 7.
 z Ако държите фотоапарата в ръка и записвате видео, 

заклащането на фотоапарата може да причини размазване 
на видеото. В този случай е препоръчително да използвате 
статив.

 z За да снимате, като държите фотоапарата в ръце,  
вижте стр. 75.
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Запис на видео
За възпроизвеждане на видеозаписите се препоръчва свързване на 
фотоапарата към телевизор (= 305).

Снимане с автоматична експонация
Когато е зададен режим на запис, различен от <a>, функцията за 
автоматичен контрол на експонацията ще се активира, за да настрои 
експонацията спрямо яркостта на сцената.

1 Поставете превключвателя на 
захранването в позиция <k>.

 B Ще се чуе звук от движение на 
огледалото и след това изображението 
ще се появи на LCD дисплея.

2 Поставете програматора в позиция, 
различна от <8>, <v> или <a>.

3 Фокусирайте обекта.
 z Преди да запишете видеото, 

фокусирайте ръчно или чрез 
функцията за автоматично фокусиране 
(= 197–= 203, = 212).

 z По подразбиране е зададена настройка 
[Movie Servo AF: Enable], така че 
фотоапаратът фокусира винаги. За да 
отмените функцията "Следящ AF за 
видео", вижте = 253.

4 Запишете видеото.
 z Натиснете бутона <A>, за да 

стартирате записа на видео. За да 
спрете записа на видео, натиснете 
бутона <A> отново.

 B Докато видеото се записва, символът 
“oREC” се извежда в горната дясна 
част на екрана.

 B Звукът се записва чрез вградените 
микрофони (1).

(1)
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 z Основните предпазни мерки при запис на видео са поместени на  
= 257 – = 258.

 z Ако е необходимо, прочетете също и основните предпазни мерки при 
снимане в режим Live View на = 215 – = 216.

 z В режими на снимане <f> и <s> настройките ще са същите както при 
снимане в режим <d>.

 z Достъпните функции от менюто ще са различни за режимите от "Основна зона" 
и режимите от "Творческа зона".

 z Скорост на затвора, отвор на диафрагмата и ISO светлочувствителност се 
задават автоматично.

 z В режимите от "Творческа зона" можете да натиснете бутона <A> (= 164), за 
да фиксирате експонацията (AE фиксиране). Настройката на експонацията ще 
бъде показана според продължителността, зададена за [z: Metering timer]. 
След като сте активирали AE фиксиране по време на запис на видео, можете 
да го отмените, като натиснете бутона <S>. (Настройката за AE фиксиране се 
запазва, докато не натиснете бутона <S>.)

 z В режимите от "Творческа зона" можете да завъртите селектора <6>, 
като държите натиснат бутона <g>, за да зададете компенсация на 
експонацията.

 z Ако записвате видео с автоматична експонация, скоростта на затвора, отворът 
на диафрагмата и ISO светлочувствителността няма да се запаметят в Exif 
данните на видеозаписа.

 z При запис на видео с автоматична експонация фотоапаратът (освен при 
запис на видео от последователни кадри) автоматично ще включи LED 
лампата на светкавицата Speedlite при слаба светлина. За подробности вижте 
ръководството за използване на светкавица Speedlite от серия EX, оборудвана 
с LED лампа.

ISO светлочувствителност в режимите от "Основна зона"
 z ISO светлочувствителността ще бъде зададена автоматично в диапазона 

ISO 100 – ISO 12800. Обърнете внимание, че когато е зададена 
настройка за 4K видео, ISO чувствителността е ISO 100 – ISO 6400.

ISO светлочувствителност в режимите <d>, <s> и <f>
 z ISO светлочувствителността ще бъде зададена автоматично в 

диапазона ISO 100 – ISO 12800. Максималният лимит се различава в 
зависимост от настройката [Max for Auto] в [z:kISO Auto] (= 254). 
Обърнете внимание, че когато е зададена настройка за 4K видео,  
ISO чувствителността е ISO 100 – ISO 6400.

 z Ако в менюто [5: Custom Functions(C.Fn)] за [ISO expansion] е 
зададена настройка [1:On], можете да зададете също и [H(25600)] за 
[Max for Auto]. Обърнете внимание, че когато е зададена настройка за 
4K видео, ISO чувствителността е ISO 100 – ISO 6400.

 z Ако за [z: Highlight tone priority] е зададена настройка [Enable], 
диапазонът на ISO светлочувствителност е ISO 200 – ISO 12800. 
Обърнете внимание, че когато е зададена настройка за 4K видео,  
ISO чувствителността е ISO 100 – ISO 6400.
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 z Ако превключите от заснемане на снимки към запис на видео, проверете 
отново настройките за ISO светлочувствителност, преди да започнете да 
записвате видео.

Символи на сцената
При запис на видео в <A> ще се изведе символът на сцената, разпозната 
от фотоапарата, и снимането ще се адаптира към тази сцена. За някои 
сцени и условия на снимане символът, който се извежда, може да не 
съответства на действителната сцена.

Обект

Фон
Портрет

Сцена, различна от портрет
Цвят на фонаСцена сред 

природата и 
на открито

Макро*1

Ярък
Сив

Контражур

Със синьо небе
Светлосин

Контражур

Залез *2 *2 Оранжев

Насочена 
светлина Тъмносин
Тъмен

*1 :  Извежда се, когато монтираният обектив разполага с информация за 
разстоянието. С удължител за обектив или макрообектив символът, който се 
извежда, може да не съответства с действителната сцена.

*2 : Ще се изведе символът на разпознатата сцена.
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Снимане с ръчна експонация
В режим <a> можете ръчно да задавате скорост на затвора, отвор на 
диафрагмата и ISO светлочувствителност за запис на видео. Използването 
на ръчна експонация при запис на видео е подходящо за напреднали 
потребители.

1 Поставете превключвателя на 
захранването в позиция <k>.

 B Ще се чуе звук от движение на 
огледалото и след това изображението 
ще се появи на LCD дисплея.

2 Поставете програматора в позиция 
<a>.

3 Задайте ISO светлочувствителност.
 z Натиснете <g> и след това <Y> <Z> 

или завъртете селектора <6>, за да 
изберете ISO светлочувствителност.

 z За подробности относно ISO 
светлочувствителността вижте стр.
стр. 222.

4 Задайте скоростта на затвора и 
отвора на диафрагмата.

 z За да зададете скоростта на затвора (1), 
завъртете селектора <6>.

 z За да зададете отвор на диафрагмата 
(2), завъртете селектора <6>, като 
държите натиснат бутона <g>.

5 Фокусирайте и стартирайте записа 
на видео.

 z Процедурата е същата като тази 
на стъпки 3 и 4 за “Запис на видео” 
(= 218).

(1) (2)
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ISO светлочувствителност по време на ръчна експонация
 z С настройка [AUTO] ISO светлочувствителността автоматично се 

задава в диапазона ISO 100 – ISO 12800. Максималният лимит се 
различава в зависимост от настройката [Max for Auto] в  
[z:kISO Auto] (= 254). Обърнете внимание, че когато е зададена 
настройка за 4K видео, ISO чувствителността е ISO 100 – ISO 6400.

 z Можете ръчно да зададете ISO светлочувствителност в диапазона 
ISO 100 – ISO 12800 през цяла стъпка. Ако в менюто [5: Custom 
Functions(C.Fn)] за [ISO expansion] е зададена настройка [1:On]], 
максималният лимит на диапазона за ръчни настройки се увеличава, 
така че можете да изберете H (еквивалент на ISO 25600). Обърнете 
внимание, че когато е зададена настройка за 4K видео, ISO 
чувствителността е ISO 100 – ISO 6400.

 z Ако за [z: Highlight tone priority] е зададена настройка [Enable], 
диапазонът на ISO светлочувствителност ще бъде ISO 200 – ISO 12800. 
Обърнете внимание, че когато е зададена настройка за 4K видео,  
ISO чувствителността е ISO 100 – ISO 6400.

 z Тъй като при запис на видео с еквивалент на ISO 25600 шумът се увеличава 
много, тази ISO светлочувствителност се счита за разширена (обозначава се 
с “H”).

 z Ако превключите от заснемане на снимки към запис на видео, проверете 
отново настройките на фотоапарата, преди да започнете да записвате видео.

 z Не е препоръчително да променяте скоростта на затвора или отвора на 
диафрагмата, тъй като промените в експонацията ще се запишат във видеото.

 z Когато записвате видео с движещ се обект, е препоръчително да използвате 
скорост на затвора в диапазона от приблиз. 1/30 s до 1/125 s. При по-високи 
скорости на затвора движенията на обекта може да изглеждат неравномерни.

 z Ако промените скоростта на затвора, докато записвате при флуоресцентно или 
LED осветление, може да се запише трептене на картината.

 z Ако сте задали [5:Expo comp (hold btn, turn S)] чрез [Assign SET button] 
в менюто [5: Custom Functions(C.Fn)] (= 452), можете да задавате 
компенсация на експонацията в режим "ISO Авто".

 z Когато е зададена настройка ISO Авто, можете да натиснете бутона <A>,  
за да фиксирате ISO светлочувствителността.

 z Ако натиснете бутона <A> и след това прекомпозирате снимката, можете да 
видите разликата между стандартната експонация в индикатора за ниво на 
експонацията (= 223) и експонацията в момента на натискането на бутона 
<A>.

 z Чрез натискане на бутона <B> можете да покажете хистограмата.
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Извеждана информация
 z При всяко натискане на бутона <B> извежданата информация ще 

се променя.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(9)
(8)(7)

(10)

(11) (12) (14)(13)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)

(22) (24)
(23)

(25)
(26)

(27) (29)(28)

(1) Режим за запис на видео/Символ за 
сцена
y :  Автоматична експонация 

(Режими от "Основна зона")
k :  Автоматична експонация 

(Режими от "Творческа зона")
M : Ръчна експонация
u : HDR видео
l : Творчески филтри
N : Видео от последов. кадри

(2) AF метод
• S: u+Проследяване
• Q: AF в малка точка
• T: 1-точков AF
• R: Зонов AF

(3) Резолюция на видеозаписа
(4) Цифрово увеличаване
(5) Цифров IS за видео
(6) Кратка сцена
(7) Ниво на записвания звук (ръчно)
(8) Wi-Fi функция
(9) Следящ AF за видео
(10) AE фиксиране

(11) Оставащо време за запис на видео*/
Изтекло време

* Отнася се за един видеозапис.
(12) Ниво на батерията
(13) AF точка
(14) Хистограма (за ръчна експонация)
(15) Бърз контрол
(16) Баланс на бялото
(17) Стил на снимката
(18) Автоматично оптимизиране на 

осветеността
(19) Творчески филтри
(20) Индикатор за GPS връзка
(21) Увеличаване/цифрово увеличаване
(22) Скорост на затвора
(23) Сила на Wi-Fi сигнала
(24) Bluetooth функция
(25) Отвор на диафрагмата
(26) Индикатор за ниво на експонацията 

(за ръчна експонация)
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(27) Компенсация на експонацията
(28) Приоритет на светлите тонове

(29) ISO светлочувствителност

 z Не можете да извеждате на екрана координатна мрежа или хистограма 
по време на запис на видео. (Изведеното на екрана ще се скрие, когато 
стартирате записа на видео.)

 z Когато записът на видео стартира, индикацията за оставащо време за запис  
на видео ще се замени от индикацията за изтекло време.
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Заснемане на цифрова снимка
Снимки не могат да се заснемат по време на запис на видео.
За да заснемете снимки, прекратете записа на видео и снимайте чрез 
визьора или в режим Live View.

Предпазни мерки при запис на видео
 z Не насочвайте фотоапарата към силен източник на светлина, като например 

слънцето или силен източник на изкуствена светлина. Това може да повреди 
заснемащия сензор или вътрешните компоненти на фотоапарата.

 z Когато натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате автоматично при 
запис на видео, може да се наблюдават описаните по-долу явления.
 - Фокусът може рязко да се отдалечи.
 - Яркостта на записаното видео може да се промени.
 - Записаното видео може да изглежда неподвижно за момент.
 - Механичният шум от работата на обектива също може да се запише във 

видеото.
 z Ако е зададена функцията <Q> или <Qw> и ISO светлочувствителността 

или отворът на диафрагмата се променят по време на запис на видео, 
балансът на бялото също може да се промени.

 z Ако записвате видео при флуоресцентно или LED осветление, картината може 
да трепти.

 z Препоръчително е да заснемете пробно няколко видеозаписа, ако 
възнамерявате да използвате вариото по време на запис. Използването на 
вариото при запис на видео може да промени експонацията, може да се 
запише механичен шум от работата на обектива или изображенията да са 
разфокусирани.

 z При запис на видео не можете да увеличавате изображението чрез бутона 
<u>.

 z Внимавайте да не покривате вградените микрофони (= 218) с пръст и др.
 z Ако свържете или изключите HDMI кабела по време на запис на видео, записът 

на видео ще се прекрати.
 z Основните предпазни мерки при запис на видео са поместени на = 257 – = 258.
 z Ако е необходимо, прочетете също и основните предпазни мерки при 

снимане в режим Live View на = 215 – = 216.

 Предупреждения:
Не дръжте фотоапарата в една и съща позиция за дълъг период от време.
Дори ако ви се струва, че фотоапаратът не е твърде горещ, продължителният 
контакт с една и съща част на тялото може да предизвика зачервяване на кожата 
или слабо контактно изгаряне на кожата. Използването на статив е препоръчително 
при снимане с фотоапарата на много горещи места, както и за хора с проблеми с 
кръвообращението или много чувствителна кожа.
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Бележки относно записа на видео
 z При всеки нов запис на видео в картата се създава нов видеофайл.
 z Покритието на зрителното поле за запис на видео във формат 4K, Full HD и HD 

е приблиз. 100%.
 z Звукът, записван чрез вградените във фотоапарата микрофони, е стерео.
 z Ако свържете насочен стерео микрофон DM-E1 (продава се отделно) към 

входа IN за външен микрофон на фотоапарата (= 28), външният микрофон 
има приоритет.

 z Повечето външни микрофони, оборудвани с 3,5 mm мини-конектор, са 
подходящи за използване.

 z Функцията за предварително настройване на фокуса може да се използва за 
запис на видео само при снимане със (супер) телеобективи, които поддържат 
режим за предварително настройване на фокуса, продавани на пазара от 
началото на втората половина на 2011 г.
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Настройки на функциите за снимане
Тук са описани настройките на функциите, които се отнасят за запис на 
видео.

Бърз контрол
Ако натиснете бутона <Q>, докато изображението е изведено на LCD 
дисплея, можете да зададете AF метод, резолюция на видеозаписа, 
цифрово увеличаване, цифров IS при запис на видео, кратка сцена, баланс 
на бялото, стил на снимката, автоматично оптимизиране на осветеността и 
творчески филтри.
Обърнете внимание, че в режимите от основна зона на програматора 
достъпните елементи се различават в зависимост от режима на снимане.

1 Натиснете бутона <Q>.
 B Извеждат се достъпните функции.

2 Изберете функция и я настройте.
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

функция.
 B Извеждат се настройките на избраната 
функция и съветникът за функциите 
(= 55).

 z Натиснете <Y> <Z>, за да зададете 
функцията.

 z За да зададете автоматичен баланс 
на бялото, изберете [Q], и след това 
натиснете бутона <S/u>.

 z За да зададете настройки за корекция 
на баланса на бялото, параметри на 
стил на снимката или творчески филтри, 
натиснете бутона <B>.

 z Натискането на бутона <0> ще върне 
фотоапарата към запис на видео.

 z Също така можете а изберете [2], за 
да се върнете към запис на видео.
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Задаване на резолюция на 
видеозаписа

Чрез функцията [z: Movie rec. size] можете 
да зададете резолюция на видеозаписа 
(размер на изображението, кадрова честота 
и метод на компресия) и други настройки.
Видеото се записва във формат MP4.

 z Размер на изображението
L 3840x2160
Видеото ще бъде записано с 4K качество. Форматът на картината е 16:9.
L 1920x1080
Full HD (Full High-Definition) качество на запис. Форматът на картината е 16:9.
w 1280x720
HD (High-Definition) качество на запис. Форматът на картината е 16:9.

 z Нормално възпроизвеждане на 4K видео и L8/7 видео може да не 
е възможно чрез други устройства, тъй като възпроизвеждането изисква 
интензивна обработка.

 z Показанието за кадрова честота, изведено в екрана за резолюция на 
видеозаписа, се превключва в зависимост от това дали за [5: Video system]  
е зададена настройка [For NTSC] или [For PAL].

 z Ако промените настройката [5: Video system], задайте отново резолюция на 
видеозаписа.

 z Видео с VGA качество не може да се записва.

 z Запис на 4K видео
 - Записът на 4K видео изисква високоскоростна карта.
 - Записът на 4K видео увеличава силно натоварването на 

обработващия процесор, поради което вътрешната температура на 
фотоапарата може да се повиши по-бързо или да достигне по-високи 
стойности.

 - Можете да изберете всеки кадър от 4K видеозапис и да го 
запаметите в картата като приблиз. 8,3-мегапикселово (3840×2160) 
JPEG изображение (= 301).

 z При запис на 4K видео се използва метод за фокусиране чрез разпознаване 
на контраст. Фокусирането може да отнеме повече време и да бъде по-трудно, 
отколкото при запис на HD или Full HD видео.
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 z Кадрова честота (fps: кадри в секунда)
6 29,97fps/8 59,94fps
За региони, в които телевизионният стандарт е NTSC (Северна 
Америка, Япония, Южна Корея, Мексико и др.).
5 25,00fps/7 50,00fps
За региони, в които телевизионният стандарт е PAL (Европа, Русия, 
Китай, Австралия и др.).
4 23,98fps
Главно за изглед на кинофилм.

 z Метод за компресиране
X IPB (Standard)
Компресира няколко кадъра едновременно за постигане на по-голяма 
ефективност.
X v IPB (Light)
Тъй като видеото се записва с ниска скорост на трансфер за 
възпроизвеждане на различни устройства, размерът на файла ще бъде 
по-малък в сравнение с IPB (Standard). Това позволява да снимате  
по-дълго, отколкото с настройка IPB (Standard).

 z Формат на запис на видео
C MP4
Всички видеозаписи, заснети с фотоапарата, се записват като 
видеофайлове в MP4 формат (разширение на файла ".MP4").

Видеофайлове с размер над 4 GB
Дори когато размерът на видеозаписа превиши 4 GB, можете да 
продължите да записвате без прекъсване.

 z Използване на SD/SDHC карти, форматирани чрез фотоапарата
Ако използвате фотоапарата, за да форматирате SD/SDHC карта, той 
ще я форматира във формат FAT32.
Когато записвате видео в карта, форматирана във FAT32, ако размерът 
на файла надвиши 4 GB, автоматично ще се създаде нов файл.
При възпроизвеждане ще трябва да избирате видеофайловете 
последователно. Видеофайловете не могат да се възпроизвеждат 
автоматично в последователен ред. След като възпроизвеждането 
на видеофайла приключи, изберете следващия видеофайл и го 
възпроизведете.

 z Използване на SDXC карти, форматирани чрез фотоапарата
Ако използвате фотоапарата, за да форматирате SDXC карта, той ще я 
форматира във формат exFAT.
Когато се използва карта, форматирана в exFAT, дори ако размерът на 
файла надвиши 4 GB при запис на видео, видеото ще бъде съхранено в 
един файл (вместо да бъде разделено на множество файлове).
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Лимит на времето за запис на видео
Максималната продължителност на един видеозапис е 29 min 59 s.  
Ако продължителността на видеозаписа достигне 29 min 59 s, записът ще 
се прекрати автоматично. Можете да възобновите записа чрез натискане на 
бутона <A>. (Видеозаписът ще бъде запаметен като нов видеофайл.)

 z При прехвърляне на видеофайлове, надвишаващи 4 GB в компютър, 
използвайте или EOS Utility (= 484), или четец за карти (= 487). 
Видеофайловете, надвишаващи 4 GB, няма да бъдат прехвърлени, ако 
извършвате прехвърляне чрез функциите на операционната система на 
компютъра.
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Цифрово увеличаване при запис на 
видео
Когато за резолюция е зададена настройка L6X (NTSC) или L5X 
(PAL), можете да записвате с приблизително 3x до 10x цифрово увеличение.

1 Поставете програматора в позиция, 
различна от <8> или <v>.

2 Изберете [Digital zoom].
 z В панела [z] изберете [Digital zoom] и 

след това натиснете <0>.

3 Изберете [Approx. 3-10x zoom].
 z Изберете [Approx. 3-10x zoom] и 

натиснете <0>.
 z Натиснете бутона <M>, за да 

затворите менюто и да се върнете в 
режим на запис на видео.

4 Използвайте цифровото 
увеличаване.

 z Натиснете <W> <X>.
 B Извежда се скалата за цифрово увеличаване.
 z Натиснете <W> за увеличаване или <X> 

за намаляване.
 z Когато натиснете спусъка наполовина, 

фотоапаратът ще фокусира чрез 
[1-point AF] (фиксирана в центъра).

 z За да отмените цифровото  
увеличаване, задайте настройка 
[Disable] на стъпка 2.

 z Препоръчително е да използвате статив, за да предотвратите заклащането на 
фотоапарата.

 z Не можете да задавате запис на видео от последователни кадри, творчески 
филтър и функция "Цифров IS за видео".

 z Максималната ISO светлочувствителност ще бъде ISO 6400.
 z Не е възможен изглед с увеличаване.
 z Тъй като функцията за цифрово увеличаване при запис на видео обработва 

изображението по цифров път, изображението ще изглежда по-зърнисто при 
по-голямо увеличение. Също така може да се забелязва шум, светли петна и 
др. в изображението.

 z Символът за сцена няма да се изведе на дисплея.
 z За подробности вижте “Условия на снимане, които затрудняват фокусирането” 

(= 202).
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Цифров IS за видео
Функцията "Цифров IS за видео" компенсира заклащането на фотоапарата 
при запис на видео. Чрез "Цифров IS за видео" изображенията могат да се 
стабилизират дори когато се използва обектив без стабилизатор на образа. 
Ако използвате обектив, оборудван с вграден стабилизатор на образа, 
поставете превключвателя за стабилизатора на образа в позиция <1>.

1 Изберете [Movie digital IS].
 z В панела [z] изберете [Movie digital 

IS] и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете елемент.
 z Натиснете стрелките <W> <X> на 

четирипосочния бутон, за да изберете 
елемент, и след това натиснете <0>.

 

 z Забранен (v)
Стабилизирането на образа чрез "Цифров IS за видео" е забранено.

 z Разрешен (w)
 Заклащането на фотоапарата ще се компенсира. Изображението ще 
бъде малко увеличено.

 z Усилен (y)
Ще се компенсира по-силно заклащане на фотоапарата в сравнение с 
настройката [Enable]. Изображението ще бъде увеличено в по-голяма 
степен.
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 z Функцията "Цифров IS за видео" няма да работи, когато превключвателят за 
оптичния стабилизатор на образа на обектива е в позиция <2>. 

 z Ако използвате обектив с фокусно разстояние над 800 mm, функцията 
"Цифров IS за видео" няма да работи. 

 z Функцията "Цифров IS за видео" не може да се задава в режим <8> или 
<v> или когато се използва цифрово увеличаване за видео, запис на видео от 
последователни кадри или творчески филтър. 

 z Колкото по-широк е зрителният ъгъл, толкова по-ефикасно ще бъде 
стабилизирането на образа. Колкото по-тесен е зрителният ъгъл, толкова по-
неефикасно ще бъде стабилизирането на образа. 

 z Когато снимате с TS-E обектив, обектив тип "рибешко око" или обектив на друг 
(не-Canon) производител, е препоръчително да зададете за "Цифров IS за 
видео" настройка [Disable]. 

 z Ефектът на функцията "Цифров IS за видео" не се прилага към изображенията 
при изглед с увеличаване. 

 z Тъй като функцията "Цифров IS за видео" увеличава изображението, то може 
да изглежда по-зърнисто. Също така може да се забелязва шум, светли петна 
и др. в изображението. 

 z В зависимост от обекта и условията на снимане е възможно обектът да 
изглежда разфокусиран за момент поради ефекта от използването на "Цифров 
IS за видео". 

 z Размерът на AF точката също се променя, когато сте задали "Цифров IS за 
видео". 

 z Ако снимате със статив, препоръчително е да зададете за "Цифров IS за 
видео" настройка [Disable]. 

 z Тази функция не е съвместима с някои обективи. За подробности вижте 
уебсайта на Canon.
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Запис на HDR видео
Можете да редуцирате преекспонирането в ярките зони, което прави 
детайлите по-трудно забележими, когато записвате видео дори при сцени с 
голям контраст.
Резолюцията е L6X (NTSC) или L5X (PAL).

1 Поставете програматора в позиция 
<8>.

2 Запишете HDR видео.

 z Тъй като при създаването на HDR видео се обединяват множество кадри, може 
да се появят изкривявания в образа. При снимане без статив заклащането 
на фотоапарата може да направи изкривяванията по-забележими. 
Препоръчително е използването на статив. Дори когато се използва статив, 
е възможно да се забелязват следи от движението на обектите или повишен 
шум, ако HDR видеото се възпроизвежда кадър по кадър или на забавен 
каданс в сравнение с възпроизвеждане при нормална кадрова честота.

 z Цифрово увеличаване при запис на видео, снимане на видео от 
последователни кадри и цифров IS за видео не могат да бъдат задавани.
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Запис на видео с творчески филтри
В режим <v> (Творчески филтри), можете да записвате видео с един от пет 
филтърни ефекта (Мечта, Стари филми, Спомен, Драматично черно-бяло и 
Миниатюра).
Може да се зададе настройка за резолюция L6(NTSC) или L5 
(PAL).

1 Поставете програматора в позиция 
<v>.

2 Натиснете бутона <Q>.
 B Извежда се екранът за бърз контрол.

3 Изберете [l].
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

[l] (Режим на снимане) в горната лява 
част на екрана, и след това натиснете 
бутона <0>.

4 Изберете филтърен ефект.
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

филтър (= 236), и след това натиснете 
<0>.

 B Изображението ще се възпроизведе с 
ефекта от приложения филтър.

 z За видео с ефект "Миниатюра" 
преместете AF точката в позицията, 
в която искате да фокусирате. 
Преместете рамката на сцената, ако AF 
точката е извън нея, така че AF точката 
да е подравнена с нея.
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5 Настройте нивото на филтърния 
ефект.

 z Натиснете бутона <Q> и изберете 
символа под [Shooting mode].

 z Натиснете <Y> <Z>, за да настроите 
ефекта на филтъра, и след това 
натиснете <0>.

 z След като сте задали видео с ефект 
"Миниатюра", задайте скорост на 
възпроизвеждане.

6 Запишете видеото.
 z Не е възможен изглед с увеличаване.
 z Хистограмата не се извежда.
 z Цифрово увеличаване при запис на видео, кратка сцена, снимане на видео от 

последователни кадри и цифров IS за видео не могат да бъдат задавани.
 z Градацията на цветовете на небето или на бели стени може да не се 

пресъздаде правилно. Може да се появят неправилни цветове, неправилна 
експонация или шум.

 z В режимите от "Творческа зона" можете да зададете творчески филтри чрез 
екрана "Бърз контрол" (= 227).

Характеристики на творческите филтри
 z l Мечта

Създава нежна, мечтателна, духовна атмосфера. Придава на 
видеозаписа мекота, разфокусирайки периферията на изображението. 
Можете да настроите разфокусираните зони по периферията на 
изображението.

 z m Стари филми
Създава атмосфера на стар филм, добавяйки колебания, драскотини 
и потрепвания. Изображението е маскирано с черно отгоре и отдолу. 
Настройвайки нивото на този филтърен ефект, можете да променяте 
интензивността на колебанията и драскотините.

 z k Спомен
Създава усещане за далечен спомен. Придава на видеозаписа 
мекота, редуцирайки яркостта по периферията на изображението. 
Настройвайки нивото на този филтърен ефект, можете да променяте 
общата наситеност и яркостта по периферията на изображението.

 z n Драматично черно-бяло
Създава атмосфера на драматичен реализъм чрез контрастно черно-
бяло изображение. Можете да регулирате зърнистостта и черно-белия 
ефект.
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 z o Видео с ефект "Миниатюра"
Можете да записвате видео с ефект "Миниатюра" (диорама). Изберете 
скорост на възпроизвеждане и записвайте.
Ако желаете центърът на изображението да бъде на фокус, запишете 
видеото, без да променяте настройките.
За да преместите зоната на фокус (рамка на ефект "Миниатюра"), 
вижте “Настройване на ефект "Миниатюра"” (= 98). За AF метод 
се използва "1-точков AF". Препоръчително е преди заснемането да 
се извърши позициониране на рамката на ефект "Миниатюра" върху 
AF точката. По време на снимането AF точката и рамката на ефект 
"Миниатюра" няма да бъдат изведени.
На стъпка 5 задайте настройка за скорост на възпроизвеждане [5x], 
[10x] и [20x] снимайте.

 Скорост на възпроизвеждане и продължителност  
 (на 1-минутно видео)

Скорост Продължителност на 
възпроизвеждане

5x Приблиз. 12 s
10x Приблиз. 6 s
20x Приблиз. 3 s

<o> (Видео с ефект "Миниатюра")
 z Няма да бъде записан звук.
 z Режимът "Следящ AF за видео" няма да функционира.
 z Видео с ефект "Миниатюра" с продължителност, по-кратка от 1 s, не може да 

бъде редактирано (= 299).
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Заснемане на видео от 
последователни кадри
Изображенията, заснети през зададен интервал от време, могат 
автоматично да се обединяват в 4K или Full HD видео от последователни 
кадри. Видеото от последователни кадри показва в ускорен вид промяната 
на обекта в рамките на определен период. Този метод е ефективен за 
наблюдение от фиксирана гледна точка на променящ се пейзаж, растящи 
растения и др.
Видеото от последователни кадри се записва във формат MP4 със 
следното качество:L6W (NTSC)/L5W (PAL) за формат 4K и 
L6W (NTSC)/L5W (PAL) за формат Full HD.

1 Поставете програматора в позиция, 
различна от <8> или <v>.

2 Изберете [Time-lapse movie].
 z В панела [z] изберете [Time-lapse 

movie] и след това натиснете <0>.

 

3 Изберете [Time-lapse].

 

4 Изберете сцена.
 z Изберете сцена, съответстваща на 

ситуацията на снимане.
 z За по-голяма свобода при ръчно 

задаване на интервала на снимане и 
броя на снимките изберете [Custom].

5 Изберете [Interval/shots].
 z Изберете [Interval/shots] и след това 

натиснете <0>.
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6 Задайте интервала на снимане.
 z Изберете [Interval] (s). Използвайте 

<Y> <Z>, за да зададете стойност, и 
след това натиснете <0>.

 z Вижте [k: Time required] (1) и 
[3: Playback time] (2), за да зададете 
стойността.

При зададена настройка [Custom]
 z Изберете [Interval] (min:s).
 z Натиснете <0>, за да се изведе <r>.
 z Задайте стойност и след това натиснете 

бутона <0>. (Отново се извежда 
<s>.)

 z Изберете [OK], за да запаметите 
настройката.

7 Задайте брой снимки.
 z Изберете [No. of shots]. Използвайте 

<Y> <Z>, за да зададете стойност, и 
след това натиснете <0>.

 z Вижте [k: Time required] (1) и 
[3: Playback time] (2), за да зададете 
стойността.

При зададена настройка [Custom]
 z Изберете цифрата.
 z Натиснете <0>, за да се изведе <r>.
 z Задайте желаната стойност и след това 

натиснете бутона <0>. (Отново се 
извежда <s>.)

 z Проверете дали [3: Playback time] не 
е изведено в червено.

 z Изберете [OK], за да запаметите 
настройката.

 z Когато се използва настройка [Scene**], достъпните интервали и брой снимки 
са ограничени според типа на сцената.

 z Ако за брой снимки зададете 3600, видеото от последователни кадри ще бъде 
с продължителност приблиз  2 min. за NTSC и приблиз. 2 min 24 s за PAL.

(1) (2)

(1) (2)
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8 Изберете желаната резолюция на 
видеозаписа.

 z L (3840×2160)
Видеото ще бъде записано с 4K качество. Форматът на картината е 16:9.
Кадровата честота е 29,97 fps (6) за NTSC и 25,00 fps (5) за PAL, 
като видеото се записва във формат MP4 (C) с компресия ALL-I (W).

 z L (1920×1080)
Видеото ще бъде записано с Full HD качество. Форматът на картината е 16:9.
Кадровата честота е 29,97 fps (6) за NTSC и 25,00 fps (5) за PAL, 
като видеото се записва във формат MP4 (C) с компресия ALL-I (W).

9 Конфигурирайте [Auto exposure].

 

 z Фиксирана за 1-и кадър
При заснемането на първия кадър се извършва мерене, за да 
се настрои автоматично експонацията за яркостта на сцената. 
Експонацията, зададена за първия кадър, ще бъде приложена също и 
за следващите кадри. Някои други настройки за снимане, зададени за 
първия кадър, също ще бъдат ще бъдат приложени и за следващите 
кадри.

 z Всеки кадър
Мерене се извършва също така и за всеки отделен кадър, за да се 
настрои автоматично експонацията за яркостта на сцената.. Имайте 
предвид, че функции като "Стил на снимката" и "Баланс на бялото" 
ще бъдат задавани автоматично за всеки кадър, когато са с настройка 
[Auto].
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10 Конфигурирайте [Screen auto off].

 

 z Забранено
Дори по време на снимане на видео от последователни кадри 
изображението ще се извежда на екрана. Имайте предвид, че дисплеят 
ще се изключи приблиз. 30 min след началото на снимането.

 z Разрешено
Имайте предвид, че дисплеят ще се изключи приблиз. 10 s след 
началото на снимането.

 z Можете да натиснете бутона <B>, за да изключите или включите дисплея 
по време на снимане на видео от последователни кадри.

11 Настройте звуковия сигнал.
 z Изберете [Beep as img taken].
 z Ако зададете настройка [Disable], 

звуковият сигнал няма да се 
възпроизвежда при снимане.

12 Проверете настройките.

 

(1) Необходимо време
Показва времето, необходимо за заснемане на зададения брой снимки 
през зададения интервал. Ако времето надвишава 24 часа, се извежда 
"*** days".

(2) Време за възпроизвеждане
Показва продължителността на записа (времето, необходимо 
за възпроизвеждане на видеото) при създаване на видео от 
последователни кадри във формат 4K или Full HD от снимките, 
заснети през зададен интервал.

(1) (2)
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13 Затворете менюто.
 z Натиснете бутона <M>, за да 

затворите екрана на менюто.

14 Проверете отново времето и 
интервала.

 z Натиснете бутона <B> и отново 
проверете на екрана настройките 
"Необходимо време (1)" и "Интервал 
(2)".

 

15 Заснемете последователните 
кадри.

 z Натиснете бутона A>, за да стартирате 
записа на видео от последователни 
кадри.

 z Автоматичното фокусиране няма да 
работи по време на снимане на видео 
от последователни кадри.

 z Докато се заснема видео от 
последователните кадри, на дисплея се 
извежда символът “oREC”.

 B След заснемане на зададения брой 
кадри заснемането на видео от 
последователни кадри ще се прекрати.

 z За да отмените записа на видео от 
последователни кадри, задайте за 
[Time-lapse] настройка [Disable].

 z Ако в картата няма достатъчно свободен капацитет за запаметяване на 
зададения брой изображения, [Playback time] ще се изведе в червено. 
Въпреки че фотоапаратът може да да продължи да снима, заснемането ще 
спре, когато картата се запълни.

 z Ако размерът на видеофайла надвишава 4 GB с настройките за [No. of shots] и 
картата не е форматирана във формат exFAT (= 67), на екрана в червено ще 
се изведе [Play back time]. Ако снимате в това състояние и размерът на файла 
достигне 4 GB, снимането на видео от последователни кадри ще се прекрати.

(2)(1)
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 z Не насочвайте фотоапарата към силен източник на светлина, като например 
слънцето или силен източник на изкуствена светлина. Това може да повреди 
заснемащия сензор или вътрешните компоненти на фотоапарата.

 z Не е достъпен запис на видео от последователни кадри, когато фотоапаратът 
е свързан към компютър чрез интерфейсния кабел или когато е свързан HDMI 
кабел.

 z Режимът "Следящ AF за видео" няма да функционира.
 z Не използвайте вариото, докато заснемате видео от последователни кадри. 

Използването на варио може да разфокусира изображението, да промени 
експонацията или да влоши корекцията на изкривяването на обектива.

 z При заснемане на видео от последователни кадри функцията за автоматично 
изключване на фотоапарата не работи. Също така не можете да задавате 
настройките на функциите за снимане и настройките от менюто, да 
възпроизвеждате изображения и др.

 z За видео от последователни кадри не се записва звук.
 z Когато [Interval] е с настройка по-малко от 3 s и [Auto exposure] е с настройка 

[Each frame], ако яркостта се различава значително от предходната снимка, 
фотоапаратът може да не снима според зададения интервал.

 z Функцията "Цифров IS за видео" не е достъпна.
 z Ако времето за запис в картата е по-дълго от зададения интервал за 

снимане поради настройките за снимане или характеристиките на картата, 
фотоапаратът може да не снима според зададения интервал.

 z Ако свържете фотоапарата към компютър с интерфейсния кабел и използвате 
EOS Utility (софтуер за EOS), задайте за [z: Time-lapse movie] настройка 
[Disable]. Ако е избрана опция, различна от [Disable], фотоапаратът не може 
да комуникира с компютъра.

 z При запис на видео от последователни кадри стабилизаторът на образа на 
обектива няма да работи.

 z Заснемането на видео от последователни кадри се прекратява, ако 
превключвателят на захранването бъде поставен в позиция <2> и 
настройката се променя на [Disable].

 z Дори ако използвате светкавица, тя няма да се задейства.
 z Ако изпълните някоя от операциите, посочени по-долу, готовността за 

заснемане на видео от последователни кадри ще се отмени и настройката ще 
се промени на [Disable].
 - Задаване на [Clean nowf] в менюто [5: Sensor cleaning] или задаване 

на [Clear all camera settings] в менюто [5: Clear settings].
 - Завъртане на програматора.

 z Ако стартирате заснемане на видео от последователни кадри, докато е 
изведен бял символ <s> за предупреждение за висока вътрешна температура 
(= 215), качеството на изображението на видеото от последователни кадри 
може да се влоши. Препоръчително е да стартирате заснемането на видео от 
последователни кадри, след като белият символ <s> изчезне (вътрешната 
температура на фотоапарата спадне).
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 z Препоръчително е използването на статив.
 z Покритието на зрителното поле при запис на 4K и Full HD видео от 

последователни кадри е приблиз. 100%.
 z За да прекратите записа на видео от последователни кадри, натиснете бутона 

<A>. Заснетото до този момент видео от последователни кадри ще бъде 
записано в картата.

 z Можете да възпроизвеждате заснетото видео от последователни кадри с този 
фотоапарат по начина, по който възпроизвеждате обикновени видеозаписи.

 z Ако времето, необходимо за заснемането, е между 24 и 48 часа, ще се изведе 
“2 days” ("2 дни"). Ако са необходими три или повече дни, броят на дните ще 
бъде показан през стъпка от 24 часa.

 z Дори когато продължителността на видеото от последователни кадри е 
по-малка от 1 s, видеофайл ще бъде създаден. За [Playback time] ще бъде 
изведено “00ꞌ00ꞌꞌ”.

 z Ако ще заснемате продължително време, препоръчително е да използвате 
адаптер за захранване от електрическата мрежа (продава се отделно, 
= 461).

 z Можете да използвате безжично дистанционно управление BR-E1 (продава 
се отделно), за да стартирате и прекратявате заснемането на видео от 
последователни кадри.

С безжично дистанционно управление BR-E1
 z Първо сдвоете безжичното дистанционно управление BR-E1 с фотоапарата 

(= 410).
 z Задайте за [z: Remote control] настройка [Enable].
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Запис на кратки сцени
Фотоапаратът записва последователност от кратки сцени с 
продължителност от по няколко секунди и ги комбинира, за да създаде 
албум с кратки видеосцени, който показва акценти от вашето пътуване или 
събитие.
Запис на кратки сцени е достъпен, когато за резолюция на видеозаписа сте 
задали настройка L6X (NTSC) / L5X (PAL).
Албумът с кратки сцени може да бъде възпроизвеждан и с музикален фон 
(= 337).

Създаване на албум с кратки сцени

Видео
сцена 1

Видео
сцена 2

Видео
сцена **

Албум с кратки сцени

Задаване на продължителност на кратка сцена

1 Поставете програматора в позиция, 
различна от <v>.

2 Изберете [Video snapshot].
 z В панела [z] изберете [Video snapshot] 

и след това натиснете <0>.

3 Изберете [Enable].
 z Изберете [Video snapshot] и след това 

изберете [Enable].



246

4 Изберете [Album settings].

 

5 Изберете [Create a new album].
 z Прочетете съобщението и изберете 

[OK].

6 Задайте времето за 
възпроизвеждане.

 z Задаване на време за възпроизвеждане 
на кратка сцена

7 Задайте ефекта за 
възпроизвеждане.

 z Тази настройка определя колко бързо  
да се възпроизвеждат албуми.

 z Обърнете внимание, че в режим <8> 
настройката [Playback effect] не е 
достъпна.

8 Проверете необходимото време за 
запис.

 z Времето, необходимо за запис на 
всяка кратка сцена, е посочено (1) 
въз основа на времето и ефекта за 
възпроизвеждане.

(1)
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9 Затворете менюто.
 z Натиснете бутона <M>, за да 

затворите менюто.
 B Извежда се синя скала, която показва 
времето за запис (1).

 

Създаване на албум с кратки сцени

10 Запишете първата кратка сцена.
 z Натиснете бутона <A> и снимайте.
 B Синята лента, показваща 
продължителността на записа, 
постепенно ще се скъсява. След като 
изтече зададената продължителност, 
записът се прекратява автоматично.

 B Появява се диалоговият прозорец за 
потвърждение (= 248).

11 Запаметете записа като албум с 
кратки сцени.

 z Изберете [J Save as album] и 
натиснете <0>.

 z Видеозаписът ще бъде запаметен като 
първата кратка сцена в албума.

12 Продължете да записвате кратки 
сцени.

 z Повторете стъпка 10, за да запишете 
следващата кратка сцена.

 z Изберете [J Add to album] и натиснете 
<0>.

 z За да създадете друг албум с кратки 
сцени, изберете [W Save as a new 
album].

 z Повторете стъпка 12, ако е необходимо.

(1)
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13 Прекратете записването на кратки 
сцени.

 z Задайте за [Video snapshot] настройка 
[Disable]. За да се върнете към 
нормален запис на видео, задайте 
[Disable].

 z Натиснете бутона <M>, за да 
затворите менюто и да се върнете към 
нормален запис на видео.

Опции на стъпки 11 и 12
Функция Описание

J Запаметяване като албум (Стъпка 11) Видеозаписът ще бъде запаметен като 
първата кратка сцена в албума.

J Добавяне към албум (Стъпка 12)
Записаната кратка сцена ще бъде 
добавена към албума, създаден 
непосредствено преди това.

W Запаметяване като нов албум 
(Стъпка 12)

Създава се нов албум с кратки сцени и 
видеозаписът се запаметява като първата 
кратка сцена в албума. Новият албум ще 
има друг файл, различен от файла на 
записания преди това албум.

1 Възпроизвеждане на кратка сцена 
(Стъпки 11 и 12)

Възпроизвежда се току що записаната 
кратка сцена.

r Без запаметяване в албум (Стъпка 11)
r Изтриване без запаметяване в албум 
(Стъпка 12)

Кратката сцена, която сте записали, няма 
да бъде запаметена в албума, а ще бъде 
изтрита. Изберете [OK] в диалоговия 
прозорец.

 z Ако предпочитате да запишете следващата кратка сцена незабавно, задайте 
за [Show confirm msg] от [z: Video snapshot] настройка [Disable]. Тази 
настройка ви позволява да запишете следващата кратка сцена незабавно без 
съобщение за потвърждение.
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Добавяне към съществуващ албум

1 Изберете [Add to existing album].
 z Изпълнете стъпка 5 на = 246, за да 

изберете [Add to existing album].

 

2 Изберете съществуващ албум.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 

съществуващ албум, и след това 
натиснете <0>.

 z Изберете [OK].
 B Някои от настройките на кратките сцени 
ще се променят, за да съответстват с 
настройките на съществуващия албум.

3 Затворете менюто.
 z Натиснете бутона <M>, за да 

затворите менюто.
 B Ще се изведе екранът за запис на 
кратка сцена.

4 Запишете кратката сцена.
 z Вижте “Създаване на албум с кратки 

сцени” (= 247), за да запишете кратка 
сцена.

 z Не можете да избирате албум, заснет с друг фотоапарат.

Предупреждения при запис на кратки сцени
 z Не се записва звук, когато за [Playback effect] сте задали настройка 

[1/2x speed] или [2x speed].
 z Времето за запис на отделна кратка сцена е приблизително. В зависимост 

от кадровата честота, изведената продължителност на запис по време на 
възпроизвеждане може да е неточна.
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Настройки на функциите от менюто
Настройките за запис на видео са поместени в панелите [z] и [5], когато 
превключвателят на захранването е в позиция <k>.

 z Резолюция на видеозаписа (= 228)
Можете свободно да избирате резолюция на видеозаписа (размер на 
изображението, кадрова честота и метод за компресиране).

 z Цифрово увеличаване (= 231)
Можете да използвате цифрово увеличаване за снимане с 
телеувеличение.
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 z Запис на звукN
Вградените микрофони записват 
стереозвук. Ако свържете насочен стерео 
микрофон DM-E1 (продава се отделно) 
към входа IN за външен микрофон 
на фотоапарата (= 28), външният 
микрофон има приоритет.

(1) Индикатор за ниво

Опции за [Sound rec./Rec. level]
[Auto] :  Нивото на записвания звук се настройва автоматично. 

Контролът на звука се изпълнява автоматично 
съобразно нивото на звука.

[Manual] :  За напреднали потребители. Можете да настройвате 
нивото на записвания звук в 64 нива.

   Изберете [Rec. level] и натиснете бутоните <Y> <Z>, 
като наблюдавате индикатора за ниво, за да настроите 
нивото на записвания звук. Наблюдавайки индикатора 
за пиково ниво (приблиз. 3 s), настройте звука така, 
че пиковото ниво рядко да надвишава стойността “12” 
(-12 dB) за най-силния звук. Ако нивото надхвърли “0”, 
звукът ще се получи изкривен.

[Disable] : Няма да бъде записан звук.

[Wind filter]
При зададена настройка [Auto] се потиска шумът от вятъра на открито. 
Тази функция работи само когато използвате вградените микрофони 
при запис на видео. Когато филтърът срещу вятър е включен, се 
потискат също и част от ниските басови звуци.

[Attenuator]
Автоматично неутрализира изкривяването на звука, причинено от силни 
шумове. Дори ако за [Sound rec.] сте задали настройка [Auto] или 
[Manual], преди да снимате, звукът може да се запише изкривен, ако 
е много силен. В този случай се препоръчва задаването на настройка 
[Enable].

 z Ако използвате Wi-Fi функцията (безжична комуникация) при запис с външен 
микрофон, може да възникнат смущения, които да се запишат като шум. Не се 
препоръчва използване на функцията за безжична комуникация по време на 
запис на звук.

(1)
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 z В режимите от "Основна зона" достъпните настройки за [z: Sound recording] 
ще бъдат [On/Off]. При настройка [On] нивото на записвания звук ще се задава 
автоматично (както при настройка [Auto]) и филтърът срещу вятър ще бъде 
включен.

 z Не може да бъде настроен баланс на звука между L (ляв) и R (десен) канал.
 z L и R каналите записват звук с честота на дискретизация 48 kHz/16-бита.

 z Цифров IS за видео (= 232)
Позволява да компенсирате заклащането на фотоапарата, когато 
записвате видео.

 z Корекция на изкривяването на обективаN (= 141)
Можете да зададете корекциите на винетирането и на хроматичната 
аберация на обектива.

 z Видео от последователни кадри (= 238)
Можете да снимате видео от последователни кадри.

 z Дистанционно управление
При зададена настройка [Enable] можете да стартирате и прекратявате 
заснемането на видео чрез безжично дистанционно управление BR-E1 
(продава се отделно, = 463).
Ако използвате BR-E1, поставете превключвателя за режим/запис на 
видео в позиция <k> и след това натиснете управляващия бутон.

 z Кратка сцена (= 245)
Можете да заснемате кратки сцени.

 z k Настройки за ISO светлочувствителностN (= 255)
Задайте ISO чувствителност и диапазон на ISO чувствителност за 
видео.

 z k Автоматична ниска скорост на затвораN (= 255)
Когато записвате видео при слаба светлина, можете да изберете дали 
да дадете приоритет на яркостта или гладките движения.

 z Таймер за показанияN
Можете да изберете колко дълго да се извежда настройката за 
експонация (време за AE фиксиране).

 z HDMI показване на информацияN (= 256)
Можете да скриете насложените индикации при извеждане на сигнал 
през HDMI порта.

 z AF метод
AF методите ще бъдат както са описани на “Автоматично фокусиране” 
(= 197). Можете да изберете [u+Tracking], [Spot AF], [1-point AF] 
или [Zone AF].
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 z Следящ AF за видео
Когато тази функция е активирана, по време на запис на видео фотоапаратът 
фокусира обекта непрекъснато. Фабричната настройка е [Enable].

При зададена настройка [Enable]:
 - Фотоапаратът фокусира обекта непрекъснато дори когато не сте 

натиснали спусъка наполовина.
 - Ако желаете да запазите фокуса в определена точка или не 

желаете механичният шум от работата на обектива да се запише 
във видеото, можете временно да спрете действието на функцията 
"Следящ AF за видео", както е обяснено по-долу.

 • Докоснете [Z] в долната лява част на екрана.
 •  Ако в менюто [5: Custom Functions(C.Fn)] за [Shutter/AE lock 

button] е зададена настройка [2:AF/AF lock, no AE lock], можете 
да преустановете временно действието на функцията "Следящ 
AF за видео", като задържите натиснат бутона <A>. Когато 
освободите бутона <A>, действието на функцията "Следящ AF 
за видео" ще се възобнови.

 - Когато действието на функцията "Следящ AF за видео" е временно 
преустановено, ако се върнете към запис на видео след операции, като 
например натискане на бутона <M> или <x> или промяна на AF 
метода, действието на функцията "Следящ AF за видео" ще се възобнови.

При зададена настройка [Disable]:
 - Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.

Предпазни мерки, когато за [Movie Servo AF] е зададена настройка [Enable]
 z Условия на снимане, които затрудняват фокусирането

 - Обект, който бързо се приближава/отдалечава към/от фотоапарата.
 - Обект, който се движи много близо пред фотоапарата.
 - За подробности вижте “Условия на снимане, които затрудняват 

фокусирането” (= 202).
 z Тъй обективът се задвижва непрекъснато, ще се консумира повече енергия от 

батерията и ще скъси ефективното време за запис на видео.
 z При някои обективи може да се запише механичният шум от работата на 

обектива при фокусиране. В такива случаи използвайте насочен стерео 
микрофон DM-E1 (продава се отделно), за да редуцирате тези звуци във 
видеозаписа. Също така можете да използвате някои USM обективи (напр. 
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM) или STM обективи (напр. EF-S18-55mm f/4-5.6 
IS STM), които генерират по-малко шум при работа.

 z Действието на функцията "Следящ AF за видео" ще се преустанови временно 
при използване на вариото или при изглед с увеличаване.

 z При запис на видео, ако заснеманият обект се приближава/отдалечава или 
ако фотоапаратът се движи в хоризонтално или вертикално направление 
(хоризонтални или вертикални движения), изображението може за момент да 
се увеличи или да се намали (промяна на увеличението на изображението).

 z Ако желаете да поставите превключвателя за режима на фокуса на обектива 
в позиция <MF> при работа със "Следящ AF за видео", първо поставете 
превключвателя на захранването на фотоапарата в позиция <1>.
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 z Електронен MF на обективN (= 107)
Функцията може да бъде зададена при използване на обективи, които 
поддържат електронно ръчно фокусиране.

 z Координатна мрежа при снимане
Чрез настройките [3x3 l] или [6x4 m] можете да извеждате 
координатна мрежа на дисплея, която ще ви помогне да подравните 
фотоапарата вертикално или хоризонтално, преди да снимате. Наред 
с това, координатната мрежа [3x3+diag n] с диагонални линии ви 
помага да композирате с по-добър баланс, като наслагвате точките на 
пресичане върху обекта.
Обърнете внимание, че при запис на видео координатна мрежа не се 
извежда на LCD дисплея.

 z Функция на спусъка за видео
Можете да зададете функциите, изпълнявани чрез натискане на 
спусъка наполовина или докрай по време на запис на видео.
[Half-press]

 - Може да се зададе настройка [Meter.+kServo AF],  
[Meter.+One-Shot AF] или [Metering only]. ([Meter.+One-Shot AF]  
не е достъпно за 4K видео.)

[Fully-press]
 - Може да се зададе настройка [No function] или [Start/stop mov rec].

Когато функцията за натискане докрай е с настройка  
[Start/stop mov rec], можете да стартирате/спирате записа на видео 
не само чрез натискане на спусъка докарай или бутона <A>, но 
също и чрез използване на дистанционен спусък RS-60E3 (продава 
се отделно, = 463).

 z По време на запис на видео настройката [5: Shutter btn function for movies] 
е с приоритет пред всяка друга функция, присъединена към спусъка чрез 
[Shutter/AE lock button] в менюто [5: Custom Functions(C.Fn)].
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ISO светлочувствителност при запис на видеоN
Можете да задавате ISO 
светлочувствителност поотделно за снимки 
и видео. Задайте в [kISO speed settings] 
от панела [z].

 z [ISO speed]
В режим на ръчна експонация можете да зададете ISO 
светлочувствителност (= 222).

 z [Max for Auto]
Можете да ограничите максималната ISO светлочувствителност за  
"ISO Авто" до ISO 6400 или ISO 12800.
Ако в менюто [5: Custom Functions(C.Fn)] за [ISO expansion] е 
зададена настройка [1:On], можете да изберете [H(25600)].

Автоматична ниска скорост на затвораN
Можете да изберете дали да записвате 
видео, което е по-ярко и с по-малко шум, 
отколкото с настройка [Disable], чрез 
автоматично намаляване на скоростта на 
затвора в условия на слаба светлина.
Прилага се, когато кадровата честота на 
видеозаписа е 8 или 7.

 z [Disable]
Позволява запис на видео с по-гладки и естествени движения, по-
малко засегнато от резките движения на обекта, отколкото с настройка 
[Enable]. При слаба светлина видеозаписите може да се получат по-
тъмни, отколкото с настройка [Enable].

 z [Enable]
Позволява запис на по-ярко видео с по-малко шум, отколкото с 
настройка [Disable], като автоматично намалява скоростта на затвора 
до 1/30 s (NTSC) или 1/25 s (PAL) при слаба светлина.

 z Задаването на настройка [Disable] се препоръчва при снимане на движещи 
се обекти при слаба светлина или когато се появяват следи от движението на 
обектите.
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Показване на информация в HDMI видеосигналаN
Можете да конфигурирате показването на 
информация във видеосигнала, извеждан 
чрез HDMI кабел.

 z [With info]
Изображението, информацията за снимане, AF точките и друга 
информация се извеждат на екрана на устройството, свързано чрез 
HDMI кабел. Имайте предвид, че дисплеят на фотоапарата угасва.
Записаното видео се съхранява в картата.

 z [Clean / L output]
През порта HDMI се извежда само 4K видео. Информацията за снимане 
и AF точките се извеждат на екрана на фотоапарата, но в картата не се 
записва видео. Имайте предвид, че Wi-Fi комуникацията не е достъпна.

 z [Clean / L output]
През порта HDMI се извежда само Full HD видео. Информацията за 
снимане и AF точките се извеждат на екрана на фотоапарата, но в 
картата не се записва видео. Имайте предвид, че Wi-Fi комуникацията 
не е достъпна.



257

Основни предпазни мерки при запис на видео

Червен символ <E>, предупреждаващ за висока вътрешна 
температура

 z Ако червеният символ <E> се изведе на екрана, докато записвате видео, това 
означава, че картата може да е повишила температурата си, затова прекратете 
записа на видео и изчакайте фотоапаратът да се охлади, преди да извадите 
картата. (Не изваждайте картата веднага.)

 z Ако вътрешната температура на фотоапарата се повиши поради 
продължителния запис на видео или поради висока околна температура, се 
извежда червен <E> символ.

 z Червеният символ <E> означава, че записът на видео скоро ще спре 
автоматично. В този случай няма да можете да снимате, докато вътрешната 
температура на фотоапарата не се понижи. Изключете захранването и 
оставете фотоапарата в покой за известно време.

 z Ако продължително записвате видео при висока околна температура, 
символът <E> ще се появи по-рано от нормалното. Когато не снимате, винаги 
изключвайте фотоапарата.

Качество на запис и качество на изображението
 z Ако използвате обектив със стабилизатор на образа и поставите 

превключвателя IS в позиция <1>, стабилизаторът на образа ще работи 
непрекъснато, дори ако не сте натиснали спусъка наполовина. Стабилизаторът 
на образа ще консумира енергия от батерията и може да скъси ефективното 
време за запис на видео в зависимост от условията на снимане. Ако 
стабилизаторът на образа не е необходим, например при използване на 
статив, поставете превключвателя на стабилизатора на образа в позиция 
<2>.

 z Вградените микрофони на фотоапарата записват също и звуковите сигнали 
и механичния шум от работата на фотоапарата. Използвайте насочен стерео 
микрофон DM-E1 (продава се отделно), за да редуцирате тези звуци във 
видеозаписа.

 z Не свързвайте към порта IN за външен микрофон устройства, различни от 
външен микрофон.

 z Ако яркостта се промени по време на запис на видео с автоматична 
експонация, видеото може да остане неподвижно за момент. В този случай 
записвайте видео с ръчна експонация.

 z Ако в сцената има много силен източник на светлина, ярката зона може да 
изглежда относително тъмна на LCD дисплея. Видеото ще се запише почти по 
същия начин, по който го виждате на LCD дисплея.

 z При ниска осветеност може да появи шум или изкривяване на цветовете в 
изображението. Видеото ще се запише почти по същия начин, по който го 
виждате на LCD дисплея.

 z Ако възпроизвеждате видео с други устройства, качеството на картината или 
звука може да се влоши или възпроизвеждането да не е възможно (дори ако 
устройствата поддържат формат MP4).
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Основни предпазни мерки при запис на видео

Качество на запис и качество на изображението
 z Ако използвате карта с ниска скорост на запис, може да се изведе 

индикатор с пет нива (1) в дясната част на екрана по време на запис 
на видео. Той показва количеството данни, които все още не са 
запаметени в картата (свободния капацитет на вътрешната буферна 
памет). Колкото по-ниска е скоростта на запис на картата, толкова 
по-бързо се повишава нивото на индикатора. Ако индикаторът се 
запълни, записът на видео автоматично се прекратява.
Ако картата е с висока скорост на запис, индикаторът няма да 
се изведе или нивото му (ако е изведен) ще се повишава слабо. 
Направете предварително няколко пробни видеозаписа, за да 
проверите дали скоростта на запис на картата е достатъчно висока.

Възпроизвеждане и свързване към телевизор
 z Ако свържете фотоапарата към телевизор (= 305) и записвате видео, 

телевизорът няма да възпроизвежда звук по време на записа. Звукът обаче ще 
се записва правилно.

Ограничения за видео с формат MP4
 z Имайте предвид, че за видео с формат MP4 са налице следните ограничения.

 - Запис на звук не се извършва в рамките приблиз. на последните два кадъра.
 - Когато възпроизвеждате видеозаписи в Windows, синхронът между картина и 

звук може да не е идеален.

(1)
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Удобни функции

 z Изключване на звуковите сигнали (= 260)
 z Индикация за липса на карта (= 260)
 z Задаване на време за преглед на снимки (= 261)
 z Задаване на времето за автоматично изключване (= 261)
 z Настройване на яркостта на LCD дисплея (= 262)
 z Създаване и избор на папка (= 263)
 z Методи за номериране на файлове (= 265)
 z Въвеждане на информация за авторски права (= 268)
 z Задаване на автоматична ротация на снимки с вертикална 

ориентация (= 270)
 z Възстановяване на фабричните настройки на фотоапарата 

(= 271) 
 z Включване/Изключване на LCD дисплея (= 272)
 z Автоматично почистване на сензора (= 273)
 z Добавяне на данни за ретуширане на следи от прах (= 274)
 z Ръчно почистване на сензора (= 276)
 z Резолюция на HDMI изхода (= 278)
 z Възпроизвеждане на RAW изображения на HDR телевизор 

(= 279)
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Удобни функции

Изключване на звуковите сигнали
Можете да изключите звуковия сигнал, който се възпроизвежда при 
постигане на фокус, работа на самоснимачката или операция със сензорния 
дисплей.

В панела [5] изберете [Beep] и след това 
натиснете <0>. Изберете [Disable] и 
след това натиснете <0>.
За да изключите звуковия сигнал само 
при работа със сензорния екран, изберете 
[Touch n].

Индикация за липса на карта
Тази настройка ще ви предпази от снимане без поставена CF карта.

В панела [z] изберете [Release shutter 
without card] и след това натиснете <0>. 
Изберете [Disable] и след това натиснете 
<0>.
Ако няма поставена карта във фотоапарата 
и натиснете спусъка, във визьора ще се 
изведе индикацията “Card” и затворът няма 
да се освободи.
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Задаване на време за преглед на снимки
Можете да промените продължителността от време за възпроизвеждане 
на снимката на LCD дисплея веднага след заснемането. Ако е 
зададена настройка [Off], изображението няма да се изведе на дисплея 
непосредствено след заснемането. Ако зададете [Hold], снимката ще се 
възпроизвежда, докато изтече интервалът от време, зададен за [Auto 
power off].
Обърнете внимание, че ако по време на преглед на снимката използвате 
някои от контролите на фотоапарата, например ако натиснете спусъка 
наполовина, прегледът на снимката ще се прекрати.

В панела [z] изберете [Image review] 
и след това натиснете <0>. Изберете 
желаната настройка и след това натиснете 
бутона <0>.

Задаване на времето за автоматично изключване
За да пести енергия, фотоапаратът се изключва автоматично, след като 
зададеният интервал от време на бездействие изтече. Когато фотоапаратът 
се изключи чрез функцията за автоматично изключване, можете да го 
включите отново, като натиснете спусъка и т.н.
Ако е зададена настройка [Disable], или изключете ръчно фотоапарата, 
или натиснете бутона <U>, за да изключите LCD дисплея и да 
спестите енергия.
Дори ако е зададена настройка [Disable], LCD дисплеят ще се изключи, 
след като фотоапаратът е бил оставен в покой за около 30 min. За да 
включите LCD дисплея отново, натиснете бутона <U>.

В панела [5] изберете [Auto power off] 
и след това изберете <0>. Изберете 
желаната настройка и след това натиснете 
бутона <0>.

 

 z Ако е зададена настройка [10 sec/30 sec], фотоапаратът ще се изключи, 
след като е бил оставен в покой за около 10 s. При задаване на функции или 
снимане в режим Live View, запис на видео, възпроизвеждане на изображения 
и др. времето за автоматично изключване ще бъде приблиз. 30 s.
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Настройване на яркостта на LCD дисплея
Можете да настройвате яркостта на LCD дисплея за по-добра видимост.

В панела [5] изберете [Disp. brightness] 
и след това натиснете <0>. Натиснете 
<Y><Z>, за да зададете яркостта от 
екрана за настройване, и след това 
натиснете <0>.

Когато проверявате експонацията на 
снимката, задайте за яркост на LCD 
дисплея настройка 4 и се постарайте 
околната светлина да не влияе на 
възпроизвежданото изображение.
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Създаване и избор на папка
Можете свободно да създавате и избирате папката, в която да се 
съхраняват заснетите изображения.
Това е само допълнителна възможност, тъй като фотоапаратът създава 
автоматично папка за съхраняване на заснетите изображения.

Създаване на папка

1 Изберете [Select folder].
 z В панела [5] изберете [Select folder] и 

след това натиснете <0>.

 

2 Изберете [Create folder].
 z Изберете [Create folder] и след това 

натиснете <0>.

3 Създайте нова папка.
 z Изберете [OK] и след това натиснете 

<0>.
 B Създава се нова папка със следващ 
пореден номер.
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Избор на папка
 z При изведен екран за избор на папка 

изберете папка и натиснете <0>.
 B Избира се папката, в която ще бъдат 
запаметени заснетите изображения.

 z Следващите заснети изображения ще 
бъдат запаметени в избраната папка.

(1) Брой изображения в папката
(2) Най-малък номер на файл
(3) Име на папката
(4) Най-голям номер на файл

Папки
 z Например при папката “100CANON”, името на папката започва с три цифри 

(номер на папката), последвани от пет символа. Всяка папка може да съдържа 
до 9999 изображения (файлов номер 0001 - 9999). Когато дадена папка се 
запълни, автоматично се създава нова папка със следващия пореден номер. 
Също така, ако извършите ръчно нулиране (= 267), автоматично ще се 
създаде нова папка. Създават се папки с номера от 100 до 999.

Създаване на папки чрез компютър
 z Отворете прозореца на картата памет на екрана и създайте нова папка 

с име “DCIM”. Отворете папката DCIM и създайте желания брой папки за 
съхраняване и организиране на изображенията. Форматът на името на папката 
трябва да бъде “100ABC_D”. Първите три цифри са винаги номерът на папката 
– от 100 до 999. Последните пет символа могат да включват комбинация от 
големи и малки букви от A до Z, числа и долно тире “_”. Празен интервал не 
може да бъде използван. Обърнете внимание също, че две имена на папки не 
могат да имат еднакъв трицифрен номер на папката (например “100ABC_D” и 
“100W_XYZ”), дори ако останалите пет символа на имената са различни.

(3)

(1)

(4)

(2)
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Методи за номериране на файлове
Файловете с изображения ще получат номера от 0001 до 9999 в реда на 
тяхното заснемане и след това ще бъдат запаметени в папка. Можете да 
промените метода за присъединяване на файлови номера.
На монитора на компютъра файловият номер ще се изведе в следния 
формат:IMG_0001.JPG.

Във [File numbering] от панела [5] 
изберете [Numbering] и натиснете <0>. 
Достъпните настройки са описани по-долу. 
Изберете опция и след това натиснете 
бутона <0>.

 z [Continuous]: При създаване на нова папка и смяна на картата 
памет номерирането започва от следващия пореден номер.
Дори след като смените картата или създадете нова папка, 
номерирането на файлове започва от следващия пореден номер до 
9999. Това е полезно, когато желаете да запаметите файлове с номера 
в диапазона от 0001 до 9999 от няколко карти или няколко папки в една 
папка в компютър.
Ако поставената карта или съществуващата папка вече съдържа 
запаметени изображения, номерирането на файловете на новите 
изображения ще започне от следващия пореден номер на файл след 
най-големия, запаметен в картата. Ако желаете да продължите с 
последователното номериране на файловете, трябва да поставите 
форматирана карта.

0051 0052

(1)

Номериране на файловете 
след смяна на картата

100

0051

101

0052

Номериране на файлове 
след създаване на папка

Карта-2Карта-1 Карта-1

(1) Следващия пореден номер на файл
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 z [Auto reset]: При създаване на нова папка или при смяна на 
картата, номерирането на файлове започва от 0001.
Когато смените картата или създадете нова папка, номерирането на 
файловете започва от 0001 за новите запаметени изображения. Тази 
функция е полезна, когато желаете да организирате изображенията си в 
зависимост от картите и папките.
Ако поставената карта или съществуващата папка вече съдържа 
запаметени изображения, номерирането на файловете на новите 
изображения ще започне от следващия пореден номер на файл 
след най-големия, запаметен в картата. Ако желаете да запаметите 
изображения с номериране на файловете, което да започва от 0001, 
използвайте форматирана карта.

0051 0001

(1)

Номериране на файловете 
след смяна на картата

100

0051

101

0001

Номериране на файлове 
след създаване на папка

Карта-2Карта-1 Карта-1

(1) Номерирането на файловете се връща към началната си стойност
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 z [Manual reset]: Можете да нулирате номерирането на файловете и 
то да започва от 0001 или да започва от 0001 в нова папка.

Във [File numbering] от панела [5] 
изберете [Manual reset] и след това 
изберете [OK] в диалоговия прозорец.

Когато върнете ръчно номерирането на файловете към началната 
стойност, автоматично се създава нова папка и номерирането на 
файловете в тази папка започва от 0001.
Тази функция е полезна, например когато желаете да използвате 
различни папки за изображенията, заснети в различни дни. След 
ръчното връщане на номерирането към началната стойност, 
номерирането на файловете продължава по метода "последователни 
номера" или "автоматично нулиране". (Няма да се изведе диалогов 
екран за потвърждение на ръчното нулиране.)

 z Ако файловите номера в папка 999 достигнат номер 9999, няма да можете да 
снимате дори ако в картата все още има свободна памет. На LCD дисплея ще 
се изведе съобщение за смяна на картата. Сменете я с нова карта.

 z И за двата формата на снимките – JPEG и RAW, имената на файловете 
започват с “IMG_”. Файловите имена на видеозаписите започват с “MVI_”. 
Разширенията в имената на файловете ще бъдат “.JPG” за JPEG изображения 
и “.CR3” за RAW изображения и “.MP4” за видео.
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Въвеждане на информация за авторски права
Когато сте въвели информация за авторски права, тя ще бъде присъединена 
към изображението като Exif данни.

1 Изберете [Copyright information].
 z В панела [5] изберете [Copyright 

information] и след това натиснете 
<0>.

2 Изберете елемент за настройка.
 z Изберете [Enter author’s name] или 

[Enter copyright details] и след това 
натиснете <0>.

3 Въведете текст.
 z Натиснете стрелките <V>, за да 

преместите маркера □ и изберете 
желания символ. След това натиснете 
<0>, за да го въведете.

 z Можете да въведете до 63 символа.
 z За да изтриете единичен символ, 

изберете [ ] или натиснете бутона 
<L>.

 z Ако изберете [ ], можете да промените 
режима на въвеждане.

 z За да преместите курсора, изберете 
[ ] или [ ] горе вдясно или завъртете 
селектора <6>.

 z За да отмените въвеждането, натиснете 
бутона <M> и след това изберете 
[Cancel].

(1) Режим на въвеждане
(2) Панел със символи

N

(2)(1)
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4 Затворете екрана за настройване.
 z След като сте въвели текста, натиснете 

бутона <M> и след това изберете 
[OK].

 B Зададената информация са запаметява.

Проверка на информацията за авторски права
Когато изберете [Display copyright 
info.] на стъпка 2, можете да проверите 
информацията за [Author] и [Copyright], 
която сте въвели.

Изтриване на информация за авторски права
Когато изберете [Delete copyright information] на стъпка 2, можете да 
изтриете информацията за [Author] и [Copyright].

 z Ако въведеният текст за “Автор” или “Авторски права” е дълъг, може да не се 
изведе целият, когато изберете [Display copyright info.].

 z Можете да въведете или проверите информацията за авторски права също и 
чрез софтуера EOS Utility (софтуер за EOS, = 484).

N
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Задаване на автоматична ротация на снимки с 
вертикална ориентация

Изображенията, заснети с вертикална 
ориентация, ще бъдат автоматично ротирани 
в подходящата ориентация за преглед, така че 
няма да бъдат възпроизведени с хоризонтална 
ориентация на LCD дисплея на фотоапарата или 
на екрана на компютър. Можете да променяте 
настройката на тази функция.

В панела [5] изберете [Auto rotate] и 
след това натиснете <0>. Достъпните 
настройки са описани по-долу. Изберете 
опция и след това натиснете бутона <0>.

 z [OnzD] : Снимката, заснета с вертикална ориентация, автоматично се 
ротира по време на възпроизвеждане както на LCD дисплея 
на фотоапарата, така и на монитора на компютъра.

 z [OnD] : Снимката, заснета с вертикална ориентация, се ротира 
автоматично само на монитора на компютъра.

 z [Off] :Снимката, заснета с вертикална ориентация, не се ротира 
  автоматично.

 Често задавани въпроси
 z Снимката, заснета с вертикална ориентация, не се ротира по време 

на преглед веднага след заснемането.
Натиснете бутона <x> и снимката ще се изведе на дисплея ротирана.

 z Зададена е настройка [OnzD], но снимката не се ротира по време 
на възпроизвеждане.
Функцията за автоматичната ротация не работи за снимки, заснети с 
вертикална ориентация при зададена за [Auto rotate] настройка [Off]. 
Ако снимката с вертикална ориентация е заснета с насочен право 
нагоре или право надолу фотоапарат, снимката може да не се ротира 
автоматично при възпроизвеждането. В този случай вижте Ротация на 
изображението (= 287).

 z Желая да ротирам на LCD дисплея на фотоапарата изображение, 
което е заснето при зададена настройка [OnD].
Задайте настройка [OnzD] и след това възпроизведете снимката.  
Тя ще се ротира.

 z Снимката, заснета с вертикална ориентация, не се ротира на 
монитора на компютъра.
Използваният софтуер не е съвместим с функцията за ротиране на 
изображения. Използвайте софтуера за EOS.
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Възстановяване на фабричните настройки на 
фотоапарата

Настройките на функциите за снимане на фотоапарата и настройките на 
менютата могат да бъдат върнати към фабричните им стойности. Тази 
опция е достъпна в режимите от "Творческа зона".

1 Изберете [Clear settings].
 z В панела [5] изберете [Clear settings] и 

след това натиснете <0>.

 

2 Изберете [Clear all camera settings].
 z Изберете [Clear all camera settings] и 

след това натиснете <0>.

 

3 Изберете [OK].
 z Изберете [OK] и след това натиснете 

<0>.

 Често задавани въпроси
 z Нулиране на всички настройки на фотоапарата

След като сте изпълнили процедурата по-горе, изберете [Clear all 
Custom Func. (C.Fn)] в [5: Clear settings], за да нулирате всички 
настройки на потребителските функции (= 446).

N
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Включване/Изключване на LCD дисплея
Можете да настроите фотоапарата си така, че LCD дисплеят да не се 
включва и изключва при натискане на спусъка наполовина (или при 
натискане на бутон <A>).

В панела [5] изберете [Screen off/on btn] 
и след това натиснете <0>. Достъпните 
настройки са описани по-долу. Изберете 
опция и след това натиснете бутона <0>.

 z [Shutter btn.] : Когато натиснете спусъка наполовина, дисплеят се 
изключва. Когато освободите спусъка, дисплеят се 
включва отново.

 z [Shutter/DISP] : Когато натиснете спусъка наполовина, дисплеят 
се изключва. Дисплеят остава изключен дори след 
като освободите спусъка. За да включите дисплея, 
натиснете бутона <U>.

 z [Remains on] : Дисплеят остава включен дори когато натиснете 
спусъка наполовина. За да изключите дисплея, 
натиснете бутона <U>.
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Автоматично почистване на сензора
Когато поставите превключвателя на захранването в позиция <1> или <2>, 
системата за автоматично почистване на сензора се задейства, за да "изтърси" 
автоматично прахта от предната част на сензора. Обикновено не е необходимо да 
обръщате специално внимание на тази операция. Но можете да активирате ръчно 
почистването на сензора, както и да го забраните, както е посочено по-долу.

Ръчно активиране на почистването на сензора

1 Изберете [Sensor cleaning].
 z В панела [5] изберете [Sensor 

cleaning] и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете [Clean nowf].
 z Изберете [Clean nowf] и след това 

натиснете бутона <0>.
 z Изберете [OK] и след това натиснете 

<0>.
 B Екранът ще покаже, че сензорът се 
почиства. (Може да се чуе слаб звук.) 
Въпреки че се чува механичен звук от 
освобождаването на затвора по време 
на почистването, снимка не се заснема.

 z Когато е зададена настройка за редуциране на шума чрез множество 
експонации, опцията [Clean nowf] не може да бъде избрана.

 z За да постигнете най-добър резултат, активирайте почистване на сензора, 
когато фотоапаратът е поставен стабилно върху маса или друга равна 
повърхност.

 z Дори ако повторите процедурата за почистване на сензора, резултатът няма 
да се подобри значително. Веднага след като приключи почистването на 
сензора, функцията Clean nowf] ще бъде временно забранена.

 z На екрана за снимане може да се появят светли точки, ако сензорът е бил 
изложен на въздействието на космически лъчи и др. Появата им може да бъде 
потисната, като изберете [Clean nowf] (= 475).

Отмяна на автоматичното почистване на сензора
 z На Стъпка 2 изберете [Auto cleaningf] и задайте настройка [Disable].

 B Сензорът повече няма да се почиства, когато поставите 
превключвателя на захранването в позиция <1> или <2>.
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Добавяне на данни за ретуширане 
на следи от прах
Обикновено системата за автоматично почистване на заснемащия сензор 
елиминира всички следи от прах в изображенията. Но, в случай че все още 
има видими следи от прах в изображението, можете да добавите към него 
данни за ретуширане на следи от прах, за да бъдат изтрити следите от прах 
по-късно. Данните за ретуширане на следи от прах се използват от Digital 
Photo Professional софтуера (софтуер за EOS, = 484), за да се изтрият 
следите от прах автоматично.

Подготовка
 z Подгответе бял обект, като например чист бял лист хартия.
 z Настройте фокусното разстояние на обектива към 50 mm или повече.
 z Поставете превключвателя за режима на фокуса на обектива в позиция 

<MF> и задайте фокус в безкрайността (∞). Ако обективът няма скала 
за разстояние, обърнете обектива на фотоапарата към себе си и 
завъртете пръстена за фокусиране на обектива по часовниковата 
стрелка докрай.

Запаметяване на данни за ретуширане на следи от 
прах

1 Изберете [Dust Delete Data].
 z В панела [z] изберете [Dust Delete 

Data] и след това натиснете <0>.

2 Изберете [OK].
 z Ако изберете [OK] и натиснете <0>, 

ще се извърши автоматично почистване 
на сензора и след това ще се изведе 
съобщение. Въпреки че се чува 
механичен звук от освобождаването 
на затвора по време на почистването, 
снимка не се заснема.

N
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3 Фотографирайте бял обект.
 z От разстояние 20 cm–30 cm  

(0,7 ft –1,0 ft ) композирайте така, че 
обектът с равномерен и плътен бял 
цвят да запълни визьора, и снимайте.

 B Фотоапаратът ще направи снимката в 
режим "AE с приоритет на бленда" с 
отвор на диафрагмата f/22.

 z Изображението няма да се запамети, но 
данните ще се запаметят дори ако във 
фотоапарата няма поставена карта.

 B Данните за ретуширане на следи от 
прах ще се запаметят след заснемане 
на изображението. Когато данните 
за ретуширане на следи от прах се 
запаметят, ще се изведе съобщение.
Изберете [OK] и менюто ще се появи 
отново.

 z Ако данните не се запаметят успешно, 
ще се изведе съобщение за грешка. 
След като прегледате информацията в 
Подготовка (= 274), изберете [OK] и 
след това снимайте отново.

Данни за ретуширане на следи от прах
След като данните за ретуширане на следи от прах се запаметят, те 
се присъединяват към всички изображения в JPEG и RAW формат, 
заснети оттук нататък. Преди да направите важни снимки, трябва да 
обновите данните за ретуширане на следи от прах, като изпълните отново 
процедурата за запаметяването им.
За информация относно използването на Digital Photo Professional (софтуер 
за EOS) за автоматично ретуширане на следи от прах, вижте "Ръководство 
за използване на Digital Photo Professional".
Обемът на данните за ретуширане на следи от прах е толкова малък, че те 
не влияят върху размера на файла с изображението.

 z Използвайте бял обект, като например чист бял лист хартия. Ако върху 
хартията има фигури или мотиви, те може да бъдат разпознати като прах и 
това да повлияе на прецизността при ретуширането на прах чрез софтуера  
за EOS.
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Ръчно почистване на сензора
Прахта, която не може да се отстрани чрез автоматичното почистване на 
сензора, може да бъде отстранена ръчно чрез продухваща помпа (достъпна 
в търговската мрежа) и др. Преди да пристъпите към почистване на сензора, 
свалете обектива от фотоапарата.
Заснемащият сензор е изключително фин. Ако се налага директно 
почистване на сензора, свържете се със сервизен представител на 
Canon, за да направи това.

1 Изберете [Sensor cleaning].
 z В панела [5] изберете [Sensor 

cleaning] и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете [Clean manually].
 z Изберете [Clean manually] и след това 

натиснете бутона <0>.

3 Изберете [OK].
 z Изберете [OK] и след това натиснете 

<0>.
 B След секунди огледалото се фиксира в 
горна позиция и затворът се отваря.

4 Почистете сензора.

5 Прекратете почистването.
 z Поставете превключвателя на 

захранването в позиция <2>.

 z Ако използвате батерия, уверете се, че тя е напълно заредена.

 z Препоръчително е да използвате адаптер за захранване от електрическата 
мрежа (продава се отделно, = 461).

N
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 z Когато е зададена настройка за редуциране на шума чрез множество 
експонации, опцията [Clean manually] не може да бъде избрана.

 z Докато почиствате сензора, не извършвайте никое от описаните по-долу 
действия. Ако захранването се прекъсне, затворът ще се затвори и 
преградите на затвора или заснемащият сензор може да се повредят.
 - Поставяне на превключвателя на захранването в позиция <2>.
 - Изваждане или поставяне на батерията.

 z Повърхността на заснемащия сензор е изключително фина. Почистете 
внимателно сензора.

 z Използвайте обикновена продухваща помпа без четка. Четката може да 
надраска сензора.

 z Не вкарвайте върха на помпата през отвора за монтиране на обектива. Ако 
захранването се прекъсне, затворът ще се затвори и преградите на затвора 
или огледалото може да се повредят.

 z Никога не използвайте въздух или газ под налягане за почистване на сензора. 
Въздухът под налягане може да повреди сензора, а газът от спрея може да 
замръзне върху него и да го надраска.

 z Ако батерията се изтощи, докато почиствате сензора, ще се възпроизведе 
предупредителен звуков сигнал. Прекратете почистването на сензора.

 z Ако някои от замърсяванията не могат да бъдат отстранени чрез продухващата 
помпа, ви препоръчваме да отнесете фотоапарата за почистване на сензора в 
сервизен център на Canon.
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Резолюция на HDMI изхода
Задайте резолюцията на възпроизвежданото през HDMI изхода 
изображение, когато фотоапаратът е свързан към телевизор или външно 
записващо устройство чрез HDMI кабел.

1 Изберете [HDMI resolution].
 z В панела [5] изберете [HDMI 

resolution] и след това натиснете 
<0>.

2 Изберете елемент.
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

елемент, и след това натиснете <0>.

 

 z Auto (Авто)
Изображенията ще се възпроизведат автоматично при оптимална 
резолюция на екрана на телевизора.

 z 1080p
Изходен сигнал с резолюция 1080p. Изберете, за да предотвратите 
проблеми с картината или забавяния, когато фотоапаратът превключва 
резолюцията.
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Възпроизвеждане на RAW 
изображения на HDR телевизор
Можете да преглеждате RAW изображения с широк динамичен диапазон, 
като свържете фотоапарата към HDR телевизор.

1 Изберете [HDMI HDR output].
 z В панела [5] изберете [HDMI HDR 

output] и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете [On].
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

[On].

 z Уверете се, че HDR телевизорът е настроен за HDR вход. За информация 
относно това как да превключвате настройките за вход на телевизора, вижте 
ръководството за експлоатация на телевизора.

 z В зависимост от използвания телевизор изображенията може да не изглеждат 
според очакванията ви.

 z Някои ефекти и информация за изображението може да не се показват на  
HDR телевизора.
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Възпроизвеждане на 
изображения

Тази глава описва по-сложни операции за възпроизвеждане 
на снимки и видео, отколкото описаните в “Основни 
функции за снимане и възпроизвеждане” (= 69), как 
да възпроизвеждате и изтривате заснети изображения 
(снимки/видео), как да ги възпроизвеждате на телевизионен 
екран и как да използвате други функции, свързани с 
възпроизвеждането.

Заснети и запаметени с друго устройство изображения
Възможно е фотоапаратът да не успее да възпроизведе правилно 
изображения, заснети с друг фотоапарат или редактирани чрез компютър, 
или изображения, чиито файлови имена са били променени.
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Бързо търсене на изображения

Възпроизвеждане на множество изображения на 
екрана (Групово възпроизвеждане)

Можете да търсите бързо изображения чрез екрана за групово 
възпроизвеждане, показващ едновременно 4, 9, 36, или 100 изображения.

1 Възпроизведете изображението.
 z Когато натиснете бутона <x>, на 

LCD дисплея ще се възпроизведе 
последното заснето изображение.

2 Превключете към екрана за 
групово възпроизвеждане.

 z Натиснете бутона <I>.
 B Ще се появи екранът за групово 
възпроизвеждане с по 4 изображения 
в група. Избраното изображение се 
огражда с оранжева рамка.

 z Натискането на бутона <I> 
превключва екрана, както следва:  
9 изображения → 36 изображения → 
100 изображения.

 z Натискането на бутона <u> превключва 
екрана, както следва: 100 изображения 
→ 36 изображения → 9 изображения → 
4 изображения → 1 изображение.

B B B B

   

3 Изберете изображение.
 z Натиснете стрелките <V>, за да 

преместите оранжевата рамка и да 
изберете изображение.

 z Завъртането на селектора <6> 
ще изведе изображението(-ята) на 
следващия или предходния екран.

 z Натиснете <0> в режим на групово 
възпроизвеждане, за да възпроизведете 
избраното изображение самостоятелно.
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Ускорено търсене на изображения (Прескачане 
между изображенията)

При възпроизвеждане на единични снимки можете да завъртите селектора 
<6>, за да прескочите напред или назад в изображенията в зависимост от 
зададения метод на прескачане.

1 Изберете [Image jump w/6].
 z В панела [x] изберете 

[Image jump w/6] и след това 
натиснете <0>.

2 Изберете метод за прескачане.
 z Използвайте стрелките <V>, за да 

изберете метод за прескачане, и след 
това натиснете <0>.
d: Извежда изображенията едно по 
едно
e: Прескача през 10 изображения
r:  Прескача през зададения брой 

изображения
g: Извежда изображенията по дата
h: Извежда изображенията по папка
i: Извежда само видеозаписи
j: Извежда само цифрови снимки
s: Извежда само защитени  
 изображения
k:  Извежда изображенията по 

категория (= 288)
 Завъртете селектора <6>,  

 за да изберете.

 z Можете да използвате функцията [Jump images by the specified number], 
като завъртите селектора <6>, за да изберете броя изображения, през който 
желаете да прескачате (от 1 до 100).

 z За да търсите изображения по дата на заснемане, изберете [Date].
 z За да търсите изображения по папки, изберете [Folder].
 z Ако картата съдържа и видео, и снимки, изберете [Movies] или [Stills], за да 

възпроизведете само видеото или само снимките.
 z Ако няма изображения, които да съответстват на избраната категория [Rating], 

не можете да превключвате между изображенията чрез селектора <6>.
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3 Търсете чрез прескачане.
 z Натиснете бутона <x>, за да 

превключите към възпроизвеждане на 
изображения.

 z В режим "Възпроизвеждане на единични 
изображения" завъртете селектора 
<6>.

 B Можете да търсите чрез метода, който 
сте задали.

(1) Метод за прескачане
(2) Позиция на възпроизвеждане

(2)(1)
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Увеличаване на изображения
Можете да увеличите избраното изображение с коефициент от приблиз.  
1,5x до 10x на LCD дисплея.

1 Увеличете изображението.
 z В режим на възпроизвеждане натиснете 

бутона <u>.
 B Изображението ще бъде увеличено. 
Позицията на увеличената зона (1) 
се извежда в долния десен ъгъл на 
дисплея.

 z Ако задържите натиснат бутона <u>, 
увеличаването на изображението ще 
продължи, докато бъде достигнат 
максималният коефициент на 
увеличение.

 z Натиснете бутона <I>, за да 
намалите увеличението. Ако задържите 
бутона натиснат, изображението ще 
продължи да се намалява, докато 
се появи на дисплея с нормалния си 
размер.

2 Местете увеличената зона.
 z Използвайте стрелките <V>, за да 

местите увеличената зона в желаната 
посока.

 z За да отмените увеличаването, 
натиснете бутона <x> и ще се върнете 
към възпроизвеждане на единични 
изображения.

 z Завъртете селектора <6>, за да разгледате друго изображение, като 
запазите нивото на увеличение.

 z Видеозаписи не могат да бъдат увеличавани при възпроизвеждане.

(1)
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Възпроизвеждане чрез сензорния дисплей
LCD дисплеят е чувствителен на допир и можете да го докосвате с пръсти, за 
да изпълнявате различни операции за възпроизвеждане. Първо натиснете 
бутона <x>, за да превключите към възпроизвеждане на изображения.

Превключване на изображения

Плъзгане с един пръст.
 z При възпроизвеждане на единични 

изображения докоснете LCD дисплея 
с един пръст. Можете да превключите 
към следващото или към предходното 
изображение, като плъзнете с пръст 
наляво или надясно.
Плъзнете с пръст наляво, за да 
превключите към следващото  
(по-новото) изображение, или надясно, 
за да превключите към предходното  
(по-старото) изображение.

 z В екрана за групово възпроизвеждане 
докоснете LCD дисплея с един пръст. 
Можете да превключите към следващия 
или към предходния екран, като 
плъзнете пръста си нагоре или надолу.
Плъзнете с пръст нагоре, за да превключите 
към следващите (по-нови) изображения, 
или надолу, за да превключите към 
предходните (по-стари) изображения.
Когато изберете изображение, ще 
се изведе оранжевата рамка. Ако 
докоснете изображението отново, то ще 
се възпроизведе самостоятелно.

Ускорено търсене на изображения (Прескачане 
между изображенията)

Плъзгане с два пръста.
Докоснете LCD дисплея с два пръста. 
Плъзгайки с два пръста наляво или 
надясно по екрана, можете да прескачате 
между изображенията според зададения 
метод за прескачане в [Image jump w/6] 
от панела [x].
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Намаляване на изображението (Групово 
възпроизвеждане)

Приближаване на два пръста.
Поставете два раздалечени пръста върху 
екрана и ги приближете с плъзгане.

 z При приближаване на пръстите екранът 
се променя от възпроизвеждане на 
единични изображения към групово 
възпроизвеждане.

 z Когато изберете изображение, ще 
се изведе оранжевата рамка. Ако 
докоснете изображението отново, то ще 
се възпроизведе самостоятелно.

Увеличаване на изображението

Раздалечаване на два пръста.
Докоснете екрана с два събрани пръста и 
след това ги раздалечете с плъзгане.

 z При раздалечаване на пръстите 
изображението се увеличава.

 z Изображението може да се увеличава 
приблиз. до коефициент 10x.

Две докосвания.
 z Когато докоснете два пъти 

изображението с пръст, пикселите на 
изображението се възпроизвеждат с 
действителен размер (приблиз. 100%) с 
център точката, която сте докоснали.

 z За да се върнете към възпроизвеждане 
на единични изображения, докоснете 
отново два пъти изображението.

 z В режим на групово възпроизвеждане не можете да увеличавате изображение 
чрез две докосвания.

 z Можете да местите увеличената зона от изображението чрез плъзгане с пръст.
 z За да намалите изображението, извършете операция с приближаване на два 

пръста върху екрана.
 z Можете да се върнете към възпроизвеждане на единични изображения чрез 

докосване на [2].
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Ротация на изображението
Чрез тази функция можете да ротирате възпроизведеното изображение към 
желаната ориентация.

1 Изберете [Rotate image].
 z В панела [x] изберете [Rotate image] 

и след това натиснете <0>.

2 Изберете изображение.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 

изображението, което желаете да 
ротирате.

 z Можете да изберете изображение и чрез 
екрана за групово възпроизвеждане 
(= 281).

3 Променете ориентацията на 
изображението.

 z При всяко натискане на бутона <0> 
изображението се ротира по посока на 
часовниковата стрелка, както следва: 
90° → 270° → 0°.

 z За да ротирате друго изображение, 
повторете стъпки 2 и 3.

 z За да затворите екрана и да се върнете 
в менюто, натиснете бутона <M>.

 z Ако за функцията [5: Auto rotate] сте задали настройка [OnzD] (= 270), 
преди да снимате с вертикална ориентация на фотоапарата, не е необходимо 
да ротирате изображенията по описания по-горе начин.

 z Ако ротираното изображение не се извежда с променена ориентация по време 
на възпроизвеждане, задайте за [5: Auto rotate] настройка [OnzD].

 z Видеозаписи не могат да бъдат ротирани.
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Задаване на категория
Можете да категоризирате изображения (снимки и видеозаписи) с една до 
пет звезди:l/m/n/o/p. Тази функция се нарича "Категория".

* Категоризирането на изображенията може да ви помогне да ги организирате.

Категоризиране на единични изображения

1 Изберете [Rating].
 z В панела [x] изберете [Rating] и след 

това натиснете <0>.

 

2 Изберете [Select images].
 B Показва се изображение.

 

3 Изберете изображението, което 
желаете да категоризирате.

 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 
снимка, която да категоризирате, и след 
това натиснете <0>.

 z Чрез натискане на бутона <I> 
можете да избирате изображения 
от екран с три изображения. За да 
се върнете към възпроизвеждане на 
единични снимки, натиснете бутона 
<u>.

4 Категоризирайте изображението.
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

категория.
 B Когато зададете категория за дадено 
изображение, числото до зададената 
категория ще се увеличи с едно.

 z За да категоризирате друго 
изображение, повторете стъпки 3 и 4.
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Задаване на диапазон
Можете да зададете диапазон на изображенията, за да категоризирате 
всички изображения в диапазона наведнъж.

1 Изберете [Select range].
 z Изберете [Select range] в [x: Rating] и 

натиснете <0>.

 

2 Задайте диапазона на 
изображенията.

 z Изберете първото изображение 
(начална точка) и след това натиснете 
бутона <0>.

 z Изберете последното изображение 
(крайна точка) и след това натиснете 
бутона <0>.

 B Символът [X] се извежда за избраните 
изображения.

 z За да отмените избора, повторете 
процедурата.

 z Ако натиснете бутона <M>, преди да 
сте задали крайна точка, ще изтриете 
всички символи [X].

3 Потвърдете диапазона.
 z Натиснете бутона <M>.

4 Категоризирайте изображението.
 z Завъртете селектора <6>, за да 

изберете категория, и след това 
изберете [OK].
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Избор на всички изображения в папка или карта
Можете да категоризирате всички изображения в папка или в карта 
наведнъж.

 z Ако изберете [All images in folder] или 
[All images on card] в [x: Rating], 
всички изображения в папката или в 
картата ще бъдат категоризирани.

 

 z Завъртете селектора <6>, за да 
изберете категория, и след това 
изберете [OK].

 z За да отмените категоризацията, 
изберете категория [OFF].

 z Общият брой изображения в дадена категория може да бъде показан с число 
до 999. Ако има 1000 или повече изображения в категорията, се извежда [###].

Предимства на категоризирането
 z Чрез функцията [[x: Image jump w/6] можете да превключвате само между 

снимки от дадена категория.
 z В зависимост от операционната система на компютъра можете да проверявате 

категоризацията чрез извеждане на информацията за файла или чрез 
наличната стандартна програма за преглед на изображения (само за JPEG 
изображения).
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Филтриране на изображения за 
възпроизвеждане
Можете да търсите изображения чрез задаване на условия за търсене 
и да възпроизвеждате филтрираните изображения. Можете също да 
възпроизвеждате в автоматична последователност, да защитавате или да 
изтривате всички филтрирани изображения.

1 Изберете [Set image search 
conditions].

 z В панела [x] изберете [Set image 
search conditions] и след това 
натиснете <0>.

2 Задайте условията за търсене.
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

условието.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да зададете 

настройката.
 z За да отмените условието, натиснете 

бутона <B>.
 z Дори можете да зададете всички 

условия.
 z За да отмените всички условия, 

натиснете бутона <L>.

Елемент Настройка

9Категория Ще бъдат показани изображения, които съответстват на 
избраната категория.

dДата Ще бъдат показани изображения, които съответстват на 
избраната дата на заснемане.

nПапка Ще бъдат показани изображенията, запаметени в избраната 
папка.

JЗащита Ще бъдат показани "защитените" или "незащитените" 
изображенията от картата.

fТип файл

Ще бъдат показани изображения, съответстващи на избрания 
тип файл.
Достъпните типове файлове са [z Stills], [z (RAW)],  
[z (RAW, RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG)],  
[z (RAW+JPEG, JPEG)], [z (JPEG)] и [k Movies].
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3 Приложете условията за търсене.
 z Натиснете <0>.
 B Прочетете изведеното съобщение и 
изберете [OK].

 

4 Покажете филтрираните 
изображения.

 z Натиснете бутона <x>, за да 
превключите към възпроизвеждане на 
изображения.

 B Изображенията, които съответстват на 
зададените условия, ще бъдат показани 
в жълта рамка.

 z Когато няма изображения, отговарящи на условията за търсене, натискането 
на бутона <0> на екрана на стъпка 2 няма да активира [OK]. (Не можете да 
преминете към стъпка 3.)

 z Дори ако за [5: Auto power off] е зададена настройка [4 min.] или по-малко, 
времето за автоматично изключване ще бъде приблиз 6 min, когато е изведен 
екранът с условията за търсене.

 z Когато филтрираните изображения са изведени, можете да извършвате 
операции (защита, изтриване, включване в задание за печат, настройки 
за фотоалбум, категоризиране и автоматично възпроизвеждане) с всички 
филтрирани изображения наведнъж.

 z Показването на филтрираните изображения ще бъде автоматично прекратено 
при извършване на някоя от следните операции:
 - Снимане.
 - Активиране на функцията за автоматично изключване.
 - Поставяне на превключвателя на захранването в позиция <2>.
 - Форматиране на SD картата
 - Добавяне на изображение (напр. когато съществуващо изображение се 

съхранява като ново след прилагане на филтърен ефект, промяна на 
размера или изрязване).

 - Когато вече няма изображения, отговарящи на условията за търсене.
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Бърз контрол при възпроизвеждане
По време на възпроизвеждане, можете да натиснете бутона <Q>, за да 
зададете следните настройки:[J: Protect images], [b: Rotate image],  
[9: Rating], [U: Creative filters], [S: Resize (JPEG images only)],  
[N: Cropping], [e: Image jump w/6], [t: Image search],  
[q: Send images to smartphone*] и [ : Creative Assist (RAW images 
only)].
За видео можете да зададете само следните настройки:  
[J: Protect images], [9: Rating], [e: Image jump w/6],  
[t: Image search], [q: Send images to smartphone*] или [7: Play movie].

*  Не може да се избере, ако е зададена настройка [Disable] за [Wi-Fi] в менюто  
[k: Wi-Fi settings].

1 Натиснете бутона <Q>.
 z В режим на възпроизвеждане натиснете 

бутона <Q>.
 B Извеждат се опциите за бърз контрол.

2 Изберете елемент и го настройте.
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

функция.
 B Името и настройката на избраната 
функция се извеждат в долната част на 
екрана.

 z Натиснете <Y> <Z>, за да зададете 
функцията.

 z За защита на изображения (= 307) 
и категоризиране (= 288) натиснете 
<B>, за да изберете множество 
изображения.

 z За творчески филтри (= 329), промяна 
на размера (= 338), изрязване 
(= 340), търсене на изображения 
(= 291), прехвърляне на изображения 
в смартфон (= 363) и функцията 
"Творческа помощ" (= 332) натиснете 
<0> и задайте функцията.
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 z Прескачане между изображенията 
с 6 (= 282): За да зададете 
брой изображения за функцията за 
прескачане между изображения или 
категоризиране (= 288), натиснете 
<B>.

 z За да отмените настройката, натиснете 
бутона <M>.

3 Затворете екрана за настройване.
 z Натиснете <0>, за да затворите 

екрана "Бърз контрол".

 z За да ротирате изображение(= 287), задайте за [5: Auto rotate] настройка 
[OnzD]. Ако за [5: Auto rotate] е зададена настройка [OnD] или [Off], 
настройката [b Rotate image] ще бъде запаметена с изображението, но 
фотоапаратът няма да ротира изображението при възпроизвеждане.

 z За изображения, заснети с друг фотоапарат, някои функции може да не са 
достъпни.
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Преглед на видеозаписи
Трите основни начина за възпроизвеждане на видеозаписи са, както следва:

Възпроизвеждане чрез телевизор (= 305)
Когато свържете фотоапарата към телевизор чрез HDMI кабел, ще можете 
да възпроизвеждате цифрови снимки и видео на екрана на телевизора.

 z Тъй като харддискрекордерите не притежават HDMI IN порт, фотоапаратът не 
може да бъде свързан към харддиск рекордер чрез HDMI кабел.

 z Дори ако свържете фотоапарата към харддиск рекордер чрез USB кабел, няма 
да можете да възпроизвеждате или прехвърляте изображения и видео.

 z Видеозаписите не могат да се възпроизвеждат чрез устройства, които не 
поддържат формат MP4.

Възпроизвеждане чрез LCD дисплея на 
фотоапарата  (= 296 – = 303)

Можете да възпроизвеждате видео на LCD дисплея на фотоапарата. 
Можете също да изрязвате първата или последната сцена от видеозаписите 
и да възпроизвеждате изображенията или видеозаписите от картата в 
автоматична последователност.

 z Видеозаписи, които са били редактирани чрез компютър и след това са били 
записани в картата, не могат да бъдат възпроизвеждани чрез фотоапарата.

Възпроизвеждане и редактиране чрез компютър
Видеозаписите от картата могат да бъдат прехвърлени в компютър и 
възпроизведени или редактирани чрез предварително инсталиран или 
универсален софтуер, съвместим с формата на видеозаписите.

 z За да възпроизведете или редактирате видеозапис чрез софтуер, който е 
достъпен в търговската мрежа, използвайте софтуер, съвместим с формат 
MP4. За детайли за закупения софтуер се свържете с производителя на 
софтуера.
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Възпроизвеждане на видео

1 Възпроизведете изображението.
 z Натиснете бутона <x>, за да 

превключите към възпроизвеждане на 
изображение.

2 Изберете видеозапис.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 

видеозаписа, който желаете да 
възпроизведете.

 z В режим на възпроизвеждане на 
единични изображения символът 
<s1>, изведен в горния ляв ъгъл на 
изображението, обозначава, че това е 
видеозапис.

 z По време на групово възпроизвеждане 
от лявата страна на изображението се 
извежда перфорация, за да обозначи, 
че това е видеозапис. Тъй като 
видеозаписите не могат да бъдат 
възпроизведени от екрана за групово 
възпроизвеждане, натиснете <0>, за 
да превключите към възпроизвеждане 
на единични изображения.

3 В режим "Възпроизвеждане на единични 
изображения" натиснете <0>.

4 Възпроизведете видеозаписа.
 z Изберете [7] (Възпроизвеждане на 

видео) и след това натиснете бутона 
<0>.

 B Възпроизвеждането на видео стартира.

 z Можете да преустановите временно 
възпроизвеждането и да изведете 
контролите за възпроизвеждане на 
видео, като натиснете <0>.

 z Силата на звука по време на 
възпроизвеждане на видео може да се 
регулира чрез бутоните <W> <X>.

 z За подробна информация относно операциите 
за възпроизвеждане вижте стр.стр. 297.

(1) Високоговорител

 z Фотоапаратът може да не успее да възпроизведе видео, записано с друг 
фотоапарат.

(1)
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Контроли за възпроизвеждане на видео
Елемент Операции за възпроизвеждане

7 Възпроизвеждане Натискането на бутона <0> превключва между стартиране 
и спиране на възпроизвеждането.

8 Бавно 
възпроизвеждане

Настройте скоростта на бавното възпроизвеждане, като 
натиснете <Y> <Z>. Скоростта на бавното възпроизвеждане 
се извежда в горния десен ъгъл на екрана.

N Прескачане назад Прескача назад с приблиз. 4 s при всяко натискане на <0>.

3 Предходен кадър
Възпроизвежда предходния кадър с всяко натискане 
на <0>. Ако задържите бутона <0> натиснат, ще 
превъртите видеозаписа бързо назад.

6 Следващ кадър
Възпроизвежда видеото кадър по кадър с всяко натискане 
на <0>. Ако задържите бутона <0> натиснат, ще 
превъртите видеозаписа бързо напред.

O Прескачане напред Прескача напред с приблиз. 4 s при всяко натискане на 
<0>.

X Редактиране Извежда екрана за редактиране (= 299).

M Запаметяване на 
кадри от видео

Функцията е достъпна при възпроизвеждане на 4K видео 
или 4K видео от последователни кадри. Позволява ви да 
запаметите текущия кадър като снимка в JPEG формат 
(= 301).

v Фонова музика Възпроизвежда видео с избраната фонова музика (= 337).
Позиция на възпроизвеждане

mm’ ss” Време за възпроизвеждане (минути:секунди)

P Ниво на звука Използвайте бутоните <W> <X>, за да настроите силата на 
звука на високоговорителя (= 296).

32
Натиснете бутона <M>, за да се върнете към 
възпроизвеждане на единични изображения.
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Контроли за възпроизвеждане на видео (Албуми с кратки сцени)
Елемент Операции за възпроизвеждане

7 Възпроизвеждане Натискането на бутона <0> превключва между стартиране 
и спиране на възпроизвеждането.

8 Бавно 
възпроизвеждане

Настройте скоростта на бавното възпроизвеждане, като 
натиснете <Y> <Z>. Скоростта на бавното възпроизвеждане 
се извежда в горния десен ъгъл на екрана.

N Предходен клип Възпроизвежда първия кадър от предходната кратка сцена.

3 Предходен кадър
Възпроизвежда предходния кадър с всяко натискане 
на <0>. Ако задържите бутона <0> натиснат, ще 
превъртите видеозаписа бързо назад.

6 Следващ кадър
Възпроизвежда видеото кадър по кадър с всяко натискане 
на <0>. Ако задържите бутона <0> натиснат, ще 
превъртите видеозаписа бързо напред.

O Следващ клип Възпроизвежда първия кадър от следващата кратка сцена.

L Изтриване на клипа Изтрива текущата кратка сцена.

X Редактиране Извежда екрана за редактиране (= 299).

v Фонова музика Възпроизвежда видео с избраната фонова музика (= 337).
Позиция на възпроизвеждане

mm’ ss” Време за възпроизвеждане (минути:секунди)

P Ниво на звука Използвайте бутоните <W> <X>, за да настроите силата на 
звука на високоговорителя (= 296).

32
Натиснете бутона <M>, за да се върнете към 
възпроизвеждане на единични изображения.

 z Регулирайте силата на звука чрез контролите на телевизора, когато 
фотоапаратът е свързан към телевизор за възпроизвеждане на видео 
(= 305). (Силата на звука не може да се регулира чрез бутоните <W> <X>.)

 z Ако картата е с ниска скорост на четене или видеофайлът съдържа повредени 
кадри, възпроизвеждането ще се прекрати.
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Възпроизвеждане чрез сензорния дисплей

Докоснете [7] в центъра на екрана.
 B Възпроизвеждането на видео стартира.

 z За да изведете екрана "Бърз контрол" , 
докоснете <s1> в горния ляв ъгъл 
на екрана.

 z За да преустановите временно (пауза) 
възпроизвеждането на видеото, 
докоснете екрана. Ще се изведат също 
и контролите за възпроизвеждане на 
видео.

Изрязване на първата и последната 
сцена от видеозапис
Можете да изрежете началото и края на видеозаписа през стъпка от 
приблиз. 1 s.

1 Преустановете временно (пауза) 
възпроизвеждането на видео.

 B Ще се изведат контролите за 
възпроизвеждане на видео.

2 В екрана за възпроизвеждане на 
видео изберете [X].

 B Контролите за редактиране на видео се 
извеждат в долната част на екрана.

3 Задайте частта, която ще бъде 
изрязана.

 z Изберете или [U] (Изрязване на 
началото), или [V] (Изрязване на края) 
и след това натиснете <0>.

 z Натиснете <Y> <Z>, за да видите 
предходния или следващия кадър. 
Задържането на бутона натиснат 
превърта бързо кадрите напред или 
назад.

 z След като сте определили частта за 
изрязване, натиснете <0>. Частта 
от видеозаписа, която ще остане след 
изрязването, е маркирана в бяло.
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4 Прегледайте изрязания видеозапис.
 z Изберете [7], за да възпроизведете 

изрязания видеозапис.
 z За да промените изрязваната част, се 

върнете към стъпка 2.
 z За да отмените изрязването, натиснете 

бутона <M> и изберете [OK] в 
екрана за потвърждение.

5 Запаметете редактирания 
видеозапис.

 z Изберете [W] (1) и след това натиснете 
<0>.

 B Екранът за запаметяване ще се изведе.
 z За да запаметите изрязания видеозапис 

като нов файл, изберете [New file]. За 
да запаметите изрязания видеозапис, 
като презапишете оригиналния файл, 
изберете [Overwrite] и след това 
натиснете <0>.

 z Изберете [ ] (2), за да запаметите 
компресирана версия на файла. 4K 
видеото се конвертира във Full HD 
видео преди компресирането.

 z В екрана за потвърждение изберете 
[OK] и след това натиснете бутона 
<0>, за да съхраните редактираното 
видео и да се върнете към екрана за 
възпроизвеждане на видео.

 z Тъй като изрязването се извършва през стъпка от приблиз. 1 s (позиция, 
обозначена с [Z] в долната част на екрана), действителната позиция, в 
която се изрязва видеото, може малко да се различава от зададената от вас 
позиция.

 z Ако в картата няма достатъчно свободен капацитет, опцията [New file] няма да 
е достъпна.

 z Когато нивото на заряда на батерията е ниско, редактирането на видео не е 
възможно. Използвайте напълно заредена батерия.

 z Фотоапаратът не може да редактира видео, записано чрез друг фотоапарат.

(1)(2)
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Запаметяване на кадър от 4K видео 
или 4K видео от последователни кадри
Можете да изберете кадри от 4K видео или 4K видео от последователни 
кадри и да ги запаметите като снимки в JPEG формат с резолюция приблиз. 
8,3 мегапиксела (3840×2160). Тази функция се нарича "Запаметяване на 
кадри от видео (Запаметяване на кадри от 4K видео)".

1 Възпроизведете изображението.
 z Натиснете бутона <3>.

2 Изберете 4K видео или 4K видео от 
последователни кадри.

 z Изберете чрез бутоните <Y> <Z>.
 z В екрана с информация за заснемането 

(= 326) 4K видеото и 4K видеото от 
последователни кадри са обозначени 
със символа [L].

 z В режим на групово възпроизвеждане, 
натиснете <0>, за да превключите 
към възпроизвеждане на единични 
изображения.

3 В режим "Възпроизвеждане на 
единични изображения" натиснете 
<0>.

4 Преустановете временно (пауза) 
възпроизвеждането на видео.

 z Ще се изведат контролите за 
възпроизвеждане на видео.

5 Изберете кадър, който желаете да 
запаметите.

 z Използвайте контролите за 
възпроизвеждане на видео, за да 
изберете кадъра, който желаете да 
запаметите като цифрова снимка.

 z За инструкции относно контролите 
за възпроизвеждане на видео вижте 
= 297.
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6 Изберете [M].
 z Изберете чрез бутоните <Y> <Z>.

 

7 Запаметете изображението.
 z Изберете [OK], за да запаметите 

текущия кадър като JPEG снимка.

8 Изберете изображението, което 
желаете да разгледате.

 z Проверете папката за съхранение и 
номера на файла на изображението.

 z Изберете [View original movie] или 
[View extracted still image].

 z Запаметяване на кадри от Full HD видео, Full HD видео от последователни 
кадри или 4K видео или 4K видео от последователни кадри, записано с друг 
фотоапарат, не е възможно.
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Автоматично възпроизвеждане
Можете да възпроизвеждате всички изображения от картата в автоматична 
последователност.

1 Изберете [Slide show].
 z В панела [x] изберете [Slide show] и 

след това натиснете <0>.

2 Задайте настройка за [Set up] 
според желанията си.

 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 
[Set up], и след това натиснете <0>.

 z Задайте настройки [Display time], [Repeat] 
(повторение на възпроизвеждането), 
[Transition effect] (преход при 
превключване на изображения) и 
[Background music] за снимки.

 z Вижте стр. 337 относно процедурата за 
избор на фонова музика.

 z След като сте задали настройките, 
натиснете бутона <M>.

(1) Брой на изображенията за 
възпроизвеждане

[Display time] [Repeat]

[Transition effect] [Background music]

(1)
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3 Стартирайте автоматичното 
възпроизвеждане.

 z Натиснете <W><X>, за да изберете 
[Start], и след това натиснете <0>.

 B След извеждането на съобщението 
[Loading image...] на екрана 
автоматичното възпроизвеждане ще 
стартира.

4 Прекратете автоматичното 
възпроизвеждане.

 z За да прекратите автоматичното 
възпроизвеждане и да се върнете към 
екрана с настройки, натиснете бутона 
<M>.

 z За да преустановите временно (пауза) автоматичното възпроизвеждане, 
натиснете <0>. По време на пауза символът [G] ще бъде изведен в горния 
ляв ъгъл на изображението. Натиснете отново <0>, за да възобновите 
автоматичното възпроизвеждане. Можете също да преустановите временно 
(пауза) автоматичното възпроизвеждане, като докоснете екрана.

 z По време на автоматично възпроизвеждане можете да натиснете бутона 
<B>, за да промените режима на възпроизвеждане на снимките (= 101)

 z Силата на звука по време на възпроизвеждане на видео може да се регулира 
чрез бутоните <W> <X>.

 z По време на автоматично възпроизвеждане или пауза можете да натиснете 
<Y> <Z>, за да разгледате друго изображение.

 z По време на автоматично възпроизвеждане функцията за автоматично 
изключване на фотоапарата не работи.

 z Времето за възпроизвеждане може да се различава в зависимост от 
изображението.

 z За информация как да възпроизвеждате автоматично снимки чрез телевизор 
вижте стр. 305.

 z Докато преглеждате изображенията във филтрирано възпроизвеждане 
чрез [x: Set image search conditions], можете да ги възпроизвеждате в 
автоматична последователност
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Възпроизвеждане на телевизионен 
екран
Когато свържете фотоапарата към телевизор чрез HDMI кабел, ще можете 
да възпроизвеждате цифрови снимки и видео на екрана на телевизора. 
Препоръчва се използването на HDMI кабел HTC-100 (продава се отделно).
Ако на екрана на телевизора не се появява картина, проверете дали за  
[5: Video system] е зададена подходящата настройка [For NTSC] или  
[For PAL] в зависимост от видеостандарта на вашия телевизор).

1 Свържете HDMI кабела към 
фотоапарата.

 z Ориентирайте логото <▲HDMI MINI> 
върху конектора на кабела към 
предната страна на фотоапарата и 
вкарайте конектора в <D> 
порта.

2 Свържете HDMI кабела към 
телевизора.

 z Свържете HDMI кабела към HDMI IN 
порта на телевизора.

3 Включете телевизора и изберете 
видеовхода, към който е свързан 
фотоапарата.

4 Поставете превключвателя на 
захранването на фотоапарата в 
позиция <1>.

5 Натиснете бутона <x>.
 B На телевизионния екран ще се появи 
образ. (LCD дисплеят на фотоапарата 
ще остане изключен.)

 z Изображенията ще се възпроизведат 
автоматично при оптимална резолюция 
на екрана на телевизора.

 z Чрез натискане на бутона <B> 
можете да превключвате между 
режимите на дисплея.

 z За възпроизвеждане на видео вижте 
стр. 296.
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 z Настройте нивото на звука на видеозаписа чрез телевизора. Нивото на звука 
не може да бъде настройвано чрез фотоапарата.

 z Изключете фотоапарата и телевизора, преди да свържете или откачите кабела 
за свързване.

 z В зависимост от телевизора част от възпроизведеното изображение може да 
е изрязано.

 z Не свързвайте никакви други устройства към <D> порта на 
фотоапарата. В противен случай може да причините неизправност.

 z Някои телевизори може да не възпроизвеждат изображенията поради 
несъвместимост.
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Защита на изображения
Можете да защитите важни изображения от неволно изтриване чрез 
функцията "Изтриване" на фотоапарата.

Защита на единични изображения

1 Изберете [Protect images].
 z В панела [3] изберете [Protect 

images] и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете [Select images].
 B Показва се изображение.

 

3 Изберете изображението, което 
желаете да защитите.

 z Натиснете <Y><Z>, за да изберете 
изображението, което желаете да 
защитите.

4 Защитете снимката.
 z Натиснете <0>, за да защитите 

изображението. Символът <K> (1) се 
извежда.

 z За да отмените защитата на 
изображението, натиснете <0> 
отново. Символът <K> се скрива.

 z За да защитите друго изображение, 
повторете стъпки 3 и 4.

(1)
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Задаване на диапазона от изображения за защита
Можете да зададете диапазон на изображенията, за да защитите всички 
изображения в диапазона наведнъж.

1 Изберете [Select range].
 z Изберете [Select range] в  

[x: Protect images] и натиснете 
<0>.

 

2 Задайте диапазона на 
изображенията.

 z Изберете първото изображение 
(начална точка) и след това натиснете 
бутона <0>.

 z Изберете последното изображение 
(крайна точка) и след това натиснете 
бутона <0>.

 B Изображенията ще бъдат защитени и 
ще се изведе символът <K>.

 z За да отмените избора, повторете 
процедурата.

 z За да се върнете към предходния екран, 
натиснете бутона <M>.
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Защита на всички изображения в папка или карта
Можете да защитите всички изображения в папка или в карта наведнъж.

Ако изберете [All images in folder] или  
[All images on card] в [3: Protect 
images], всички изображения в папката  
или в картата ще бъдат защитени.
За да отмените избора, изберете 
[Unprotect all images in folder] или 
[Unprotect all images on card]. 

 z Ако форматирате картата (= 66), защитените изображения също ще 
бъдат изтрити.

 z Можете да задавате защита и за видеозаписи.
 z След като дадено изображение е защитено, то не може да бъде изтрито 

чрез функцията "Изтриване" на фотоапарата. За да изтриете защитено 
изображение, трябва първо да отмените защитата.

 z Можете да изтриете всички изображения с една операция (= 312) без 
защитените. Това е много удобно, когато искате да изтриете всички ненужни 
изображения наведнъж.
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Изтриване на изображения
Можете да изтривате единични изображения или да изтриете всички 
изображения наведнъж. Защитените изображения (= 307) няма да бъдат 
изтрити.

 z Изтритите снимки не могат да бъдат възстановени. Уверете се, че не 
се нуждаете от дадена снимка, преди да я изтриете. Защитете важните 
снимки, за да не ги изтриете неволно. Изтриването на изображение, 
заснето с настройка RAW+JPEG, ще изтрие както RAW изображението, 
така и JPEG изображението.

Изтриване на единични снимки

1 Възпроизведете изображението, 
което желаете да изтриете.

2 Натиснете бутона <L>.
 B Извежда се менюто за изтриване.

3 Изтрийте снимката.
 z Изберете [Erase] и след това натиснете 

бутона <0>. Изведеното на LCD 
дисплея изображение ще бъде изтрито.

Маркиране <X> на изображения, които да бъдат 
изтрити наведнъж

Като маркирате изображенията, които да бъдат изтрити, можете да изтриете 
всички маркирани изображения наведнъж.

1 Изберете [Erase images].
 z В панела [3] изберете [Erase images] 

и след това натиснете <0>.
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2 Изберете [Select and erase images].
 B Показва се изображение.

 

3 Изберете изображенията за 
изтриване.

 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 
изображението, което искате да 
изтриете, и след това натиснете <0>.

 B Символът <X> ще се изведе в горния 
ляв ъгъл на екрана.

 z Чрез натискане на бутона <I> 
можете да избирате изображения 
от екран с три изображения. За да 
се върнете към възпроизвеждане на 
единични снимки, натиснете бутона 
<u>.

 z За да изберете друго изображение за 
изтриване, повторете стъпка 3.

4 Изтрийте изображенията.
 z Натиснете бутона <M>.
 z Изберете [OK] и след това натиснете 

<0>.
 B Избраните изображения ще бъдат 
изтрити.
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Задаване на диапазона от изображения за 
изтриване

Можете да зададете диапазон на изображенията, за да изтриете всички 
изображения в диапазона наведнъж.

1 Изберете [Select range].
 z Изберете [Select range] в  

[3: Erase images] и натиснете <0>.

2 Задайте диапазона на 
изображенията.

 z Изберете първото изображение 
(начална точка) и след това натиснете 
бутона <0>.

 z Изберете последното изображение 
(крайна точка) и след това натиснете 
бутона <0>.

 B Символът [X] се извежда за избраните 
изображения.

 z За да отмените избора, повторете 
процедурата.

 z За да се върнете към предходния екран, 
натиснете бутона <M>.

3 Изтрийте изображенията.
 z Натиснете бутона <M>.
 z Изберете [OK] на екрана за 

потвърждение и натиснете <0>.
 B Избраните изображения ще бъдат 
изтрити.

Изтриване на всички изображения в папка или в 
картата

Можете да изтривате всички изображения в папка или в карта наведнъж. 
Когато [3: Erase images] е с настройка [All images in folder] или  
[All images on card], всички изображения в папката или в картата ще бъдат 
изтрити.

 z За да изтриете всички изображения, включително защитените, форматирайте 
картата (= 66).
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Подготовка за отпечатване
Процедурата за директен печат се изпълнява изцяло чрез 
фотоапарата, като задавате настройки чрез екраните за настройки на  
LCD дисплея на фотоапарата.

Свързване на фотоапарата към принтер

1 Конфигурирайте принтера.
 z За подробности вижте ръководството за 

използване на принтера.

2 Свържете фотоапарата към 
принтера.

 z Свържете ги чрез интерфейсен кабел 
(продава се отделно).

 z Свържете кабела към порта  на 
фотоапарата със символ <D> на 
конектора, ориентиран към предната 
страна на фотоапарата.

 z За свързване на кабела към принтера 
вижте ръководството за използване на 
принтера.

3 Включете принтера.
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4 Поставете превключвателя на 
захранването на фотоапарата в 
позиция <1>.

 B Някои принтери възпроизвеждат звукови 
сигнали.

 B Изображението ще се изведе на 
дисплея със символ в горния ляв ъгъл, 
който показва, че фотоапаратът е 
свързан към принтер.

 z Преди да използвате принтера, се уверете, че той притежава порт за PictBridge 
комуникация.

 z Видеозаписи не могат да бъдат отпечатвани.
 z Фотоапаратът не може да се използва с принтери, които са съвместими само с 

CP Direct или Bubble Jet Direct.
 z Ако на стъпка 4 чуете продължителен звуков сигнал, това означава, че има 

проблем с принтера. Разрешете проблема, посочен в изведеното съобщение 
за грешка (= 390).

 z Можете да отпечатвате също и изображения в RAW формат, заснети чрез този 
фотоапарат.

 z Ако за захранване на фотоапарата използвате батерия, уверете се, че тя е 
напълно заредена.

 z Преди да откачите кабела, първо изключете фотоапарата и принтера. Хванете 
конектора (не гъвкавата част), за да издърпате кабела.

 z Препоръчително е при директен печат за захранване на фотоапарата да 
използвате DC съединител DR-E18 (продава се отделно) и захранващ адаптер 
AC-E6N (продава се отделно).
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Отпечатване
Екранът и настройките ще се различават в зависимост от принтера. 
Също така, някои настройки може да не са достъпни. За подробности вижте 
ръководството за използване на принтера.

1 Изберете снимката, която желаете 
да отпечатате.

 z Проверете дали символът е изведен в 
горния ляв ъгъл на LCD дисплея.

 z Натиснете <Y><Z>, за да изберете 
изображението, което желаете да 
отпечатате.

(1) Символ за връзка с принтер

2 Натиснете <0>.
 B Извежда се екранът с настройки за 
отпечатване.

 z За подробности за настройките вижте 
“Настройки за отпечатване” (= 386).

(1)
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Задание за цифров печат (DPOF)
Стандартът DPOF (Digital Print Order Format) позволява да отпечатвате 
изображения, запаметени в картата, в съответствие със зададени от вас 
инструкции за отпечатване (например избрани изображения, брой копия 
и др.). Можете да отпечатвате множество изображения наведнъж или да 
поръчате отпечатване на изображенията във фотостудио за цифров печат.
Можете да зададете настройки за тип на отпечатване, отпечатване на 
дата, отпечатване на номер на файл и др. Настройките за отпечатване се 
прилагат към всички избрани за печат снимки. (Не могат да бъдат задавани 
индивидуални настройки за отпечатване за отделните снимки.)

Задаване на настройки за отпечатване

1 Изберете [Print order].
 z В панела [3] изберете [Print order] и 

след това натиснете <0>.

 

2 Изберете [Set up].

3 Задайте настройки на опциите.
 z Задайте настройки за [Print Type], 

[Date] и [File No.].
 z Изберете желания елемент и след това 

натиснете бутона <0>. Изберете 
желаната настройка и след това 
натиснете бутона <0>.
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[Print type]  
(Тип на отпечатване)

[Date]  
(Дата) 

[File No.]  
(Номер на файл)

Print Type  
(Тип на 
отпечатване)

K
Standard 
(Стандартно) Отпечатва една снимка на страница.

L
Index  
(Индексно)

Отпечатва група умалени изображения 
на една страница.

K Both 
(Комбинирано)

Отпечатва както стандартно, така и 
групово.L

Date  
(Дата)

On (Вкл.) [On] отпечатва датата на заснемане върху снимката.Off (Изкл.)
File number 
(Номер на файл)

On (Вкл.) [On] отпечатва номера на файла.Off (Изкл.)

4 Затворете екрана за настройване.
 z Натиснете бутона <M>.
 B Екранът "Print order" се появява отново.

 z След това изберете [Sel.Image] или 
[Multiple], за да зададете изображения 
за отпечатване.

 z Видеозаписи или RAW изображения не могат да бъдат избирани за 
отпечатване.

 z Дори опциите [Date] и [File No.] да са с настройка [On], датата или номерът 
на файла може да не се отпечатат в зависимост от настройката за тип на 
отпечатване и модела на принтера.

 z Ако сте избрали настройка [Index], за опциите [Date] и [File No.] не можете 
едновременно да зададете настройка [On].

 z Когато отпечатвате чрез стандарта DPOF, трябва да използвате карта със 
запаметени DPOF настройки за печат. Отпечатването няма да се извърши чрез 
заданието за печат, ако просто прехвърлите изображенията от картата и ги 
отпечатате.

 z Някои DPOF-съвместими принтери или фотостудиа за цифров печат може да 
игнорират зададените DPOF настройки. Прочетете ръководството за работа 
с принтера, преди да отпечатате изображенията, или се консултирайте със 
служител от фотостудиото за съвместимост със стандарта DPOF.

 z Когато прехвърляте изображения в този фотоапарат, не задавайте ново 
задание за печат за изображения, които притежават задание за печат, 
зададено чрез друг фотоапарат. Заданията за печат може да бъдат изтрити 
по невнимание. Също така може да е невъзможно задаване на настройки на 
задание за печат в зависимост от вида на изображението.
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Избор на изображения за печат

Избор на изображения
Изберете и задайте изображенията едно 
по едно.
Чрез натискане на бутона <I> можете 
да избирате изображения от екран с 
три изображения. За да се върнете към 
възпроизвеждане на единични снимки, 
натиснете бутона <u>.
Натиснете бутона <M> отново, за да 
запаметите Заданието за печат в  
CF картата.

 z [Standard] [Both]  
(Стандартно/Комбинирано)
Натиснете <W> <X>, за да зададете 
броя копия на изображението, които да 
бъдат отпечатани.
(1) Количество
(2) Общ брой избрани изображения

 z [Index] (Индексно)
Натиснете <0>, за да добавите 
знак за маркировка в полето [X]. 
Изображението ще бъде включено в 
индексното отпечатване.
(3) Символ за маркировка
(4) Символ за отпечатване в индекс

(1) (2)

(3) (4)
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Избор на множество изображения
 z Избор на диапазон

1 Изберете [Select range].
 z Изберете [Select range] в [Multiple] и 

натиснете <0>.

2 Задайте диапазона на 
изображенията.

 z Изберете първото изображение 
(начална точка) и след това натиснете 
бутона <0>.

 z Изберете последното изображение 
(крайна точка) и след това натиснете 
бутона <0>.

 B Символът [X] се извежда за избраните 
изображения.
За всички избрани изображения ще бъде 
зададено по едно копие за отпечатване.

 z За да отмените избора, повторете 
процедурата.

 z За да се върнете към предходния екран, 
натиснете бутона <M>.

 z Всички изображения в папка
Изберете [Mark all in folder] и задайте папката. Ще бъде настроено 
задание за печат за всички снимки в папката (по едно копие). Ако 
изберете [Clear all in folder] и след това папка, заданието за печат за 
всички снимки в папката ще се отмени.

 z Всички изображения в карта
Ако изберете [Mark all on card], за отпечатване ще бъде зададено по 
едно копие на всички снимки в картата. Ако изберете [Clear all on card], 
заданието за печат ще бъде изтрито за всички снимки в картата.

 z Вземете предвид, че изображенията в RAW формат и видеозаписите няма да 
бъдат включени в заданието за печат дори ако изберете всички изображения 
наведнъж чрез [Multiple].

 z Когато използвате PictBridge-съвместим принтер, не задавайте повече от  
400 изображения в едно задание за печат. Ако зададете повече изображения, 
може да не се отпечатат всички изображения.
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Избор на изображения за фотоалбум
Можете да изберете до 998 изображения, които да бъдат отпечатани 
във фотоалбум. Когато използвате EOS Utility (софтуер за EOS), за 
да прехвърляте изображения в компютър, избраните изображения за 
фотоалбума ще бъдат копирани в отделна папка. Тази функция е полезна, 
когато поръчвате изработването на фотоалбуми онлайн.

Задаване на единични изображения

1 Изберете [Photobook Set-up].
 z В панела [x] изберете [Photobook 

Set-up] и след това натиснете <0>. 

 

2 Изберете [Select images].
 B Показва се изображение.

 

3 Изберете изображението.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 

изображението, което желаете да 
зададете, и след това натиснете <0>.

 z Повторете тази стъпка, за да изберете 
друго изображение. Броят на избраните 
изображения се извежда в горния ляв 
ъгъл на екрана.

 z За да възпроизведете изображенията в 
групи по три, натиснете бутона <I>. 
За да се върнете към възпроизвеждане 
на единични снимки, натиснете бутона 
<u>.

 z За да отмените избора на 
изображенията, изберете <0> 
отново.
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Задаване на диапазон
Можете да зададете диапазон на изображенията, за да изберете всички 
изображения в диапазона наведнъж за фотоалбума.

1 Изберете [Select range].
 z За [Multiple] в менюто [x: Photobook 

Set-up] изберете [Select range] и 
натиснете <0>.

2 Задайте диапазона на 
изображенията.

 z Изберете първото изображение 
(начална точка) и след това натиснете 
бутона <0>.

 z Изберете последното изображение 
(крайна точка) и след това натиснете 
бутона <0>.

 B Символът [X] се извежда за избраните 
изображения.

 z За да отмените избора, повторете 
процедурата.

 z За да се върнете към предходния екран, 
натиснете бутона <M>.
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Избор на всички изображения в папка или карта
Можете да избирате всички изображения в папка или в карта наведнъж за 
фотоалбума.

Когато [Multiple] в менюто [x: Photobook 
Set-up] е с настройка [All images in 
folder] или [All images on card], всички 
изображения в папката или в картата ще 
бъдат избрани за фотоалбума.
За да отмените избора на изображенията, 
изберете [Clear all in folder] или  
[Clear all on card].

 z Видеозаписи или RAW изображения не могат да бъдат избирани.
 z С този фотоапарат не избирайте за фотоалбум вече избрани за фотоалбум 

изображения с друг фотоапарат. Настройките за фотоалбум може да бъдат 
изтрити по невнимание.
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Информация за заснемането
Изведената информация се различава в зависимост от режима на снимане 
и настройките.

Пример за снимка
 z Базова информация

(1)

(9) (10) (11) (12) (14)(13)

(2) (3) (7)
(4)

(5)
(6) (8)

(1) Номер на възпроизведената снимка/
Общ брой записани снимки

(2) Ниво на батерията
(3) Сила на Wi-Fi сигнала
(4) Wi-Fi функция
(5) Bluetooth функция
(6) Категория
(7) Защита на изображението

(8) Номер на папка – Номер на файл
(9) Скорост на затвора
(10) Отвор на диафрагмата
(11) Ниво на компенсация на 

експонацията
(12) ISO светлочувствителност
(13) Приоритет на светлите тонове
(14) Качество на изображението

 z Информация за AF точка
Когато [3: AF point disp.] е с настройка [Enable], AF точката, която е 
постигнала фокус, ще се изведе в червено. При автоматичен избор на 
AF точка е възможно множество AF точки да се изведат едновременно.

 z Ако изображението е заснето с друг фотоапарат, възможно е част от 
информацията за заснемането да не бъде показана.

 z Може да не е възможно да възпроизвеждате изображения, заснети с този 
фотоапарат, чрез други фотоапарати.
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 z Информация за заснемането
 - Подробна информация

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(9) (10) (11) (12) (13)

(14) (15) (16)

(1) Дата/час на заснемане
(2) Хистограма (Яркост/RGB)
(3) Режим на снимане
(4) Скорост на затвора
(5) Отвор на диафрагмата
(6) Ниво на компенсация на 

експонацията
(7) ISO светлочувствителност
(8) Приоритет на светлите тонове
(9) Баланс на бялото

(10) Корекция на баланса на бялото
(11) Детайли за настройки на "Стил на 

снимката"
(12) Ниво на компенсация на 

експонацията на светкавицата / 
Редуциране на шума чрез множество 
експонации

(13) Режим за измерване на осветеността
(14) Автоматично оптимизиране на 

осветеността
(15) Качество на изображението
(16) Размер на файла

*  Когато снимате с настройка за качество RAW+JPEG, размерът на RAW файла ще 
бъде изведен на дисплея.

*  При снимане със светкавица без компенсация на експонацията на светкавицата се 
извежда <0>.

* <M> се извежда за снимки, заснети с редуциране на шума чрез няколко експонации.
*  <u> се извежда за изображения, заснети с творчески филтър, или изображения, 

които са били редактирани (чрез промяна на размера или прилагане на творчески 
филтър или ефект на функцията "Творческа помощ") и след това съхранени.

* <u> и <N> се извеждат за изображения, които са били изрязани и след това 
съхранени.
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 - Информация за обектив / хистограма

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Име на обектива
(2) Фокусно разстояние
(3) Хистограма (Яркост)
(4) Хистограма (RGB)

 - Информация за баланс на 
бялото

 - Информация за стил на 
снимката 1

 - Информация за стил на 
снимката 2

 - Информация за цветово 
пространство / редуциране 
на шума

 - Информация за корекция на 
изкривяването на обектива

 - Информация за изпратени 
изображения

 z Ако сте използвали GPS приемник GP-E2 или смартфон, за да запаметите 
GPS информация за изображението, ще се изведе и екранът “GPS 
информация”.
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Пример за видео

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

(1)
(2)
(3)
(4) (5)

(1) Възпроизвеждане
(2) Отвор на диафрагмата
(3) Скорост на затвора
(4) Режим за запис на видео/Видео от 

последователни кадри
(5) Цифров IS за видео
(6) Резолюция на видеозаписа

(7) Кадрова честота
(8) Метод за компресиране
(9) Формат на запис на видео
(10) Продължителност на запис, Време за 

възпроизвеждане
(11) Размер на видеофайла

*  Ако е била използвана ръчна експонация, се извеждат скоростта на затвора, отвора 
на диафрагмата и ISO светлочувствителността (когато е била зададена ръчно).

* Символът <t> се извежда за кратки сцени.

 z По време на възпроизвеждане на видео символът "*, *" ще се изведе за 
[Fineness] и [Threshold] от [Picture Style] – [Sharpness].
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 z Предупреждение за преекспониране
Когато се извежда информация за заснемането, всички преекспонирани 
зони от изображението ще мигат. За да постигнете по-добър резултат 
в мигащите зони, където желаете градацията да бъде възпроизведена 
вярно, задайте отрицателна стойност за компенсация на експонацията 
и снимайте отново.

 z Хистограма
Хистограмата на яркостта показва разпределението на нивата на 
експонацията и общата яркост. RGB хистограмата служи за проверка 
на наситеността и градацията на цветовете. Режимът на хистограмата 
може да бъде превключван чрез [x: Histogram disp].

[Brightness] показания
Тази хистограма е графика, която показва 
разпределението на нивата на яркост на 
изображението. Хоризонталната ос показва 
нивото на яркост (по-тъмно вляво и по-светло 
вдясно), а вертикалната ос показва броя на 
пикселите за всяко ниво на яркост. Колкото повече 
пиксели присъстват в лявата част на графиката, 
толкова по-тъмно е изображението. И колкото 
повече пиксели присъстват в дясната част на 
графиката, толкова по-светло е изображението. 
Ако в лявата част на графиката са струпани 
твърде много пиксели, ще се загуби детайлността 
в тъмните области. Ако в дясната част на 
графиката са струпани твърде много пиксели, 
ще се загуби детайлността в светлите области. 
Градацията в средата на графиката ще бъде 
възпроизведена правилно. Чрез хистограмата 
на яркостта можете да оцените отклонението на 
нивото на експонацията и цялостната градация.

Тъмна снимка

Нормална яркост

Светла снимка

Примерни 
хистограми

[RGB] показания
Тази хистограма е графика, която показва разпределението на нивата на 
яркост на всеки базов цвят в изображението (RGB или червено, зелено и 
синьо). Хоризонталната ос показва нивото на яркост на съответния базов 
цвят (по-тъмно вляво и по-светло вдясно), а вертикалната ос показва броя 
на пикселите за всяко ниво на яркост на този цвят. Колкото повече пиксели 
присъстват в лявата част на графиката, толкова по-тъмен и подтиснат е 
съответният базов цвят. И колкото повече пиксели присъстват в дясната 
част на графиката, толкова по-ярък и наситен е съответният базов цвят. 
Ако в лявата част на графиката са струпани твърде много пиксели, ще 
липсва детайлност в тъмните области на съответния базов цвят. Ако в 
дясната част на графиката са струпани твърде много пиксели, ще се загуби 
детайлността в светлите области на съответния базов цвят. Чрез RGB 
хистограмата получавате информация за наситеността и градацията на 
цвета и отклонението на баланса на бялото.
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Обработка на 
изображения

След като заснемете изображение, можете да приложите 
творчески филтър, да промените размера на JPEG 
изображението (намаляване броя на пикселите) или да 
изрежете JPEG изображението.

 z Фотоапаратът може да не успее да обработи изображения, заснети 
с друг модел фотоапарат.

 z Обработката на изображения, описана в тази глава, не може да се 
изпълни, докато фотоапаратът е свързан към персонален компютър 
чрез интерфейсен кабел.
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Прилагане на творчески филтри
Можете да приложите описаните по-долу "Творчески филтри" към 
изображение и да го запаметите като ново изображение: Зърнисто черно-
бяло изображение, Мек фокус, ефект "Fish-eye", ефект "Арт супернаситени 
цветове", ефект "Акварелна рисунка", ефект "Фотоапарат играчка" и ефект 
"Миниатюра".

1 Изберете [Creative filters].
 z В панела [x] изберете [Creative filters] 

и след това натиснете <0>.
 B Изображение ще се възпроизведе на 
дисплея.

2 Изберете изображение.
 z Изберете изображение, към което 

желаете да приложите филтър.
 z Чрез натискане на бутона <I> 

можете да превключите към групово 
възпроизвеждане и да изберете 
изображение.

3 Изберете филтърен ефект.
 z Когато натиснете <0>, ще се изведат 

творческите филтри (= 330).
 z Изберете филтър и след това натиснете 

бутона <0>.
 B Изображението ще се възпроизведе с 
ефекта от приложения филтър.

4 Настройте ефекта на филтъра.
 z Настройте ефекта на филтъра и след 

това натиснете бутона <0>.
 z За ефект "Миниатюра" натиснете 

бутоните <W> <X>, за да изберете 
зоната от изображението (в бялата 
рамка), която желаете да не бъде 
разфокусирана, и след това натиснете 
<0>.
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5 Запаметете изображението.
 z Изберете [OK], за да запаметите 

изображението.
 z Отбележете папката дестинация и 

номера на файла на изображението, 
след това изберете [OK].

 z За да приложите филтър към друго 
изображение, повторете стъпки  
от 2 до 5.

 z При заснемане на RAW+JPEG изображения творческият филтър ще бъде 
приложен към изображението RAW и то ще бъде запаметено като JPEG 
изображение.

 z Ако е зададено съотношение на изображението за заснемане на RAW 
изображение и е приложен филтър, изображението ще бъде запаметено със 
зададеното съотношение.

 z Данни за ретуширане на следи от прах (= 274) няма да се добавят към 
изображения, заснети с ефект "Рибешко око".

Характеристики на творческите филтри
 z G Зърнисто черно-бяло изображение

Създава черно-бели снимки. Чрез настройване на контраста можете да 
промените черно-белия ефект.

 z W Мек фокус
Придава на изображението мек изглед. Чрез настройване на 
разфокусирането можете промените степента на омекотяване.

 z X Ефект "Рибешко око"
Прилага ефекта на fish-eye обектив. Изображението ще бъде 
цилиндрично изкривено.
В зависимост от зададеното ниво на ефекта на филтъра, изрязаната 
по периферията зона от изображението ще бъде различна. Наред с 
това, тъй като този филтър ще мащабира центъра на изображението, 
действителната резолюция в центъра може да се намали в зависимост 
от броя на пикселите на изображението. На стъпка 4, задайте ефекта 
на филтъра, като наблюдавате изображението на дисплея.

 z Y Ефект "Арт супернаситени цветове"
Снимката изглежда като картина с маслени бои, а обектът изглежда 
триизмерен. Можете да задавате контраста и наситеността на 
цветовете. Обърнете внимание, че небето, бели стени или подобни 
обекти може да не се заснемат с гладка градация и може да изглеждат 
изкривени или със значителен шум.
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 z Z Ефект "Акварелна рисунка"
Снимката изглежда като акварелна рисунка с меки цветове. Чрез 
задаване на настройки на ефекта можете да контролирате наситеността 
на цветовете. Обърнете внимание, че нощните или тъмните сцени може 
да не се заснемат с плавна градация и може да изглеждат изкривени 
или със значителен шум.

 z H Ефект "Фотоапарат играчка"
Затъмнява изображението в четирите ъгъла и прилага уникална 
цветова тоналност, която напомня снимка с фотоапарат играчка. 
Чрез настройване на цветовата тоналност можете да промените 
изкривяването на цветовете.

 z c Ефект "Миниатюра"
Създава ефект на диорама. Можете да променяте зоната, в която 
изображението да не се разфокусира. На стъпка 4, ако натиснете 
бутона <B> (или докоснете [T] на екрана), можете да превключвате 
между вертикална и хоризонтална ориентация на бялата рамка.
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Прилагане на предпочитани ефекти 
(Творческа помощ)
Можете да обработвате RAW изображения, като приложите желани ефекти 
и ги запаметите като JPEG изображения.

1 Изберете [Creative Assist].
 z В панела [3] изберете [Creative 

Assist] и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете изображение.
 z Използвайте <Y> <Z>, за да изберете 

изображения за обработване, и 
натиснете <0>.

3 Изберете ниво на ефекта.
 z Използвайте бутоните <Y> <Z>, за да 

изберете ефекта.

 
 

 z Ако изберете [Preset] и натиснете 
<0>, можете да изберете [VIVID], 
[SOFT] или други предварително 
зададени ефекти. [AUTO1], [AUTO2] 
и [AUTO3] са ефекти, препоръчани 
от фотоапарата въз основа на 
характеристиките на изображението.
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 z Можете да избирате ефекти като 
[Brightness] или [Contrast], като 
натиснете <0> и след това 
използвате бутоните <Y> <Z>.

 z Натиснете < 0 >, когато приключите с 
настройването. 

 z За да възстановите фабричната 
настройка на ефекта, натиснете бутона 
<A>.

 z За да потвърдите ефекта, натиснете 
бутона <S>.

4 Изберете [OK], за да запаметите 
изображението.
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Корекция на ефекта "червени очи"
Автоматично коригира ефекта "червени очи" в снимките. Можете да 
съхраните коригираното изображение в нов файл.

1 Изберете [Red-Eye Correction].
 z В панела [3] изберете [Red-eye 

correction] и след това натиснете 
<0>.

2 Изберете изображение.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 

изображението.

3 Коригирайте изображението.
 z Докоснете [J] или натиснете <0>.
 B Около коригираните зони ще се изведат 
рамки.

4 Изберете [OK].
 z Изображението ще бъде запаметено 

като нов файл.

 z Някои изображения може да не бъдат коригирани правилно.
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Редактиране на албуми с кратки 
сцени

1 Изберете [Create album].
 z В панела [3] изберете [Create album] 

и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете албум, който да 
редактирате.

 z Натиснете <0>, за да добавите знак 
за маркировка [X].

 z След като направите избора, натиснете 
бутона <M>.

3 Изберете [OK].

 

4 Изберете опция за редактиране.
 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 

опция за редактиране, и след това 
натиснете <0>.



336

Опция Описание

T Пренареждане на кратки сцени

Натиснете <Y> <Z>, за да изберете кратката 
сцена, която желаете да преместите, и след това 
натиснете <0>. Натиснете <Y> <Z>, за да 
преместите кратката сцена, и след това натиснете 
<0>.

L Премахване на кратка сцена

Натиснете <Y> <Z>, за да изберете кратката 
сцена, която желаете да изтриете, и след това 
натиснете <0>. Символът [L] ще се появи за 
избраната кратка сцена. Повторното натискане 
на <0> ще отмени избора и символът [L] ще 
се скрие.

7 Възпроизвеждане на кратка 
сцена

Натиснете <Y> <Z>, за да изберете кратката 
сцена, която желаете да възпроизведете, и след 
това натиснете <0>. Използвайте бутоните <W> 
<X>, за да настроите силата на звука.

5 Прекратете редактирането.
 z Натиснете бутона <M>, когато 

приключите с редактирането.
 z Изберете [W] (Край на редактирането) и 

след това натиснете бутона <0>.
 

6 Запаметете изображението.
 z За да възпроизведете албум с фонова 

музика, използвайте [Background 
music], за да изберете музика (= 337).

 z За да проверите редактирането, 
изберете [Preview].

 z Избирането на [Save] съхранява 
редактирания албум като нов албум.

 z Албумите с кратки сцени могат да бъдат редактирани само веднъж.
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Избор на фонова музика
Можете да извършвате автоматично възпроизвеждане на изображения и 
възпроизвеждане на албуми с фонова музика, след като копирате музиката 
в картата чрез EOS Utility (софтуер за EOS).

1 Изберете [Background music].
 z Задайте за [Background music] 

настройка [On].

2 Изберете фонова музика.
 z Използвайте бутоните <W> <X>, за да 

изберете музика, и след това натиснете 
<0>. За [Slide show] можете да 
изберете няколко музикални файла.

3 Възпроизведете фоновата музика.
 z За да прослушате част от фоновата 

музика, натиснете бутона <B>.
 z Използвайте бутоните <W> <X>, за да 

настроите силата на звука. За да спрете 
прослушването на фоновата музика, 
натиснете бутона <B> отново.

 z За да изтриете файл с музика, 
използвайте бутоните <W> <X>, за да 
изберете файла, и натиснете бутона 
<L>.

 z Процедурата за копиране на фонова музика в картата е обяснена в 
ръководството за EOS Utility.
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Промяна на размера на JPEG 
изображения
Можете да промените размера на JPEG изображение, за да намалите броя 
пиксели, и да го запаметите като ново изображение. Промяната на размера 
на изображението е достъпна само за JPEG 3, 4 и a изображения.  
Не можете да променяте размера на JPEGb и RAW изображения.

1 Изберете [Resize].
 z В панела [3] изберете [Resize] и след 

това натиснете <0>.
 B Изображение ще се възпроизведе на 
дисплея.

2 Изберете изображение.
 z Изберете изображението, чийто размер 

желаете да промените.
 z Чрез натискане на бутона <I> 

можете да превключите към групово 
възпроизвеждане и да изберете 
изображение.

3 Изберете желания размер на 
изображението.

 z Натиснете <0>, за да изведете 
настройките за размер на 
изображението.

 z Изберете желания размер на 
изображението (1) и след това 
натиснете бутона <0>.

4 Запаметете изображението.
 z Изберете [OK], за да запаметите 

изображението с променен размер.
 z Отбележете папката дестинация и 

номера на файла на изображението, 
след това изберете [OK].

 z За да промените размера на друго 
изображение, повторете стъпки  
от 2 до 4.

(1)



339

Опции за промяна на размера в зависимост от 
оригиналното качество на изображението

Оригинално 
качество на 

изображението

Достъпни настройки за промяна на размера

4 a b

3 k k k
4 k k
a k

 z Изображенията може да бъдат малко изрязани в зависимост от комбинацията 
от настройки за промяна на размера и съотношение на изображението.
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Изрязване на JPEG изображения
Можете да изрежете заснето JPEG изображение и да го съхраните като 
отделно изображение. Изрязването на изображения е достъпно само за 
JPEG изображения. Изображения, заснети в RAW формат, не могат да 
бъдат изрязвани.

1 Изберете [Cropping].
 z В панела [x] изберете [Cropping] и 

след това изберете <0>.
 B Изображение ще се възпроизведе на 
дисплея.

2 Изберете изображение.
 z Изберете изображението, което желаете 

да изрежете.
 z Чрез натискане на бутона <I> 

можете да превключите към групово 
възпроизвеждане и да изберете 
изображение.

3 Задайте размера, съотношението, 
позицията и ориентацията на 
рамката за изрязване.

 z Натиснете <0>, за да изведете 
рамката за изрязване.

 B Ограденото от рамката за изрязване 
поле от снимката ще бъде изрязано.

Промяна на размера на рамката за изрязване
 z Натиснете бутона <u> или <I>.
 B Размерът на рамката за изрязване ще се промени. Колкото по-малка е 
рамката за изрязване, толкова по-голямо ще е увеличението.
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Промяна на съотношението на рамката за изрязване
 z Завъртете селектора <6>, за да изберете [ ].
 B С всяко натискане на <0> променяте съотношението на рамката за 
изрязване.
 B Това позволява изображение, заснето с хоризонтална ориентация, да 
се изреже така, че да изглежда с вертикална ориентация.

Местене на рамката за изрязване
 z Натиснете <W> <X> или <Y> <Z>.
 B Рамката за изрязване ще се премести нагоре, надолу, наляво или 
надясно.

 z Можете също да докоснете рамката за изрязване и да я преместите с 
плъзгане на пръста по екрана към желаната позиция.

Корекция на наклона
 z Завъртете селектора <6>, за да изберете [O].
 B Проверете наклона чрез показаната координатна мрежа и след това 
завъртете селектора <6>, за да коригирате наклона.

Можете да коригирате наклона с до ±10° през стъпка от 0,1°.
 B Ако докоснете [ ] или [ ] в горния ляв ъгъл на екрана, наклонът ще 
се коригира през стъпка от 0,5°.

 z Натиснете <0>.

4 Възпроизведете изрязаното 
изображение в пълен размер.

 z Завъртете селектора <6>, за да 
изберете [ ].

 B Можете да видите изрязаното 
изображение.

 z За да се върнете към първоначалния 
изглед, натиснете бутона <0> отново.

5 Запаметете изображението.
 z Завъртете селектора <6>, за да 

изберете [W].
Натиснете <0> и изберете [OK], за да 
запаметите изрязаното изображение.

 z Отбележете папката дестинация и 
номера на файла на изображението, 
след това изберете [OK].

 z За да изрежете друго изображение, 
повторете стъпки от 2 до 5.
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 z Позицията и размерът на рамката за изрязване може да се променят в 
зависимост от ъгъла, зададен за корекция на наклона.

 z Щом изрязаното изображение бъде съхранено, то повече не може да бъде 
изрязвано. Наред с това не можете да променяте размера на изображението, 
нито да му прилагате творчески филтър.

 z Информация за AF точката (= 323) и данни за ретуширане на следи от прах 
(= 274) не се добавят към изрязаните изображения.
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Задаване на изображение за начало 
на възпроизвеждането
Можете да зададете кое изображение да се извежда, когато стартирате 
възпроизвеждане на изображения.

1 Изберете [View from last seen].
 z В панела [3] изберете [View from last 

seen] и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете елемент.
 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 

елемент.

 
 

 z [Enable]: Възпроизвеждането се възобновява от последното 
възпроизведено изображение (освен когато току-що сте приключили 
снимането).

 z [Disable]: Възпроизвеждането се възобновява от последното заснето 
изображение след всяко включване на фотоапарата.
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Безжични функции

Тази глава описва как да свържете безжично фотоапарата към 
смартфон чрез Bluetooth® или Wi-Fi® и да изпращате изображения 
към устройства или уебуслуги, както и как да управлявате 
фотоапарата чрез компютър или безжично дистанционно 
управление.
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Какво можете да правите чрез 
функциите за безжична комуникация

(CANON iMAGE 
GATEWAY)

(4) Прехвърляне към 
уебуслуга

(3) Отпечатване на изображения 
чрез Wi-Fi принтер

(1) Комуникация със 
смартфон

(5) Свързване към безжично 
дистанционно управление

(2) Използване със софтуер за EOS 
или друг специализиран софтуер

Важно
Вземете предвид, че компанията Canon не може да бъде подведена под 
отговорност за загуби или щети поради използване на фотоапарата с 
неправилно зададени настройки за безжична комуникация. Наред с това, 
Canon не може да бъде подведена под отговорност за всякакви други загуби 
или щети, причинени от използването на фотоапарата.

При използване на безжични функции използвайте подходящо ниво 
на сигурност на свой собствен риск и по своя преценка. Canon не 
поема отговорност за каквито и да е загуби или щети, причинени от 
неупълномощен достъп или други пробиви в сигурността на данните.
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Менюта в панела: Безжична връзка

= 347
= 416
= 417
= 418
= 419
= 425

 z Безжична комуникация не е достъпна, докато фотоапаратът е свързан чрез 
интерфейсен кабел към компютър или друго устройство.

 z Други устройства, като например компютри, не могат да се свързват с 
фотоапарата чрез интерфейсен кабел, докато фотоапаратът е свързан към 
устройства чрез Wi-Fi.

 z Фотоапаратът не може да бъде свързан чрез Wi-Fi, ако няма карта във 
фотоапарата (с изключение на режим [D]). Също така за режим [l] и уеб 
услуги фотоапаратът не може да бъде свързан чрез Wi-Fi, ако в картата няма 
съхранени изображения.

 z Wi-Fi връзката ще се прекрати, ако поставите превключвателя на захранването 
на фотоапарата в позиция <2> или отворите капака на гнездото за картата/
батерията.

 z Когато е установена Wi-Fi връзка, автоматичното изключване на фотоапарата 
не функционира.
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Избиране на Wi-Fi/Bluetooth връзка

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>.

2 Изберете устройство/услуга за 
свързване на фотоапарата.

(1) q Комуникация със смартфон (= 349)
Управлявайте фотоапарата дистанционно и преглеждайте изображения 
от фотоапарата чрез Wi-Fi връзка с помощта на специализираното 
приложение Camera Connect, инсталирано в смартфон или таблет 
(общо наричани "смартфони" в това ръководство).

(2)  D Използвайте със софтуер за EOS или друг 
специализиран софтуер (= 374)
Свържете фотоапарата към компютър чрез Wi-Fi и управлявайте 
отдалечено фотоапарата с помощта на EOS Utility (софтуер за 
EOS) Чрез приложението Image Transfer Utility 2 изображенията във 
фотоапарата могат също да се изпращат автоматично към компютъра.

(3) l Отпечатване на изображения чрез Wi-Fi принтер (= 381)
Свържете фотоапарата чрез Wi-Fi към принтер, поддържащ PictBridge 
(безжична LAN мрежа), за да отпечатвате изображения.
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(4) R Изпращане на изображения към уебуслуги (= 391)
Споделяйте изображения с приятели или семейството в социалните 
медии или в онлайн услугата за снимки CANON iMAGE GATEWAY за 
потребители на Canon, след като се регистрирате в нея (безплатно).

(5) F Свързване към безжично дистанционно управление
Тази фотоапарат може да бъде свързан и към безжично дистанционно 
управление BR-E1 (продава се отделно) чрез Bluetooth за снимане с 
дистанционно управление (= 410).
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Свързване към смартфон
Можете да извършвате посоченото по-долу след сдвояване на фотоапарата 
със смартфон, съвместим с нискоенергийна Bluetooth технология (наричана 
по-нататък "Bluetooth").

 z Установяване на Wi-Fi връзка, използвайки само смартфона (= 351).
 z Установяване на Wi-Fi връзка с фотоапарата дори когато е изключен 

(= 356)
 z Присъединяване на геолокационни данни към изображения с 

използване на GPS информация, получена от смартфона (= 420).
 z Дистанционно управление на фотоапарата чрез смартфон (= 355).

Можете също да извършвате посоченото по-долу след свързване на 
фотоапарата към смартфон чрез Wi-Fi.

 z Преглеждане и съхраняване на изображения от фотоапарата чрез 
смартфон (= 355).

 z Дистанционно управление на фотоапарата чрез смартфон (= 355).
 z Изпращане на изображения към смартфон от фотоапарата (= 363).

Активиране на функциите Bluetooth и Wi-Fi на 
смартфона

Включете функциите Bluetooth и Wi-Fi от екрана с настройки на смартфона. 
Обърнете внимание, че сдвояването с фотоапарата не е възможно чрез 
екрана с Bluetooth настройки на смартфона.

 z За да установите Wi-Fi връзка чрез точка за достъп, вижте “Wi-Fi връзка чрез 
точки за достъп” (= 405).
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Инсталирайте Camera Connect в смартфон
Специалното приложение Camera Connect (безплатно) трябва да бъде 
инсталирано в смартфона с Android или iOS.

 z Използвайте най-новата версия на операционната система на 
смартфона.

 z Приложението Camera Connect може да бъде инсталирано от Google 
Play или App Store. Можете да получите достъп до Google Play или  
App Store и чрез QR кодовете, които се появяват на екрана, когато 
сдвоите или свържете фотоапарата чрез Wi-Fi към смартфон.

 z За информация относно поддържаните от Camera Connect операционни 
системи вижте сайта за изтегляне на Camera Connect.

 z Примерните екрани и други подробности в това ръководство може да се 
различават от действителните елементи на потребителския интерфейс след 
актуализиране на фърмуера на фотоапарата или актуализиране на Camera 
Connect, Android или iOS.
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Свързване към Bluetooth-съвместим смартфон чрез 
Wi-Fi

Стъпки чрез фотоапарата (1)

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>. 

2 Изберете [qConnect to smartphone].

 

3 Изберете [Add a device to connect to].

4 Изберете елемент.
 z Ако вече сте инсталирали приложението 

Camera Connect, изберете [Do not 
display].

 z Ако приложението Camera Connect не 
е инсталирано, изберете [Android] или 
[iOS], сканирайте показания QR код 
чрез смартфона, за да отворите Google 
Play или App Store, и инсталирайте 
Camera Connect.
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5 Изберете [Pair via Bluetooth].
 z Натиснете <0>, за да стартирате 

сдвояването.

 z За да сдвоите фотоапарата с друг 
смартфон, различен от текущо 
сдвоения, изберете [OK] на екрана 
отляво и след това натиснете <0>.

Стъпки чрез смартфона (1)

6 Стартирайте Camera Connect.

7 Докоснете името на фотоапарата за 
сдвояване.

 B Ако използвате смартфон с Android, 
преминете към стъпка 9.

8 Докоснете [Pair] (само за iOS).
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Стъпки чрез фотоапарата (2)

9 Изберете [OK] и след това 
натиснете <0>.

10 Натиснете <0>.
 z Сдвояването е завършено и 

фотоапаратът е свързан към смартфона 
чрез Bluetooth.
В основния екран на Camera Connect се 
извежда символ за Bluetooth връзка.

 z Фотоапаратът не може да се свързва чрез Bluetooth към две или повече 
устройства едновременно. За да се свържете чрез Bluetooth към друг 
смартфон, вижте = 423.

 z Bluetooth връзката консумира енергия от батерията дори след активирането на 
функцията за автоматично изключване на фотоапарата. Поради това, когато 
решите да използвате фотоапарата, нивото на батерията може вече да е 
ниско.

Отстраняване на неизправности при сдвояване
 z Ако смартфонът вече съдържа запаметени настройки за сдвояване с други 

фотоапарати, това може да предотврати сдвояването му с този фотоапарат. 
Преди да се опитате да сдвоите устройствата отново, изтрийте запаметените 
настройки за сдвояване с други фотоапарати от екрана за Bluetooth настройки 
на вашия смартфон.

 z С установена Bluetooth връзка можете да управлявате фотоапарата, за да 
изпращате изображения в смартфона (= 363).
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Стъпки чрез смартфона (2)

11 Изберете и докоснете функция от 
Camera Connect. 

 z В iOS, изберете [Join], когато се изведе 
съобщение за потвърждаване на 
свързването на фотоапарата.

 z За информация за функциите на 
Camera Connect вижте = 355.

 z Когато е установена Wi-Fi връзка, ще се 
изведе екранът за избраната функция. 

 z На LCD дисплея на фотоапарата се 
извежда [qWi-Fi on].

 z Символите за Bluetooth и Wi-Fi 
комуникация се появяват в основния 
екран на Camera Connect.

Wi-Fi връзката към Bluetooth-съвместим смартфон сега е установена.

 z За това как да прекратите Wi-Fi връзката, вижте “Прекратяване на Wi-Fi 
връзки” (= 370).

 z Прекратяването на Wi-Fi връзката ще превключи фотоапарата към 
Bluetooth връзка.

 z За да се свържете отново чрез Wi-Fi, стартирайте Camera Connect и 
докоснете функцията, която ще използвате.

Екран [qWi-Fi on]
Disconnect,exit (Прекратяване, изход)

 z Прекратява Wi-Fi връзката.
Confirm set. (Проверка на настройките)

 z Можете да проверите настройките.
Error details (Подробности за грешки)

 z Когато възникне грешка при връзка с Wi-Fi, можете да проверите 
подробностите за грешката.
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Функции на Camera Connect

Images on camera (Изображения във фотоапарата)
 z Преглед, изтриване или категоризиране на изображения.
 z Съхраняване на изображения в смартфон.

Remote live view shooting (Отдалечено снимане в режим  
Live View)

 z Позволява дистанционно снимане чрез наблюдение на изображение в 
реално време на екрана на смартфона

Auto transfer (Автоматичен трансфер)
 z Позволява задаване на настройки на фотоапарата и приложението за 

автоматично прехвърляне на снимките в смартфона при заснемането 
им (= 362).

Bluetooth remote controller (Отдалечено управление чрез 
Bluetooth)

 z Позволява дистанционно управление на фотоапарата чрез смартфон, 
свързан чрез Bluetooth. (Функцията не е достъпна, когато устройствата 
са свързани чрез Wi-Fi.)

 z Преди да използвате отдалечено управление чрез Bluetooth, е добре да 
зададете по-дълго време за автоматично изключване.

Location information (Информация за местоположение)
 z Не се поддържа с този фотоапарат.

Camera settings (Настройки на фотоапарата)
 z Настройките на фотоапарата могат да бъдат променяни.



356

Установяване на Wi-Fi връзка, когато фотоапаратът 
е изключен

Дори когато превключвателят на захранването на фотоапарата е в позиция 
<2>, докато фотоапаратът е сдвоен със смартфон чрез Bluetooth, можете 
да използвате смартфона, за да установите връзка чрез Wi-Fi.

1 Изберете [Bluetooth settings].
 z В панела [k] изберете [Bluetooth 

settings] и след това натиснете <0>.

 

2 Задайте за [Stay conn. if off] 
настройка [Enable].

 z Когато превключвателят на 
захранването на фотоапарата е в 
позиция <2>, докоснете [Images on 
camera] в менюто на Camera Connect, 
за да стартирате Wi-Fi връзката. 

 z В iOS, изберете [Join], когато се изведе 
съобщение за потвърждаване на 
свързването на фотоапарата.
Изображенията от фотоапарата се 
показват веднага след установяване на 
Wi-Fi връзката. 

 z Можете да използвате Camera Connect, за да съхранявате изображения 
в смартфона или да изтривате изображения във фотоапарата.

 z За да прекратите Wi-Fi връзката, докоснете [ ] в основния екран на 
Camera Connect (= 370).

 z Тази функция вече няма да може да се използва, ако настройките за безжична 
връзка са инициализирани или информацията за връзката със смартфона е 
изтрита.
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Отмяна на сдвояването
Отменете сдвояването със смартфон, както е описано по-долу.

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>.

 

2 Изберете [qConnect to smartphone].
 z Ако се изведе хронологията (= 413), 

превключете екрана чрез бутоните <Y> 
<Z>.

 

3 Изберете [Edit/delete device].

 

4 Изберете смартфона, с който 
искате да преустановите 
сдвояването.

 z Смартфоните, които в момента са 
сдвоени с фотоапарата, са обозначени 
с [ ].
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5 Изберете [Delete connection 
information].

 

6 Изберете [OK] и след това 
натиснете <0>.

7 Изтрийте информацията за 
фотоапарата, запаметена в 
смартфона.

 z В менюто за Bluetooth настройки на 
смартфона изтрийте информацията за 
фотоапарата, запаметена в смартфона.
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Wi-Fi връзка без използване на Bluetooth

Стъпки чрез фотоапарата (1)

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>.

 

2 Изберете [qConnect to smartphone].
 z Ако се изведе хронологията (= 413), 

превключете екрана чрез бутоните <Y> 
<Z>.

 

3 Изберете [Add a device to connect to].

 

4 Изберете елемент.
 z Ако вече сте инсталирали  

приложението Camera Connect, 
изберете [Do not display].
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5 Изберете [Connect via Wi-Fi].

6 Проверете SSID (име на мрежата) и 
паролата.

 z Проверете SSID (1) и паролата 
(2), показани на LCD дисплея на 
фотоапарата.

 z Ако в [k: Wi-Fi settings] за [Password] 
сте задали [None], паролата няма да се 
извежда или изисква (= 416). 

 z Ако изберете [Switch network] на стъпка 6, можете да установите Wi-Fi връзка 
чрез точка за достъп (= 405).

Стъпки чрез смартфона

7 Използвайте смартфона, за да 
установите Wi-Fi връзка.

 z Активирайте Wi-Fi функцията на 
смартфона и след това изберете 
SSID (име на мрежа) името, което сте 
проверили на стъпка 6.

 z За парола въведете паролата, която сте 
проверили на стъпка 6.

 

8 Стартирайте Camera Connect и 
докоснете фотоапарата, с който да 
се свържете чрез Wi-Fi.

(1)

(2)

Екран на смартфона 
(пример)



361

Стъпки чрез фотоапарата (2)

9 Изберете [OK].
 z За да зададете достъпните за 

разглеждане изображения, натиснете 
<B>. Вижте стъпка 5 на = 371, за 
да зададете настройки.

 z Основният прозорец на Camera 
Connect ще бъде показан на екрана на 
смартфона.

Wi-Fi връзката към смартфон сега е 
установена.

 z Управление на фотоапарата чрез 
Camera Connect (= 355).

 z За това как да прекратите Wi-Fi връзката, вижте “Прекратяване на Wi-Fi 
връзки” (= 370).

 z За да се свържете отново чрез Wi-Fi, вижте “Повторно свързване чрез 
Wi-Fi” (= 413).

 z Когато сте свързани чрез Wi-Fi, можете да изпращате изображения към 
смартфон от екрана за бърз контрол по време на възпроизвеждане (= 363).
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Автоматично прехвърляне на изображения при 
снимане

Снимките ви могат да бъдат изпращани към смартфон автоматично. Преди 
да изпълните тези стъпки, уверете се, че фотоапаратът и смартфонът са 
свързани чрез Wi-Fi.

1 Изберете [Wi-Fi settings].
 z В панела [k] изберете [Wi-Fi settings] 

и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете [Send to smartphone after 
shot].

 

3 За [Auto send] задайте настройка 
[Enable].

4 Задайте [Size to send].

5 Направете снимката.
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Изпращане на изображения към смартфон от 
фотоапарата.

Можете да използвате фотоапарата, за да изпращате изображения към 
смартфон, свързан чрез Bluetooth (само устройства с Android) или чрез 
Wi-Fi.

1 Възпроизведете изображението.

 

2 Натиснете бутона <Q>.

 

3 Изберете [q].
 z Ако изпълнявате тази стъпка, докато 

сте свързани чрез Bluetooth, се показва 
съобщение и връзката превключва към 
Wi-Fi връзка.

4 Изберете опциите за изпращане и 
изпратете изображенията.
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(1) Изпращане на единични изображения

1 Изберете изображение за 
изпращане.

 z Използвайте <Y> <Z>, за да изберете 
изображението, което желаете да 
изпратите, и натиснете <0>.

 z Чрез натискане на бутона <I> 
можете да превключите към групово 
възпроизвеждане и да изберете 
изображение.

2 Изберете [Send img shown].
 z В [Size to send] можете да изберете 

размера на изображението за 
изпращане.

 z Когато изпращате видео, можете да 
изберете качество на изображението на 
видеото за изпращане в [Quality  
to send].

(2) Изпращане на множество избрани изображения

1 Натиснете <0>.

 

2 Изберете [Send selected].



365

3 Изберете изображения за 
изпращане.

 z Използвайте <Y> <Z>, за да изберете 
изображения за обработване, и 
натиснете <0>.

 z Можете да натиснете бутона <I>, за 
да изберете изображенията от екрана с 
три изображения. За да се върнете към 
възпроизвеждане на единични снимки, 
натиснете <u>.

 z След като сте избрали изображения за 
изпращане, натиснете бутона <M>.

4 Затворете екрана за избор на 
изображения.

 z Изберете [OK].

5 Задайте [Size to send].
 z В изведения екран изберете размер на 

изображението.

 z Когато изпращате видео, изберете 
качество на изображението в [Quality 
to send].

6 Изберете [Send].
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(3) Изпращане на зададен диапазон от изображения

1 Натиснете <0>.

2 Изберете [Send range].

3 Задайте диапазона на 
изображенията.

 z Изберете първото изображение 
(начална точка).

 z Изберете последното изображение 
(крайна точка).

 z За да отмените избора, повторете 
процедурата.

 z Можете да натиснете бутона <I>, 
за да промените броя на показаните 
изображения в индексния екран.

4 Потвърдете диапазона.
 z Натиснете бутона <M> и след това 

натиснете [OK].

5 Задайте [Size to send].
 z В изведения екран изберете размер на 

изображението.

 z Когато изпращате видео, изберете 
качество на изображението в [Quality 
to send].
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6 Изберете [Send].

(4) Изпращане на всички изображения от картата

1 Натиснете <0>.

2 Изберете [Send all card].

3 Задайте [Size to send].
 z В изведения екран изберете размер на 

изображението.

 z Когато изпращате видео, изберете 
качество на изображението в [Quality 
to send].

4 Изберете [Send].
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(5) Изпращане на изображения, които отговарят на условията 
за търсене
Изпратете всички изображения, които отговарят на условията за търсене, 
зададени в [Set image search conditions], наведнъж.
За [Set image search conditions] вижте “Филтриране на изображения за 
възпроизвеждане” (= 291).

1 Натиснете <0>.

2 Изберете [Send all found].

3 Задайте [Size to send].
 z В изведения екран изберете размер на 

изображението.

 z Когато изпращате видео, изберете 
качество на изображението в [Quality 
to send].

4 Изберете [Send].
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Прекратяване на трансфера на изображения
Изпращане на изображения от фотоапарата при сдвояване чрез 
Bluetooth (Android)

 z Натиснете бутона <M> в екрана за 
прехвърляне на изображения.

 z Изберете [OK] в екрана отляво, за 
да прекратите прехвърлянето на 
изображения и Wi-Fi връзката.

Изпращане на изображения от фотоапарата през Wi-Fi връзка
 z Натиснете бутона <M> в екрана за 

прехвърляне на изображения.
 z За да прекратите Wi-Fi връзката, 

вижте “Прекратяване на Wi-Fi връзки” 
(= 370).

 z Докато се извършва трансфер на изображения, не можете да заснемете 
снимка дори ако натиснете спусъка на фотоапарата. z Когато е установена Wi-Fi връзка, е препоръчително изключване на функцията 
за пестене на енергия на смартфона.

 z Избирането на настройка за намален размер за снимки важи за всички снимки, 
изпратени чрез конкретната операция. Имайте предвид, че снимките с размер 
b не се намаляват.

 z Избирането на настройка за компресия за видео важи за всички 
видеофайлове, изпратени чрез конкретната операция.

 z Ако за захранване на фотоапарата използвате батерия, уверете се, че тя е 
напълно заредена.
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Прекратяване на Wi-Fi връзки
Извършете една от операциите по-долу.

В екрана Camera Connect докоснете 
[ ].

В екрана [qWi-Fi on] изберете 
[Disconnect,exit].

 z Ако екранът [qWi-Fi on] не е показан, 
изберете [Wi-Fi/Bluetooth connection] 
от панела [k].

 z Изберете [Disconnect,exit] и след това 
изберете [OK] в диалоговия прозорец за 
потвърждение.

Настройки за достъп до изображенията от смартфон
Изображения могат да се задават след прекратяване на Wi-Fi връзката.

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth connection].
 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 

connection] и след това натиснете 
<0>.

2 Изберете [qConnect to smartphone].
 z Ако се изведе хронологията (= 413), 

превключете екрана чрез бутоните <Y> 
<Z>.

3 Изберете [Edit/delete device].
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4 Изберете смартфон.
 z Изберете името на смартфона, чрез 

който желаете да се разглеждат 
изображенията.

5 Изберете [Viewable imgs].

6 Изберете елемент.
 z Изберете [OK], за да отворите екрана за 

настройки.

[All images]
Всички изображения, съхранени в картата, стават достъпни за разглеждане.
[Images from past days]

Задаване на достъпни за разглеждане 
изображения според датата на заснемане. 
Могат да се избират изображения, заснети 
до девет дни назад.

 z Когато е избрана настройка [Images 
shot in past days], изображенията, 
заснети до зададения брой дни преди 
текущата дата, ще бъдат достъпни за 
разглеждане. Използвайте <W> <X>, 
за да зададете броя дни, и след това 
натиснете <0>, за да потвърдите 
избора.

 z След като изберете [OK], 
изображенията, които могат да бъдат 
разглеждани, са настроени.

 z Ако за [Viewable imgs] е зададена настройка, различна от [All images], 
отдалеченото снимане не е възможно.
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[Select by rating]
Изберете достъпните за разглеждане 
изображения според това дали са 
категоризирани (или не) или според типа 
категория.

 z След като изберете типа категория, 
изображенията, които могат да бъдат 
разглеждани, са настроени.

[File number range]
Изберете първото и последното 
изображение, подредени по номер на 
файла, за да зададете достъпните за 
разглеждане изображения.
1. Натиснете <0>, за да изведете 

екрана за избор на изображения.
Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 
изображението.
Чрез натискане на бутона <I> 
можете да превключите към групово 
възпроизвеждане и да изберете 
изображение.

2. Изберете началното изображение от 
диапазона (1).

3. Използвайте <Z>, за да изберете 
крайното изображение от диапазона (2).

4. Изберете [OK].

(1) (2)
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 z Ако Wi-Fi връзката бъде прекратена по време на дистанционен запис на видео, 
фотоапаратът извършва следното:
 - Ако превключвателят на захранването е в позиция <k>, записът на видео 

ще продължи. 
 - Ако превключвателят на захранването е в позиция <k>, записът на видео 

ще се прекрати.
 z Когато превключвателят на захранването е в позиция <1> и фотоапаратът е 

поставен в режим за запис на видео чрез Camera Connect, няма да можете да 
използвате контролите на фотоапарата, за да снимате.

 z При установена Wi-Fi връзка със смартфон, някои функции не са достъпни.
 z При отдалечено снимане скоростта на AF може да се намали.
 z В зависимост от състоянието на комуникацията, показването на изображение 

или освобождаването на затвора може да се извършват по-бавно от 
обикновено.

 z Когато съхранявате изображения в смартфон, не можете да заснемете снимка 
дори ако натиснете спусъка на фотоапарата. Също така LCD дисплеят на 
фотоапарата може да се изключи.

 z Когато е установена Wi-Fi връзка, е препоръчително изключване на функцията 
за пестене на енергия на смартфона.
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Свързване към компютър чрез Wi-Fi
Този раздел описва как да свързвате фотоапарата към компютър чрез Wi-Fi 
и да работите дистанционно с фотоапарата, като използвате софтуера за 
EOS или друг специализиран софтуер. Инсталирайте най-новата версия на 
софтуера в компютъра, преди да настроите Wi-Fi връзката.
За инструкции за работа с компютъра прочетете ръководството за работа с 
компютъра.

Управление на фотоапарата чрез EOS Utility
С помощта на EOS Utility (софтуер за EOS) можете да импортирате 
изображения от фотоапарата, да управлявате фотоапарата и да извършвате 
други операции.
Стъпки чрез фотоапарата (1)

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>.

 

2 Изберете [DRemote control (EOS 
Utility)].

 z Ако се изведе хронологията (= 413), 
превключете екрана чрез бутоните <Y> 
<Z>.

 

3 Изберете [Add a device to connect to].
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4 Проверете SSID (име на мрежата) и 
паролата.

 z Проверете SSID (1) и паролата 
(2), показани на LCD дисплея на 
фотоапарата.

 z Ако в [k: Wi-Fi settings] за [Password] 
сте задали [None], паролата няма да се 
извежда или изисква. За подробности 
вижте = 416.

Стъпки чрез компютъра (1)
Екран на компютъра (пример)

5 Изберете SSID и след това 
въведете паролата.

 z В екрана на компютъра за настройка 
на мрежата изберете SSID името, 
проверено на стъпка 4.

 z За парола въведете паролата, която сте 
проверили на стъпка 4.

(1)

(2)
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Стъпки чрез фотоапарата (2)

6 Изберете [OK].
 B На дисплея се извежда съобщението 
по-долу. "******" показва последните 
шест цифри на MAC адреса на 
фотоапарата, който ще бъде свързан.

Стъпки чрез компютъра (2)

7 Стартирайте EOS Utility.

8 В EOS Utility щракнете върху 
[Pairing over Wi-Fi/LAN].

 z Ако се появи съобщение относно 
защитната стена, изберете [Yes].

 

9 Щракнете върху [Connect].
 z Изберете фотоапарата, към който да се 

свържете, и след това щракнете върху 
[Connect].
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Стъпки чрез фотоапарата (3)

10 Установете Wi-Fi връзка.
 z Изберете [OK].

Екран [DWi-Fi on]

Disconnect,exit (Прекратяване, 
изход)

 z Прекратява Wi-Fi връзката.

Confirm set. (Проверка на 
настройките)

 z Можете да проверите настройките.

Error details (Подробности за 
грешки)

 z Когато възникне грешка при връзка с  
Wi-Fi, можете да проверите 
подробностите за грешката.

Wi-Fi връзката към компютър сега е установена.
 z Управление на фотоапарата чрез компютър с помощта на EOS Utility
 z За да се свържете отново чрез Wi-Fi, вижте “Повторно свързване чрез 

Wi-Fi” (= 413).
 z Ако Wi-Fi връзката бъде прекратена по време на дистанционен запис на видео, 

фотоапаратът извършва следното:
 - Ако превключвателят на захранването е в позиция <k>, записът на видео 

ще продължи. 
 - Ако превключвателят на захранването е в позиция <k>, записът на видео 

ще се прекрати.
 z Не можете да извършвате операции с фотоапарата, след като сте използвали 

EOS Utility, за да превключите от режим на заснемане на снимки към режим на 
запис на видео.

 z При установена Wi-Fi връзка с EOS Utility, някои функции са недостъпни.
 z При отдалечено снимане скоростта на AF може да се намали.
 z В зависимост от състоянието на комуникацията, показването на изображение 

или освобождаването на затвора може да се извършват по-бавно от 
обикновено.

 z При отдалечено снимане в режим Live View скоростта на трансфер на 
изображението е по-ниска, отколкото при връзка чрез интерфейсен кабел. Ето 
защо движенията на обектите няма да бъдат показани на екрана гладко.



378

Автоматично изпращане на изображения от 
фотоапарата

С помощта на специализирания софтуер Image Transfer Utility 2, можете 
автоматично да изпращате изображения от фотоапарата към компютър.
Стъпки чрез компютъра (1)

1 Свържете компютъра към точката 
за достъп и стартирайте Image 
Transfer Utility 2.

 z Екранът с настройките за сдвояване 
се извежда, когато изпълнявате 
инструкциите при първоначалното 
стартиране на Image Transfer Utility 2.

Стъпки чрез фотоапарата (1)

2 Изберете [Auto send images to 
computer].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi settings] 
и след това натиснете <0>.

 z Изберете [Auto send images to 
computer]. 

3 За [Auto send] задайте настройка 
[Enable].
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4 Изберете [OK].

 

5 Свържете се към точка за достъп 
чрез Wi-Fi.

 z Установете Wi-Fi връзка между 
фотоапарата и точката за достъп, 
свързана към компютъра. За инструкции 
за свързване вижте “Wi-Fi връзка чрез 
точки за достъп” (= 405).

6 Изберете компютъра, с който да 
сдвоите фотоапарата.

Стъпки чрез компютъра (2)

7 Извършете сдвояване на 
фотоапарата и компютъра.

 z Изберете фотоапарата и след това 
щракнете върху [Pairing].
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Стъпки чрез фотоапарата (2)

8 Изберете [Auto send images to 
computer].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi settings] 
и след това натиснете <0>.

 z Изберете [Auto send images to 
computer]. 

9 Изберете [Image sending options].

 

10 Изберете какво да се изпраща.
 z Ако изберете [Selected imgs] в [Range 

to send], задайте изображенията за 
изпращане в екрана [Select images to 
send].

 z След като завършите настройките, 
изключете фотоапарата.

Изображенията от фотоапарата се изпращат автоматично към активния 
компютър, когато включите фотоапарата в обхвата на точката за достъп.

 z Ако изображенията не се изпращат автоматично, опитайте да рестартирате 
фотоапарата.
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Свързване към принтер чрез Wi-Fi
Този раздел описва как да отпечатвате изображения чрез директно 
свързване на фотоапарата чрез Wi-Fi към принтер, поддържащ PictBridge 
(безжична LAN). За инструкции за работа с принтера прочетете 
ръководството за работа с принтера.

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>.

 

2 Изберете [lPrint from Wi-Fi printer].
 z Ако се изведе хронологията (= 413), 

превключете екрана чрез бутоните <Y> 
<Z>.

 

3 Изберете [Add a device to connect to].

 

4 Проверете SSID (име на мрежата) и 
паролата.

 z Проверете SSID (1) и паролата 
(2), показани на LCD дисплея на 
фотоапарата.

 z Ако в [k: Wi-Fi settings] за [Password] 
сте задали [None], паролата няма да се 
извежда или изисква (= 416).

(1)

(2)
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5 Конфигурирайте принтера.
 z В менюто за Wi-Fi настройки на 

принтера изберете SSID името, което 
сте проверили.

 z За парола въведете паролата, която сте 
проверили на стъпка 4.

6 Изберете принтера.
 z В списъка с разпознати принтери 

изберете принтера, към който да се 
свържете чрез Wi-Fi.

 z Ако предпочитаният от вас принтер не е 
в списъка, избирането на [Search again] 
може да позволи на фотоапарата да го 
разпознае и покаже.

 z За да установите Wi-Fi връзка чрез точка за достъп, вижте “Wi-Fi връзка чрез 
точки за достъп” (= 405).
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Печат на изображения

Отпечатване на единични изображения

1 Изберете снимката, която желаете 
да отпечатате.

 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 
изображението, което желаете да 
отпечатате, и натиснете <0>.

 z Чрез натискане на бутона <I> 
можете да превключите към групово 
възпроизвеждане и да изберете 
изображение.

2 Изберете [Print image].

3 Отпечатайте изображението.
 z За процедурата за задаване на 

настройки за печат вижте = 386.
 z Изберете [Print] и след това [OK], за да 

започне отпечатването.
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Печат според зададени за изображението настройки

1 Натиснете <0>.

 

2 Изберете [Print order].

 

3 Задайте настройките за 
отпечатване.

 z За процедурата за задаване на 
настройки за печат вижте “Задание за 
цифров печат (DPOF)” (= 316).

 z Ако заданието за печат е настроено, 
преди да установите Wi-Fi връзка, 
преминете към стъпка 4.

4 Изберете [Print].
 z Можете да изберете [Print] само когато 

е избрано изображение и принтерът е 
готов за печат.

5 Задайте настройки за [Paper 
settings] (= 386).

6 Отпечатайте изображението.
 z Когато изберете [OK], отпечатването 

започва.
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 z Снимането не е възможно, докато сте свързани към принтер чрез Wi-Fi.
 z Видеозаписи не могат да бъдат отпечатвани.
 z Преди да започнете отпечатването, задайте формат на хартията.
 z Някои принтери не могат да отпечатват номер на файла.
 z Ако сте задали настройка [Bordered], някои принтери може да отпечатат 

датата в бялото поле.
 z Датата може да изглежда бледа, ако е отпечатана върху ярък фон или бяло 

поле в зависимост от принтера.
 z RAW изображения не могат да бъдат отпечатвани чрез избор на [Print order]. 

Вместо това изберете [Print image] и отпечатайте.

 z Ако за захранване на фотоапарата използвате батерия, уверете се, че тя е 
напълно заредена.

 z В зависимост от размера на файла и качеството на изображението може 
да изтече известно време между избирането на [Print] и стартирането на 
отпечатването.

 z За да спрете отпечатването, натиснете бутона <0>, докато е изведена 
опцията [Stop], и след това изберете [OK].

 z При отпечатване с [Print order], ако сте прекратили отпечатването и желаете 
да възобновите отпечатването на останалите изображения, изберете 
[Resume]. Обърнете внимание, че отпечатването няма да бъде възобновено в 
изброените по-долу случаи:
 - Преди възобновяване на отпечатването сте променили заданието за печат 

или сте изтрили изображения, включени в заданието за печат.
 - При отпечатване в индекс сте променили настройките за хартията преди 

възобновяване на отпечатването.
 z Ако по време на отпечатване възникне проблем, вижте = 390.
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Настройки за отпечатване
Екранът и настройките ще се различават в зависимост от принтера. 
Също така, някои настройки може да не са достъпни. За подробности вижте 
ръководството за използване на принтера.
Екран с настройки за отпечатване

(8)

(1)(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(1)  Задава печат на дата или номер на файл (= 388).
(2)  Задава ефекта на отпечатване (= 388).
(3)  Задава брой копия за отпечатване (= 388).
(4)  Задава зона за отпечатване (= 389).
(5)  Задава формат и тип на хартията и оформление (= 387).
(6)  Връща към екрана за избор на изображения.
(7)  Стартира отпечатването.
(8)  Зададените настройки за формат и тип на хартията и оформление са 

показани тук.
*  В зависимост от принтера някои настройки може да не са достъпни.

Настройки за хартия
 z Изберете [Paper settings].
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[Q]Задаване на формат на хартията
 z Изберете формат на хартията, заредена 

в принтера.

[Y] Задаване на тип на хартията
 z Изберете тип на хартията, заредена в 

принтера.

[U] Задаване на оформление на страницата
 z Изберете оформлението на страницата.

 

 z Ако съотношението на изображението се различава от формата на хартията 
за отпечатване, изображението може да се получи изрязано, ако го отпечатате 
с настройка "без бели полета". Изображенията могат да бъдат отпечатани и с 
по-ниска резолюция.



388

Задаване на отпечатване на дата/номер на файл.
 z Изберете [I].
 z Изберете какво да се печата.

Задаване на ефекти на отпечатване (оптимизация на 
изображението)

 z Изберете [E].
 z Изберете ефекти на отпечатване.

 
 

 z За изображение, заснето с настройка за разширена ISO светлочувствителност 
(H), правилната ISO светлочувствителност може да не се отпечата в 
информацията за заснемането.

 z Настройката [Default] за ефект на отпечатване и за някои други функции 
избира фабричната настройка на принтера, зададена от производителя. 
Прочетете ръководството за използване на принтера за информация относно 
фабричните [Default] настройки.

Задаване на брой копия
 z Изберете [R].
 z Изберете брой копия за отпечатване.
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Изрязване на изображението
Изрежете желаната част непосредствено 
преди отпечатването. Ако промените 
други настройки за печат, след като 
сте изрязали изображения, може да е 
необходимо да ги изрежете отново.

1 В екрана с настройки за отпечатване изберете [Cropping].

2 Задайте размера, позицията и съотношението на рамката 
за изрязване.
 z Ограденото от рамката за изрязване поле от снимката ще бъде 

отпечатано. Съотношението на рамката за изрязване може да бъде 
променено чрез [Paper settings].

Промяна на размера на рамката за изрязване
Използвайте бутоните <u> <y>, за да промените размера на рамката 
за изрязване.
Местене на рамката за изрязване
Използвайте стрелките <V>, за да местите рамката във вертикална и 
хоризонтална посока.
Смяна на ориентацията на рамката за изрязване
Всяко натискане на бутона <B> ще превключва между вертикална и 
хоризонтална ориентация на рамката за изрязване.

3 Натиснете бутона <0>, за да затворите екрана за 
изрязване.
 z Можете да прегледате изрязаната от изображението зона в горната 

лява част на екрана с настройки за отпечатване.
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 z В зависимост от принтера изрязаната от изображението зона може да не бъде 
отпечатана така, както е зададено.

 z Колкото по-малка е рамката за изрязване, толкова по-ниска ще е резолюцията 
на изображенията при отпечатване.

Отстраняване на грешки при отпечатване
 z Ако отстраните грешка при отпечатване (липса на мастило, липса на хартия 

и др.) и изберете [Continue], за да възобновите отпечатването, но то не се 
възобновява, използвайте съответните бутони на принтера. За детайлна 
информация, относно възобновяването на отпечатването, вижте ръководството 
за работа с принтера.

Съобщения за грешки
 z Ако по време на отпечатване се появи проблем, на LCD дисплея на 

фотоапарата ще се появи съобщение за грешка. След като отстраните 
проблема, възобновете отпечатването. За подробности, относно 
отстраняването на проблеми, прочетете ръководството за използване на 
принтера.

Paper error (Грешка на хартията)
 z Проверете дали хартията е заредена правилно.

Ink Error (Грешка на мастилото)
 z Проверете нивото на мастилото в принтера и резервоара за отпадъчно 

мастило на принтера.

Hardware error (Грешка на хардуера)
 z Проверете за проблеми с принтера, различни от тези с мастилото или 

хартията.

File Error (Грешка във файла)
 z Избраната снимка не може да бъде отпечатана. Изображения, заснети с друг 

фотоапарат или редактирани чрез компютър, може да не се отпечатат чрез 
функцията за директно отпечатване.
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Изпращане на изображения към 
уебуслуга
Този раздел описва как да използвате уеб услуги за изпращане на 
изображения.

Конфигуриране на уебуслуги
Използвайте смартфон или компютър, за да добавите към фотоапарата 
уебуслугите, които желаете да използвате.

 z За конфигуриране на фотоапарата за връзка с CANON iMAGE 
GATEWAY и други уебуслуги е необходим смартфон или компютър с 
браузър и връзка с интернет.

 z Посетете уебсайта CANON iMAGE GATEWAY за подробности относно 
версиите на браузъри (като например Microsoft Internet Explorer) и 
настройките, необходими за достъп до CANON iMAGE GATEWAY.

 z За информация за държавите и регионите, в които е достъпна услугата 
CANON iMAGE GATEWAY, посетете уебсайта на Canon (http://www.
canon.com/cig/).

 z За инструкции и подробности за настройките на CANON iMAGE 
GATEWAY вижте помощната информация за CANON iMAGE GATEWAY.

 z Ако желаете да използвате уебуслуги, различни от CANON iMAGE 
GATEWAY, трябва да имате акаунт за услугите, които възнамерявате да 
използвате. За повече информация проверете уебсайтовете на всяка 
уеб услуга, която желаете да използвате.

 z Таксите за свързване към комуникационен доставчик и за достъп до 
точката за достъп на вашия комуникационен доставчик се начисляват 
поотделно.

http://www.canon.com/cig/
http://www.canon.com/cig/
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Конфигуриране на CANON iMAGE GATEWAY
Свържете фотоапарата с CANON iMAGE GATEWAY, като добавите CANON 
iMAGE GATEWAY като желана уеб услуга на фотоапарата.
Ще трябва да въведете имейл адрес, използван във вашия компютър или 
смартфон.
Стъпки чрез фотоапарата (1)

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>.

 

2 Изберете [RUpload to Web service].

 

3 Изберете [I Agree].

 

4 Установете Wi-Fi връзка.
 z Свържете се към точка за достъп чрез 

Wi-Fi.
Преминете към стъпка 7 на = 406.
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5 Въведете своя имейл адрес.
 z Въведете имейл адреса си и след това 

изберете [OK].

 

6 Въведете четирицифрено число.
 z Въведете четирицифрено число по ваш 

избор и след това изберете [OK].

 

7 Изберете [OK].
 B Иконата [R] се променя на [ ].
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Стъпки чрез компютъра или смартфона

8 Настройте уеб връзката на 
фотоапарата.

 z Отворете страницата в показаното 
съобщение.

 z Следвайте инструкциите, за да 
завършите настройките на уеб връзката 
на фотоапарата.

Стъпки чрез фотоапарата (2)

9 Добавете CANON iMAGE GATEWAY 
като дестинация.

 z Изберете [ ].
Сега услугата CANON iMAGE GATEWAY 
е добавена.
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Конфигуриране на други уебуслуги

Стъпки чрез компютъра или смартфона

1 Конфигурирайте уебуслугата, която 
желаете да използвате.

 z Посетете уебсайта CANON iMAGE 
GATEWAY и отворете страницата 
за настройки на уеб връзката на 
фотоапарата.

 z Следвайте инструкциите на екрана, 
за да завършите настройките за уеб 
услугите, които искате да използвате.

Стъпки чрез фотоапарата

2 Добавете уеб услугата, която сте 
конфигурирали като дестинация.

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>.

 z Изберете [ ].
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Изпращане на изображения
Можете да споделяте изображения със семейството и приятелите си, като 
изпращате изображения от фотоапарата към уебуслуга, запаметена във 
фотоапарата, или като изпращате уебвръзки към онлайн албумите си.
Свързване към уебуслуги чрез Wi-Fi

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>.

2 Изберете уебуслуга.
 z Ако се изведе хронологията (= 413), 

превключете екрана чрез бутоните <Y> 
<Z>.

 z Може да се изведе екран за избор на 
дестинация в зависимост от типа и 
настройките на уебуслугата (= 408).
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Изпращане на единични изображения

1 Изберете изображение за 
изпращане.

 z Използвайте <Y> <Z>, за да изберете 
изображението, което желаете да 
изпратите, и натиснете <0>.

 z Чрез натискане на бутона <I> 
можете да превключите към групово 
възпроизвеждане и да изберете 
изображение.

2 Изберете [Send img shown].
 z В [Size to send] можете да изберете 

размера на изображението за 
изпращане.

 z В екрана след изпращане на 
изображенията изберете [OK], за да 
прекратите Wi-Fi връзката.

 z Когато екранът [Terms of use] се 
изведе, внимателно прочетете 
съобщението и след това изберете  
[I Agree].

 z За да превъртите екрана, използвайте 
бутоните <W> <X>.
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Изпращане на множество избрани изображения

1 Натиснете <0>.

 

2 Изберете [Send selected].

 

3 Изберете изображения за 
изпращане.

 z Използвайте <Y> <Z>, за да изберете 
изображението, което желаете да 
изпратите, и натиснете <0>.

 z Чрез натискане на бутона <I> 
можете да избирате изображения 
от екран с три изображения. За да 
се върнете към възпроизвеждане на 
единични снимки, натиснете бутона 
<u>.

 z След като сте избрали изображения за 
изпращане, натиснете бутона <M>.
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4 Задайте [Size to send].
 z Когато избраната дестинация е YouTube, 

[Size to send] не се извежда.
 z В изведения екран изберете размер на 

изображението.

5 Изберете [Send].
 z В екрана след изпращане на 

изображенията изберете [OK], за да 
прекратите Wi-Fi връзката.

 z Когато екранът [Terms of use] се 
изведе, внимателно прочетете 
съобщението и след това изберете  
[I Agree].

 z За да превъртите екрана, използвайте 
бутоните <W> <X>.
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Изпращане на зададен диапазон от изображения
Задайте диапазон на изображенията, за да изпратите всички изображения в 
диапазона наведнъж.

1 Натиснете <0>.

2 Изберете [Send range].

3 Задайте диапазона на 
изображенията.

 z Изберете първото изображение 
(начална точка).

 z Изберете последното изображение 
(крайна точка).

 B Изображенията ще бъдат избрани и ще 
се появи [X].

 z За да отмените избора, повторете 
процедурата.

 z Можете да натиснете бутона <I>, 
за да промените броя на показаните 
изображения в индексния екран.

4 Потвърдете диапазона.
 z Натиснете бутона <M>.

5 Задайте [Size to send].
 z В изведения екран изберете размер на 

изображението.
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6 Изберете [Send].
 z В екрана след изпращане на 

изображенията изберете [OK], за да 
прекратите Wi-Fi връзката.

 z Когато екранът [Terms of use] се 
изведе, внимателно прочетете 
съобщението и след това изберете  
[I Agree].

 z За да превъртите екрана, използвайте 
бутоните <W> <X>.

Изпращане на всички изображения от картата

1 Натиснете <0>.

2 Изберете [Send all card].
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3 Задайте [Size to send].
 z В изведения екран изберете размер на 

изображението.

4 Изберете [Send].
 z В екрана след изпращане на 

изображенията изберете [OK], за да 
прекратите Wi-Fi връзката.

 z Когато екранът [Terms of use] се 
изведе, внимателно прочетете 
съобщението и след това изберете  
[I Agree].

 z За да превъртите екрана, използвайте 
бутоните <W> <X>.
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Изпращане на изображения, които отговарят на условията за 
търсене
Изпратете всички изображения, които отговарят на условията за търсене, 
зададени в [Set image search conditions], наведнъж.
За [Set image search conditions] вижте “Филтриране на изображения за 
възпроизвеждане” (= 291).

1 Натиснете <0>.

2 Изберете [Send all found].

3 Задайте [Size to send].
 z В изведения екран изберете размер на 

изображението.
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4 Изберете [Send].
 z В екрана след изпращане на 

изображенията изберете [OK], за да 
прекратите Wi-Fi връзката.

 z Когато екранът [Terms of use] се 
изведе, внимателно прочетете 
съобщението и след това изберете  
[I Agree].

 z За да превъртите екрана, използвайте 
бутоните <W> <X>.

 z Докато е установена Wi-Fi връзка с уебуслуга, не можете да заснемете снимка 
дори ако натиснете спусъка на фотоапарата.

 z При изпращане на изображение към уебуслуга, различна от CANON iMAGE 
GATEWAY, съобщение за грешка при изпращане може да не се изведе дори 
когато изображението не е изпратено към уебуслугата успешно. Такива грешки 
при изпращане могат да бъдат проверени в сайта CANON iMAGE GATEWAY. 
Проверете съдържанието на грешката и след това опитайте отново да 
изпратите изображението.

 z В зависимост от уебуслугата броят на изображенията и продължителността на 
видеозаписите, които могат да бъдат изпратени, могат да бъдат ограничени.

 z Възможно е някои изображения да не могат да се изпратят със [Send range], 
[Send all card] или [Send all found].

 z Когато намалите размера на изображението, се намалява размерът на всички 
изображения, които трябва да бъдат изпратени едновременно. Имайте 
предвид, че снимките с размер b и видеозаписите не се намаляват.

 z Настройката [Reduced] е разрешена само за снимки, заснети с фотоапарати 
от същия модел като този. Снимки, заснети с други модели фотоапарати, се 
изпращат без промяна на размера.

 z Чрез сайта на CANON iMAGE GATEWAY можете да проверите регистъра за 
трансфер на изображения към съответните уебуслуги.

 z Ако за захранване на фотоапарата използвате батерия, уверете се, че тя е 
напълно заредена.
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Wi-Fi връзка чрез точки за достъп
Този раздел описва как да присъедините фотоапарата към Wi-Fi мрежа чрез 
точка за достъп, съвместима с WPS (режим PCB).
Първо проверете разположението на бутона WPS и колко дълго трябва да 
го натискате.
Установяването на Wi-Fi връзка може да отнеме приблиз. една минута.

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>.

2 Изберете елемент.
 z Ако се изведе хронологията (= 413), 

превключете екрана чрез бутоните <Y> 
<Z>.

3 Изберете [Add a device to connect to].

 z Когато е избрано [q] (Свързване към 
смартфон), се извежда екранът, показан 
отляво. Ако вече сте инсталирали 
приложението Camera Connect, 
изберете [Do not display].

 z В следващия показан екран [Connect 
 z to smartphone] изберете [Connect via 

Wi-Fi] и след това натиснете <0>.
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4 Изберете [Switch network].
 z Извежда се, когато е избрано [q], [D] 

или [l].

5 Изберете [Connect with WPS].

 z За опцията [Camera access point mode], изведена на стъпка 5, вижте = 408.

6 Изберете [WPS (PBC mode)].
 z Изберете [OK].

7 Свържете се към точката за достъп 
чрез Wi-Fi.

 z Натиснете WPS бутона на точката за 
достъп.

 z Изберете [OK].

8 Изберете [Auto setting].
 z Изберете [OK], за да отворите екрана с 

настройки на функцията Wi-Fi.
 z Ако възникне грешка с [Auto setting], 

вижте = 428.
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9 Задайте настройките за функцията 
Wi-Fi.

[qConnect to smartphone]
 z В екрана за Wi-Fi настройки на 

смартфона докоснете SSID името 
(име на мрежа), показано на екрана 
на фотоапарата, и след това въведете 
паролата за свързване с точката за 
достъп.

Преминете към стъпка 8 на = 360.

[DRemote control (EOS Utility)]
Преминете към стъпка 7 или 8 на = 376.

[lPrint from Wi-Fi printer]
Преминете към стъпка 6 на = 382.

Конфигуриране на CANON iMAGE 
GATEWAY
Преминете към стъпка 5 на = 393.
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Екран "Изпрати към"
Може да се изведе екран за избор на дестинация в зависимост от 
уебуслугата.
За да запаметите дестинации или да зададете настройки, трябва да 
използвате компютър. За подробности прочетете "Ръководство за 
използване на EOS Utility".

 z Може да се изведе екранът [Send to].
 z Изберете дестинацията от списъка със 

запаметени дестинации.
 z Процедурите за конфигуриране на 

връзка и изпращане на изображения са 
същите като за другите уебуслуги. 

Режим "Точка за достъп на фотоапарата"
Режимът "Точка за достъп на фотоапарата" 
е режим за свързване на фотоапарата 
директно към всяко друго устройство чрез 
Wi-Fi.
Извежда се, когато сте задали [q], [D] или 
[l] в [k: Wi-Fi/Bluetooth connection].

Ръчна настройка на IP адрес
Показаните елементи ще са различни в зависимост от Wi-Fi функцията.

1 Изберете [Manual setting]
 z Изберете [OK].
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2 Изберете елемент.
 z Изберете елемент, за да извикате 

екрана за въвеждане на цифри.
 z За да използвате мрежов шлюз, 

изберете [Enable] и след това изберете 
[Address].

3 Въведете желаните стойности.
 z Завъртете селектора <6>, за да 

местите позицията на въвеждане в 
горното поле, и използвайте <Y> 
<Z>, за да изберете цифра. Натиснете 
<0>, за да въведете избраната 
цифра.

 z За да зададете въведената стойност и 
да се върнете към екрана от стъпка 2, 
натиснете бутона <M>.

4 Изберете [OK].
 z Когато сте завършили настройването на 

необходимите елементи, изберете [OK].
 z Ако не сте сигурни какво да въведете, 

вижте “Проверка на настройките на 
мрежата” (= 442) или попитайте 
мрежовия си администратор или друг 
човек, запознат с мрежата.
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Свързване към безжично 
дистанционно управление
Тази фотоапарат може да бъде свързан и към безжично дистанционно 
управление BR-E1 (продава се отделно) чрез Bluetooth за снимане с 
дистанционно управление (= 463).

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>.

2 Изберете [F Connect to Wireless 
Remote].

 

3 Изберете [Add a device to connect to].

4 Сдвоете устройствата.
 z Когато се появи екранът [Pairing], 

натиснете и задръжте бутоните <W> и 
<T> на BR-E1 едновременно за повече 
от 3 секунди.

 z След като се изведе съобщение, че 
фотоапаратът е сдвоен с BR-E1, 
натиснете <0>.
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5 Активирайте снимане с 
дистанционно управление:

 z Задайте за [Drive mode] от панела [z] 
настройка [Q] (= 112).

 z В [Remote control] от панела [z] 
изберете [Enable].

 z Начинът на работа след сдвояването е 
обяснен в ръководството за използване 
на BR-E1.

 z Bluetooth връзката консумира енергия от батерията дори след активирането на 
функцията за автоматично изключване на фотоапарата.

 z Когато не използвате функцията Bluetooth, е препоръчително на стъпка 1 да 
зададете настройка [Disable].

 z Функцията за автоматичното изключване ще се активира след приблиз. 2 мин., 
когато фотоапаратът е настроен за дистанционно снимане.

Заснемане на 
цифрова снимка

Запис на видео
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Прекратяване на сдвояването
За да сдвоите фотоапарата с друго дистанционно управление BR-E1, 
изтрийте информацията за връзката с използваното дистанционно 
управление.

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>.

2 Изберете [F Connect to Wireless 
Remote].

3 Изберете [Delete connection 
information].

4 Изберете [OK].



413

Повторно свързване чрез Wi-Fi
Изпълнете тези стъпки, за да се свържете отново с устройства или уеб 
услуги със запаметени настройки за връзка.

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>.

2 Изберете елемент.
 z Изберете елемента, с който да се 

свържете чрез Wi-Fi от показаната 
хронология. Ако елементът не е 
показан, използвайте бутоните <Y> 
<Z>, за да превключите екраните.

 z Ако [History connection] е с настройка 
[Hide], хронологията няма да се покаже 
(= 416).

3 Използвайте менюто на свързаното устройство.

[q] Смартфон
 z Стартирайте Camera Connect.
 z Ако дестинацията за свързване на смартфона е била променена, 

възстановете настройките, за да се свържете към фотоапарата чрез 
Wi-Fi или към същата точка за достъп като на фотоапарата.
Когато свързвате директно фотоапарата към смартфон чрез Wi-Fi, в 
края на SSID името се показва “_Canon0A”.

[D] Компютър
 z Стартирайте софтуера за EOS в компютъра.
 z Ако дестинацията за свързване на компютъра е била променена, 

възстановете настройките, за да се свържете към фотоапарата чрез 
Wi-Fi или към същата точка за достъп като на фотоапарата.
Когато свързвате директно фотоапарата към компютър чрез Wi-Fi, в 
края на SSID името се показва “_Canon0A”.
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[l] Принтер
 z Ако дестинацията за свързване на принтера е била променена, 

възстановете настройките, за да се свържете към фотоапарата чрез 
Wi-Fi или към същата точка за достъп като на фотоапарата.
Когато свързвате директно фотоапарата към принтер чрез Wi-Fi, в 
края на SSID името се показва “_Canon0A”.
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Запаметяване на няколко настройки 
за свързване
Можете да запаметите до 10 настройки за свързване за функциите за 
безжична комуникация.

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>. 

2 Изберете елемент.
 z Ако се изведе хронологията (= 413), 

превключете екрана чрез бутоните <Y> 
<Z>.

 z За подробности относно [qConnect 
to smartphone] вижте “Свързване към 
смартфон” (= 349).

 z За подробности относно [DRemote 
control (EOS Utility)] вижте “Свързване 
към компютър чрез Wi-Fi” (= 374).

 z За подробности относно [lPrint from 
Wi-Fi printer] вижте “Свързване към 
принтер чрез Wi-Fi” (= 381).

 z Когато изпращате изображения към 
уебуслуга, вижте “Изпращане на 
изображения към уебуслуга” (= 391).

 z За да изтриете настройки за връзка, вижте = 423.
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Wi-Fi настройки

1 Изберете [Wi-Fi settings].
 z В панела [k] изберете [Wi-Fi settings] 

и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете елемент.

 z Wi-Fi
Когато е забранено използването на електронни и безжични устройства, 
като напр. на борда на самолети или в болници, задайте настройка 
[Disable].

 z Парола
Задайте [None], за да разрешите установяването на Wi-Fi връзка без 
парола (освен при свързване към точка за достъп чрез Wi-Fi).

 z Хронология на връзките
Можете да зададете настройка [Show] или [Hide] за хронологията на 
свързаните чрез Wi-Fi устройства.

 z Автоматично изпращане на изображения към компютър
С помощта на специализирания софтуер Image Transfer Utility 2, можете 
автоматично да изпращате изображения от фотоапарата към компютър 
(= 378).

 z Изпращане към смартфон след снимане
Вашите снимки могат да бъдат изпращани към смартфон автоматично 
(= 362).

 z MAC адрес
Можете да проверите MAC адреса на фотоапарата.



417

Настройки за Bluetooth

1 Изберете [Bluetooth settings].
 z В панела [k] изберете [Bluetooth 

settings] и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете елемент.

 z Bluetooth
Ако няма да използвате функцията Bluetooth, изберете [Disable].

 z Check connection information (Проверка на информацията за 
връзката)
Позволява ви да проверите името и състоянието на връзката на 
сдвоеното устройство.

 z Bluetooth address (Bluetooth адрес)
Можете да проверите Bluetooth адреса на фотоапарата.

 z Stay conn. if off (Остани свързан, ако е изкл.)
Показва се, след като фотоапаратът е сдвоен със смартфон чрез 
Bluetooth.
Задаването на настройка [Enable] ви позволява да преглеждате 
изображения във фотоапарата и да управлявате други негови функции 
чрез Wi-Fi дори когато той е изключен (= 356).



418

Промяна на името на мрежа
Можете да промените името на фотоапарата (показвано на екрана на 
смартфони и други фотоапарати), ако е необходимо.

1 Изберете [Nickname].
 z В панела [k] изберете [Nickname] и 

след това натиснете <0>.

 

2 Въведете текст чрез виртуалната 
клавиатура (= 427).

 z Когато завършите въвеждането, 
натиснете бутона <M> и след това 
изберете [OK].
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Присъединяване на геолокационни 
данни към изображения с използване на 
GPS информация от други устройства
Можете да добавяте геолокационни данни към изображения чрез GPS 
приемник GP-E2 (продава се отделно) или смартфон с Bluetooth.

GP-E2
1 Монтирайте приемника GP-E2 към 

фотоапарата.
 z Монтирайте GP-E2 към чехълчето на 

фотоапарата и го включете. За повече 
информация вижте "Ръководство за 
използване на GP-E2".

2 Изберете [GPS device settings].
 z В панела [k] изберете [GPS device 

settings] и след това натиснете <0>.

 

3 В [Select GPS device] изберете [GPS 
receiver].

4 Направете снимката.
 z За повече информация за функцията 

[Set up] вижте "Ръководство за 
използване на GP-E2".

Предпазни мерки при използване на приемник GP-E2
 z Първо проверете страните и регионите, където е разрешено използването на 

GPS приемници, и спазвайте законовите им ограничения.
 z Обновяване на фърмуера на GP-E2 до вер. 2.0.0 или по-нова. Обновяването 

на фърмуера изисква интерфейсен кабел. Вижте в уебсайта на Canon как 
можете да обновите фърмуера на GP-E2.

 z Кабелът не може да се използва за свързване на фотоапарата към GP-E2.
 z Фотоапаратът не записва посоката на снимане.
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Смартфон
Изпълнете тези настройки, след като сте инсталирали приложението 
Camera Connect (= 350) в смартфона.

1 Включете GPS функцията на 
смартфона.

2 Свържете се чрез Bluetooth.
 z Свържете фотоапарата към смартфон 

чрез Bluetooth (= 351).

3 Изберете [GPS device settings].
 z В панела [k] изберете [GPS device 

settings] и след това натиснете <0>.

 

4 Изберете [Smartphone] в [Select 
GPS device].

 z След като завършите задаването на 
настройките, стартирайте Camera 
Connect.

5 Направете снимката.
 z Геолокационните данни, получени чрез 

смартфон, ще бъдат добавени към 
изображението.
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Индикации за GPS връзката
Можете да проверите статуса на получаване на геолокационни данни от 
смартфона чрез символа за GPS връзка в екрана за заснемане на снимки 
или видео (съответно = 184 и = 223).

 z Сиво: Услугите за определяне на местоположението са изключени.
 z Мига: Геолокационни данни не могат да бъдат получени.
 z Свети постоянно: Получени са геолокационни данни.

Относно статуса на индикатора за GPS връзка, когато се използва GP-E2, 
вижте "Ръководство за използване на GP-E2".
Добавяне на геолокационни данни към изображения по време 
на снимане
Към изображенията, които заснемате, докато GPS иконата свети, се добавят 
геолокационни данни.
Геолокационни данни, добавени към изображението.
В екрана с информация за заснемането (= 101) можете да проверите 
геолокационните данни, добавени към заснетото изображение.

(1)
(2)
(3)
(4)

(1) Географска ширина
(2) Географска дължина
(3) Надморска височина
(4)  UTC (координирано универсално 

време)
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 z Смартфонът може да получава геолокационни данни само когато 
фотоапаратът е свързан към смартфона чрез Bluetooth.

 z Не се получава информация за посока.
 z Получените геолокационни данни може да не са точни в зависимост от 

условията на пътуване и състоянието на смартфона.
 z След като включите фотоапарата, може да отнеме известно време, за да се 

получат геолокационни данни от смартфона.
 z Получаването на геолокационни данни се прекратява, ако извършите някое от 

посочените по-долу действия.
 - Сдвояване с безжично дистанционно управление чрез Bluetooth.
 - Изключване на фотоапарата.
 - Затваряне на приложението Camera Connect.
 - Изключване на GPS функцията на смартфона.

 z Получаването на геолокационни данни се прекратява във всяка от посочените 
по-долу ситуации.
 - Захранването на фотоапарата е изключено.
 - Bluetooth връзката е прекратена.
 - Оставащият заряд в батерията на смартфона е нисък.

 z Координираното универсално време, със съкращение UTC, съвпада с GMT 
(Средно време по Гринуич).

 z При запис на видео ще се добави GPS информацията от момента на 
стартиране на записа.
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Промяна или или изтриване на 
настройки за свързване
За да промените или изтриете настройки за свързване, първо прекратете 
Wi-Fi връзката.

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>.

 

2 Изберете елемент.
 z Ако се изведе хронологията (= 413), 

превключете екрана чрез бутоните <Y> 
<Z>.

 

3 Изберете [Edit/delete device].
 z Можете да промените Bluetooth 

връзката, като изберете смартфон с 
етикет [ ] в сиво. След като се изведе 
екранът [Connect to smartphone], 
изберете [Pair via Bluetooth] и след 
това натиснете <0> в следващия 
екран.

4 Изберете устройството, за което 
да промените или изтриете 
настройките за свързване.
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5 Изберете елемент.
 z Променете или изтрийте настройките за 

свързване в изведения екран.

 

 z Change device nickname (Промяна на името на устройството)
Можете да промените името чрез виртуалната клавиатура (= 427).

 z Viewable imgs (Достъпни за разглеждане изображения) (= 370)
Извежда се, когато е избрана настройка [qConnect to smartphone] 
(свърване към смартфон). Настройките ще се появят в долната част на 
екрана.

 z Delete connection information (Изтриване на информацията за 
връзка)
Когато изтривате информация за връзка за сдвоен смартфон, също 
изтрийте информацията за фотоапарата, запаметена в смартфона 
(= 357).

 z За уебуслуги посетете уебсайта CANON iMAGE GATEWAY, за да изтриете 
настройките за свързване.
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Инициализиране на настройките за 
безжична комуникация
Всички настройки за безжична комуникация могат да бъдат изтрити. Можете 
да изтриете настройките за безжична комуникация, за да предотвратите 
тяхното разкриване, когато предоставяте фотоапарата си на други хора.

1 Изберете [Clear wireless settings].
 z В панела [k] изберете [Clear wireless 

settings] и след това натиснете <0>.

 

2 Изберете [OK].

 

 z Използването на функцията [5: Clear all camera settings] не изтрива 
информацията за настройките за безжична връзка.

 z Ако сте сдвоили фотоапарата със смартфон, в екрана с Bluetooth настройки 
на смартфона изтрийте информацията за връзката на фотоапарата, чиито 
настройки за безжична комуникация сте инициализирали.
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Екран с информация
Можете да проверите грешката и MAC адреса на фотоапарата.

1 Изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection].

 z В панела [k] изберете [Wi-Fi/Bluetooth 
connection] и след това натиснете 
<0>.

2 Натиснете бутона <B>.
 B Извежда се екранът [View info].

 z Когато е възникнала грешка, натиснете <0>, за да видите грешката.
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Работа с виртуална клавиатура
(1) (2)

(3)

(4)

(5) (7) (8)(6)

(1) Поле за въвеждане на текст (5)  Превключване между режимите на 
въвеждане

(2)  Бутони за показалеца, за 
придвижване в полето за въвеждане

(6) Интервал

(3)  Текущ брой символи/брой налични 
символи

(7)  Изтриване на символ от полето за 
въвеждане

(4) Клавиатура (8) Завършване на въвеждането на текст

 z Натискайте стрелките <V>, за да премествате фокуса между  
елементи 2 и 4–7.

 z Натиснете <0>, за да потвърдите въведеното или за да 
превключвате режимите на въвеждане.
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Действия при съобщения за грешка
Когато възникне грешка при свързване, можете да покажете детайли 
за грешката чрез една от процедурите по-долу. След това отстранете 
причината за грешката в съответствие с примерите, показани в тази глава.

 z В екрана [View info] натиснете <0> (= 426).
 z Изберете [Error details] в екрана [Wi-Fi on].

Щракнете върху страницата на съответния код за грешка в таблицата  
по-долу, за да прескочите към съответната страница.

11 (= 429) 12 (= 429) 21 (= 430) 22 (= 431)
23 (= 432) 61 (= 433) 63 (= 434) 64 (= 434)
65 (= 435) 66 (= 435) 67 (= 435) 68 (= 436)
69 (= 436) 91 (= 436) 121 (= 436) 125 (= 437)

126 (= 437) 127 (= 437) 141 (= 437) 142 (= 437)

151 (= 438) 152 (= 438)

 z Когато възникне грешка, [Err**] се извежда в горната дясна част на екрана 
[k: Wi-Fi/Bluetooth connection]. Грешката се скрива, когато захранването на 
фотоапарата се постави в позиция <2>.
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11: Connection target not found
 z В случай на [q] работи ли Camera Connect?

 B Установете връзка чрез Camera Connect (= 360).
 z В случай на [D] работи ли софтуерът за EOS?

 B Стартирайте софтуера за EOS и установете повторно връзката 
(= 376).

 z В случай на [l] захранването на принтера включено ли е?
 B Включете принтера.

 z Използват ли фотоапаратът и точката за достъп една и съща парола за 
удостоверяване?

 B Тази грешка възниква, ако паролите не съвпадат, когато методът за 
удостоверяване е [Open system].
За настройката е от значение изписването на главни и малки букви, 
така че проверете дали са изписани правилно главните и малките 
букви. Уверете се, че във фотоапарата е въведена правилната 
парола за удостоверяване (= 427).

12: Connection target not found
 z Включено ли е захранването на другото устройство и на точката за 

достъп?
 B Включете другото устройство и точката за достъп и изчакайте за 
кратко. Ако връзка все още не може да бъде установена, изпълнете 
процедурите за установяване на връзка отново.
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21:  No address assigned by DHCP server
Какво да проверите във фотоапарата

 z За фотоапарата: IP адресът е с настройка [Auto setting]. Това 
правилната настройка ли е?

 B Ако не използвате DHCP сървър, конфигурирайте настройките, като 
зададете за IP адреса [Manual setting] във фотоапарата (= 408).

Какво да проверите в DHCP сървъра
 z Включено ли е захранването на DHCP сървъра?

 B Включете DHCP сървъра.
 z Притежава ли DHCP сървърът достатъчно адреси за присъединяване?

 B Увеличете броя на адресите, достъпни за присъединяване чрез 
DHCP сървъра.
 B Изключете устройствата с присъединени от DHCP сървъра адреси от 
мрежата, за да намалите броя използвани адреси.

 z Работи ли правилно DHCP сървърът?
 B Проверете настройките на DHCP сървъра, за да се уверите, че 
работи правилно като DHCP сървър.
 B Ако е възможно, попитайте своя мрежов администратор, за да се 
уверите, че DHCP сървърът работи.
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22: No response from DNS server
Какво да проверите във фотоапарата

 z За фотоапарата: съответства ли настройката за IP адрес на DNS 
сървъра на действителния адрес на сървъра?

 B Задайте за IP адреса [Manual setting]. След това чрез фотоапарата 
задайте IP адреса, който съответства на адреса на използвания  
DNS сървър (= 408, = 442).

Какво да проверите в DNS сървъра
 z Включено ли е захранването на DNS сървъра?

 B Включете DNS сървъра.
 z Правилно ли са зададени настройките на DNS сървъра за IP адреси и 

съответните имена?
 B За DNS сървъра: уверете се, че IP адресите и съответните имена са 
правилно въведени.

 z Работи ли правилно DNS сървърът?
 B Проверете настройките на DNS сървъра, за да се уверите, че работи 
правилно като DNS сървър.
 B Ако е възможно, попитайте своя мрежов администратор, за да се 
уверите, че DNS сървърът работи.

Какво да проверите в мрежата като цяло
 z Дали мрежата, към която се опитвате да се свържете чрез Wi-Fi, 

включва маршрутизатор или подобно устройство, което служи като 
мрежов шлюз?

 B Ако е възможно, попитайте своя мрежов администратор за адреса на 
мрежовия шлюз и го въведете във фотоапарата (= 408, = 442).
 B Уверете се, че настройките за адрес на мрежовия шлюз са правилно 
въведени във всички мрежови устройства, включително и във 
фотоапарата.
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23: Device with same IP address exists on selected network
Какво да проверите във фотоапарата

 z Дали фотоапаратът и друго устройство, свързано чрез Wi-Fi към същата 
мрежа, имат един и същи IP адрес?

 B Променете IP адреса на фотоапарата, за да избегнете съвпадение 
на адреса с този на друго устройство в мрежата. Или променете  
IP адреса на устройството със съвпадащ адрес.
 B Ако IP адресът на фотоапарата е с настройка [Manual setting] в 
мрежа с активен DHCP сървър, задайте настройка [Auto setting] 
(= 406).

Действия при съобщения за грешка 21–23
 z Когато отстранявате грешки с номера 21–23, проверете описаното по-долу.
 z Използват ли фотоапаратът и точката за достъп една и съща парола за 

удостоверяване?
 - Тази грешка възниква, ако паролите не съвпадат, когато методът за 

удостоверяване е [Open system]. За настройката е от значение изписването 
на главни и малки букви, така че проверете дали са изписани правилно 
главните и малките букви. Уверете се, че във фотоапарата е въведена 
правилната парола за удостоверяване (= 427).
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61: Selected SSID wireless LAN network not found
 z Има ли предмети, които стоят между фотоапарата и антената на 

точката за достъп?
 B Преместете антената на точката за достъп в позиция с пряка 
видимост към фотоапарата (= 439).

Какво да проверите във фотоапарата
 z Съответства ли SSID името, зададено във фотоапарата, с това на 

точката за достъп?
 B Проверете SSID името на точката за достъп и след това задайте 
същото SSID име във фотоапарата.

Какво да проверите за точката за достъп
 z Включена ли е точката за достъп?

 B Включете захранването на точката за достъп
 z Ако филтрирането по MAC адрес е активирано, запаметен ли е MAC 

адресът на фотоапарата в точката за достъп?
 B Запаметете MAC адреса от фотоапарата в точката за достъп.  
MAC адресът може да бъде проверен в екрана [View info] (= 426).
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63: Wireless LAN authentication failed
 z Използват ли фотоапаратът и точката за достъп един и същи метод за 

удостоверяване?
 B Фотоапаратът поддържа следните методи за удостоверяване:  
[Open system], [Shared key] и [WPA/WPA2-PSK].

 z Използват ли фотоапаратът и точката за достъп една и съща парола за 
удостоверяване?

 B За настройката е от значение изписването на главни и малки букви, 
така че проверете дали са изписани правилно главните и малките 
букви. Уверете се, че във фотоапарата е въведена правилната 
парола за удостоверяване.

 z Ако филтрирането по MAC адрес е активирано, запаметен ли е MAC 
адресът на фотоапарата в точката за достъп?

 B Запаметете MAC адреса от фотоапарата в точката за достъп.  
MAC адресът може да бъде проверен в екрана [View info] (= 426).

64: Cannot connect to wireless LAN terminal
 z Използват ли фотоапаратът и точката за достъп един и същи метод за 

криптиране?
 B Фотоапаратът поддържа следните методи за криптиране: WEP, TKIP 
и AES.

 z Ако филтрирането по MAC адрес е активирано, запаметен ли е MAC 
адресът на фотоапарата в точката за достъп?

 B Запаметете MAC адреса от фотоапарата в точката за достъп.  
MAC адресът може да бъде проверен в екрана [View info] (= 426).
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65: Wireless LAN connection lost
 z Има ли предмети, които стоят между фотоапарата и антената на 

точката за достъп?
 B Преместете антената на точката за достъп в позиция с пряка 
видимост към фотоапарата (= 439).

 z Безжичната връзка е била прекъсната поради някакви причини и 
връзката не може да бъде възстановена.

 B Възможните причини са следните: претоварване на точката за 
достъп от друго устройство, използване на микровълнова фурна или 
подобно устройство в близост (интерференция чрез IEEE 802.11b/g/n 
(2,4 GHz честота)) или въздействие на дъжд или висока влажност 
(= 439).

66: Incorrect wireless LAN password
 z Използват ли фотоапаратът и точката за достъп една и съща парола за 

удостоверяване?
 B За настройката е от значение изписването на главни и малки букви, 
така че проверете дали са изписани правилно главните и малките 
букви. Уверете се, че във фотоапарата е въведена правилната 
парола за удостоверяване.

67: Incorrect wireless LAN encryption method
 z Използват ли фотоапаратът и точката за достъп един и същи метод за 

криптиране?
 B Фотоапаратът поддържа следните методи за криптиране: WEP, TKIP 
и AES.

 z Ако филтрирането по MAC адрес е активирано, запаметен ли е MAC 
адресът на фотоапарата в точката за достъп?

 B Запаметете MAC адреса от фотоапарата в точката за достъп.  
MAC адресът може да бъде проверен в екрана [View info] (= 426).
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68:  Cannot connect to wireless LAN terminal Retry from the 
beginning.

 z Задържали ли сте натиснат бутона за WPS на точката за достъп  
(Wi-Fi Protected Setup) за определения период?

 B Задръжте WPS бутона за определения в ръководството за употреба 
на точката за достъп период.

 z Опитали ли сте да установите връзка в близост до точката за достъп?
 B Опитайте се да установите връзка, когато двете устройства са 
разположени близо едно до друго.

69:  Multiple wireless LAN terminals have been found.  
Cannot connect. Retry from the beginning.

 z Осъществява се свързване от други точки за достъп в режим Pushbutton 
Connection (PBC режим) на WPS (Wi-Fi Protected Setup).

 B Изчакайте малко и опитайте да установите връзката отново.

91: Other error
 z Възникнали са грешки, различни от номер 11 до 69.

 B Изключете захранването на фотоапарата и след това го включете 
отново.

121: Not enough free space on server
 z Уебсървърът не разполага с достатъчно свободно пространство.

 B Изтрийте ненужните изображения в уебсървъра, проверете 
свободното пространство в уебсървъра и се опитайте да изпратите 
данните отново.
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125: Check the network settings
 z Установена ли е връзка с мрежата?

 B Проверете статуса на мрежата.

126: Could not connect to server
 z CANON iMAGE GATEWAY е в процес на поддръжка или сървърът е 

временно претоварен.
 B Опитайте да се свържете с уебуслугата отново по-късно.

127: An error has occurred
 z Проблем, различен от грешки от 121 до 126, е възникнал, докато 

фотоапаратът е бил свързан към уебуслугата.
 B Опитайте отново да установите Wi-Fi връзката с уебуслугата.

141: Printer is busy. Reconnect to try again.
 z Извършва ли в момента принтерът отпечатване?

 B Опитайте отново да установите Wi-Fi връзката към принтера, след 
като приключи процесът на печат.

 z Свързан ли е и друг фотоапарат към принтера чрез Wi-Fi?
 B Опитайте отново да установите Wi-Fi връзката с принтера, след като 
Wi-Fi връзката с другия фотоапарат е прекратена.

142:  Could not acquire printer information. Reconnect to try 
again.

 z Включено ли е захранването на принтера?
 B Опитайте отново да установите Wi-Fi връзката след включване на 
принтера.
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151:  Transmission canceled
 z Автоматичното прехвърляне на изображения в компютъра е било 

прекъснато по някакъв начин.
 B За да възобновите автоматичното прехвърляне на изображения, 
поставете превключвателя на захранването на фотоапарата в 
позиция <2> и след това го поставете в позиция <1>.

152:   Card’s write protect switch is set to lock
 z Ключето за защита от изтриване на картата е поставено в заключено 

положение?
 B Плъзнете ключето за защита от изтриване на картата в позиция за 
запис/изтриване.
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Бележки за функцията за безжична 
комуникация
Ако скоростта на комуникация се намалява, връзката прекъсва или 
възникват други проблеми, когато използвате функциите за безжична 
комуникация, опитайте описаното по-долу.

Разстояние между фотоапарата и смартфона
Ако фотоапаратът е разположен твърде далеч от смартфона, Wi-Fi връзка 
може да не бъде установена дори когато е възможно установяване на Bluetooth 
връзка. В този случай приближете фотоапарата и смартфона и след това 
установете Wi-Fi връзка.

Местоположение на антената на точката за достъп
 z При използване на закрито, инсталирайте устройството в стаята, в 

която използвате фотоапарата.
 z Инсталирайте устройството на място, където не могат да застанат хора 

или предмети между него и фотоапарата.

Близо до електронни устройства
Ако скоростта на предаване на Wi-Fi връзката падне поради смущения от 
посочените по-долу електронни устройства, спрете да ги използвате или се 
отдалечете от устройствата за успешна комуникация.

 z Фотоапаратът се свързва с Wi-Fi мрежи по стандарта IEEE 802.11b/g/n 
чрез радиовълни в честотната лента 2,4 GHz. Поради това, скоростта 
на комуникация на Wi-Fi мрежата може да се намали, ако наблизо 
има Bluetooth устройства, микровълнови фурни, безжични телефони, 
безжични микрофони, смартфони, други фотоапарати или други 
подобни устройства, работещи в същата честотна лента.
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Бележки за използване на няколко фотоапарата
 z Когато свързвате няколко фотоапарата към една точка за достъп чрез 

Wi-Fi, се уверете, че IP адресите на фотоапаратите са различни.
 z Когато няколко фотоапарата са свързани към една точка за достъп чрез 

Wi-Fi, скоростта на комуникация се намалява.
 z Когато има няколко IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz честота) точки за достъп, 

оставете по пет празни канала между всеки два използвани канала за 
Wi-Fi мрежа, за да се намалят смущенията в радиовълните. Например 
използвайте канали 1, 6 и 11, канали 2 и 7 или канали 3 и 8.

Използване на безжично дистанционно управление BR-E1
 z BR-E1 не може да се използва, ако фотоапаратът е сдвоен със 

смартфон чрез Bluetooth. Свържете фотоапарата към безжичното 
дистанционно в [FConnect to Wireless Remote] от панела  
[k: Wi-Fi/Bluetooth connection].
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Сигурност
Ако настройките за сигурност не са били правилно зададени, може да 
възникнат изброените по-долу проблеми.

 z Следене на комуникацията
Трета страна със зловредни намерения може да следи вашата Wi-Fi 
комуникация и да се опита да се сдобие с данните, които изпращате.

 z Неупълномощен мрежов достъп
Трета страна със зловредни намерения може да получи 
неупълномощен достъп до мрежата ви и да открадне, промени или 
унищожи информацията ви. Наред с това, може да станете жертва на 
други видове неупълномощен достъп, като например имперсонация 
(когато някой краде самоличност, за да получи достъп до поверителна 
информация) или атаки "трамплин" (когато някой чрез неупълномощен 
достъп използва вашата мрежа, за да прикрие следите си, когато 
прониква в други системи).

Препоръчва се да се възползвате от системите и функциите за пълна 
защита на мрежата ви, за да предотвратите появата на такива проблеми.



442

Проверка на настройките на 
мрежата

 z Windows
Отворете [Command Prompt] в Windows, след това напишете  
ipconfig/all и натиснете <Enter>.
В допълнение към IP адреса, зададен за компютъра, се показват също 
така маската на подмрежата, мрежовия шлюз и DNS сървъра.

 z Mac OS
За Mac OS X отворете приложението [Terminal], въведете ifconfig -a и 
натиснете <Return>. IP адресът на компютъра е посочен в елемента 
[en0] до [inet], във формат “***.***.***.***”.
*  За информация относно приложението [Terminal] вижте "Помощ" в Mac OS X.

За да избегнете използването на един и същи IP адрес за компютъра и 
за другите устройства в мрежата, променете най-дясното от четирите 
числа (отделени с точка), когато задавате IP адреса на фотоапарата чрез 
процедурите, описани на = 408.

Пример: 192.168.1.10
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Статус на безжичната връзка
Състоянието на безжичната комуникация може да се провери на LCD 
дисплея.

Екран за бърз контрол Екран с информация 
по време на 
възпроизвеждане 

(2) (3)
(1)

(3)
(2)

(1)
(1)  Сила на 

безжичния сигнал
(2) Wi-Fi функция
(3)  Bluetooth функция

Състояние на комуникацията
LCD дисплей

Wi-Fi функция Сила на безжичния сигнал

Няма 
връзка

Wi-Fi: Забранено
Изкл.

Wi-Fi: Разрешено

Свързване (Мига)

Установена връзка

Изпращане на данни (fg)

Грешка при свързването (Мига)
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Индикатор за Bluetooth функцията
Bluetooth 
функция

Състояние на 
връзката LCD дисплей

Различна от 
[Disable]

Установена 
Bluetooth връзка

Bluetooth връзка 
не е установена

[Disable] Bluetooth връзка 
не е установена Не се извежда

 z  Състоянието "Установена Bluetooth връзка" се показва при връзка към 
смартфони чрез Wi-Fi и по време на автоматично прехвърляне на изображения 
към компютри. 

 z  Състоянието "Bluetooth връзка не е установена" се показва при връзка към 
компютри, принтери или уебуслуги чрез Wi-Fi.
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Персонализиране на 
фотоапарата

Потребителските функции ви позволяват да извършвате фини 
настройки на различните характеристики на фотоапарата 
според вашите предпочитания при снимане. Потребителските 
функции могат да бъдат настройвани и използвани само в 
режимите от "Творческа зона".

Режими от "Творческа зона"
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Задаване на потребителски функции

1 Изберете [Custom Functions(C.Fn)]. 
 z В панела [5] изберете [Custom 

Functions (C.Fn)] и след това натиснете 
бутона <0>.

2 Изберете номер на потребителска 
функция (1).

 z Натиснете <Y> <Z>, за да изберете 
номер на потребителска функция, и 
след това натиснете <0>.

3 Променете настройката според 
вашите желания.

 z Натиснете <W> <X>, за да изберете 
желаната настройка (номер), и след 
това натиснете <0>.

 z За да настроите друга потребителска 
функция, повторете стъпки от 2 до 3.

 z В долната част на екрана, под 
съответните номера на потребителските 
функции са изведени техните текущи 
настройки.

4 Затворете екрана за настройване.
 z Натиснете бутона <M>.
 B Екранът от Стъпка 1 се появява отново.

Инициализиране на всички потребителски функции
В менюто [5: Clear settings] изберете [Clear all Custom Func. (C.Fn)], за да 
изтриете всички настройки за потребителски функции (= 271).

N

(1)
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Потребителски функции

C.Fn I: Експонация A Снимане 
в режим LV

k Запис на 
видео

1 Стъпка при задаване на ниво на 
експонацията = 448 k k

2 Разширен диапазон на ISO 
светлочувствителност = 448 k k

3 Защитна корекция на програмата = 448

4 Автоматична отмяна на 
компенсацията на експонацията = 449 k k

C.Fn II: Метод на снимане
5 Фиксиране на огледалото в горна 

позиция = 449

C.Fn III: Операции/Други
6 Предупреждения z във визьора = 450
7 Спусък/Бутон за AE фиксиране = 451 k k

8 Функция на бутона SET = 452
k

(С изключе-
ние на 3)

k
(Само 4 и 5*)

9 Функция на бутона DISP = 453
k

(С изключе-
ние на 4)

k
(С изключе-

ние на 1)
10 Дисплей при захранване ВКЛ = 453

11 Прибиране на обектива при 
изключване на фотоапарата = 454 k k

* Настройка 4 не работи по време на запис на видео.

 z  Изведените в сиво потребителски функции не са активни при снимане в 
режим Live View (LV) или при запис на видео. (Настройките са забранени.)
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Настройки на потребителски 
функции
Потребителските функции са организирани в три групи според типа 
на функцията: C.Fn I: Експонация, C.Fn II: Метод на снимане, C.Fn III: 
Операции/Други.

C.Fn I: Експонация

C.Fn-1 Стъпка при задаване на ниво на експонацията
0: 1/3 стъпка
1: 1/2 стъпка

Задава 1/2 стъпка за настройване на скорост на затвора, отвор на 
диафрагмата, компенсация на експонацията, автоматичен клин на 
експонацията, компенсация на експонацията на светкавицата и др. 
Полезно, когато 1/3 стъпка е твърде малка.

 z При настройка 1 нивото на експонацията ще се изведе във визьора, както е 
показано по-долу.

C.Fn-2 Разширен диапазон на ISO светлочувствителност
0: Изкл.
1: Вкл.

Когато задавате ISO светлочувствителност, можете да избирате “H” 
(еквивалент на ISO 51200) за снимки и “H” (еквивалент на ISO 25600) 
за видео. Обърнете внимание, че ако [z: Highlight tone priority] е с 
настройка [Enable] или [Enhanced], няма да можете да изберете “H”.

 z За 4K видео диапазонът на ISO чувствителност е ISO 100–6400 дори когато 
[ISO expansion] е с настройка [1: On].

C.Fn-3 Защитна корекция на програмата
0: Забранено
1: Разрешено

За автоматична корекция на скоростта на затвора и отвора на 
диафрагмата, за да се постигне експонация, близка до стандартното 
ниво, ако постигането на стандартно ниво на експонация не е 
възможно при зададените настройки за скорост на затвора и отвор на 
диафрагмата в режим <s> или <f>.

N
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C.Fn-4 Автоматична отмяна на компенсацията на 
експонацията

0: Разрешено
Когато поставите превключвателя на захранването в позиция <2>, 
настройката за компенсация на експонацията ще бъде отменена.

1: Забранено
Настройката за компенсация на експонацията остава в сила дори след 
като поставите превключвателя на захранването в позиция <2>.

C.Fn II: Метод на снимане

C.Fn-5 Фиксиране на огледалото в горна позиция
0: Забранено
1: Разрешено

Можете да предотвратите размазването на изображението, причинено 
от механични вибрации (удар от огледалото) във вътрешността на 
фотоапарата, при снимане със супер-телеобективи или в близък 
план (макро фотография). Вижте стр. 165 относно процедурата по 
фиксиране на огледалото в горна позиция.
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C.Fn III: Операции/Други

C.Fn-6 Предупреждения <!> във визьора
Когато са зададени някои от описаните по-долу функции, символът <i> 
може да се изведе в долния ляв ъгъл на визьора (= 32). Също така, 
символът <i> ще се изведе в екрана за бърз контрол (= 57).
Изберете функцията, за която желаете да се извежда символ за 
предупреждение, натиснете <0>, за да добавите символ [X], и след това 
изберете [OK].
При избран стил V (монохромен):

Ако е зададен стил на снимката [Monochrome] (= 121), ще се изведе 
символ за предупреждение.

При корекция на WB:
Ако е зададена корекция на баланса на бяло (= 133), ще се изведе 
символ за предупреждение.

При зададена настройка M:
Ако за [z: High ISO speed NR] е зададена настройка [Multi Shot Noise 
Reduction] (= 138), ще се изведе символ за предупреждение.

При зададено точково мерене:
Ако за [z: Metering mode] е зададена настройка [Spot metering] 
(= 158), ще се изведе символ за предупреждение.

 z Ако за [s: Shooting screen] е зададена настройка [Guided], тази 
потребителска функция не е активна. (Настройките няма да имат ефект.)
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C.Fn-7 Спусък/Бутон за AE фиксиране
0:  AF/AE фиксиране
1:  AE фиксиране/AF

Това е удобно, когато искате да фокусирате и измерите осветеността 
отделно. Натиснете бутона <A>, за да фокусирате автоматично, и 
натиснете спусъка наполовина за AE фиксиране.

2:  AF/AF фиксиране, без AE фиксиране
При работа с функцията "Следящ AF" (или "Следящ AF" за снимане 
в режим Live View) можете да натиснете бутона <A>, за да 
преустановите автоматичното фокусиране (AF) за момент. Така ще 
предотвратите разстройването на фокуса, причинено от преминаване 
на обект между фотоапарата и заснемания обект. Експонацията се 
определя в момента на заснемане на снимката.

3:  AE/AF, без AE фиксиране
Това е полезно при заснемане на обекти, които постоянно спират и 
тръгват. При работа с функцията "Следящ AF" (или "Следящ AF" за 
снимане в режим Live View) можете да натиснете бутона <A>, за да 
стартирате или преустановите действието на функцията "Следящ AF". 
Експонацията се определя в момента на заснемане на снимката. По 
този начин можете да настроите фотоапарата си така, че винаги да 
поддържа оптимален фокус и експонация в очакване на решителния 
момент.

При запис на видео
 z При зададена настройка 1 или 3 натиснете бутона <A> за използване на 

функцията "AF при единичен кадър".
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C.Fn-8 Функция на бутона SET
Можете да присъедините често използвана функция към бутона <0>. 
Когато фотоапаратът е в готовност за снимане, ако натиснете бутона 
<0>, ще се изведе съответният екран за настройване на функцията.
0: Екран за бърз контрол

Извежда се екранът за бърз контрол (= 57).
1: Качество на изображението

Ще се изведе екранът с настройки за качество на изображението.
2: Компенсация на експонацията на светкавицата

Извежда се екранът за компенсация на експонацията на светкавицата.
3: Дисплей Вкл/Изкл

Можете да включите или изключите LCD дисплея.
4: Извеждане на менюто

Ще се изведе екранът на менюто.
5: Компенсация на експонацията (задържане бутон, завъртане S)

Можете да зададете компенсация на експонацията чрез завъртане 
на селектора <6> при натиснат <0>. Това е полезно, когато 
желаете да зададете компенсация на експонацията в режим на ръчна 
експонация <a> със зададена настройка "ISO Авто".

6: Настройки на светкавицата
Ще се изведе екранът с настройки на вградената светкавица или на 
външната светкавица.

7:  Преглед на дълбочината на рязкост
Диафрагмата на обектива ще се затвори до текущо зададената позиция 
и ще можете да проверите диапазона на приемлив фокус (дълбочината 
на рязкост) във визьора или на дисплея в режим Live View.
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C.Fn-9 Функция на бутона DISP
Можете да присъедините често използвана функция към бутона <U>. 
Когато фотоапаратът е в готовност за снимане, ако натиснете бутона 
<U>, ще се изведе съответният екран за настройване на функцията.
0: Дисплей Вкл/Изкл

Можете да включите или изключите LCD дисплея.
1:  Преглед на дълбочината на рязкост

Диафрагмата на обектива ще се затвори до текущо зададената позиция 
и ще можете да проверите диапазона на приемлив фокус (дълбочината 
на рязкост) във визьора или на дисплея в режим Live View.

2: Wi-Fi/Bluetooth връзка
Ще се изведе екранът за конфигуриране на Wi-Fi/Bluetooth връзки. 
Извежда се екранът [Wi-Fi on], когато фотоапаратът е свързан чрез 
Wi-Fi.

3: Макс. яркост на екрана (врем.)
Временно увеличава яркостта на екрана.

4: Временно преустановяване на функцията "Следящ AF за видео"
Можете да преустановите временно действието на функцията "Следящ 
AF за видео".

C.Fn-10  Дисплей при захранване ВКЛ
0: Дисплей вкл.

Когато включите фотоапарата, се извежда екранът "Бърз контрол" 
(= 57).

1: Предходно състояние на дисплея
След като е бил изключен, фотоапаратът ще се включи, запазвайки 
състоянието на LCD дисплея от мига преди да бъде изключен. Затова, 
ако сте изключили фотоапарата, когато LCD дисплеят е бил изключен, 
при последващо включване на фотоапарата на дисплея няма да се 
изведе нищо. По този начин ще спестите енергия. Работата с менюто и 
възпроизвеждането на изображения ще са достъпни както обикновено.
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C.Fn-11 Прибиране на обектива при изключване на 
фотоапарата

Чрез тази функция задавате настройки за механизма за прибиране на 
обектива, когато към фотоапарата е монтиран STM обектив, задвижван 
чрез предавка (като например EF40mm f/2.8 STM). Можете да зададете 
настройка за автоматично прибиране на обектива при поставяне на 
превключвателя на захранването в позиция <2>.
0: Разрешено
1: Забранено

 z Обективът няма да се прибере, независимо от зададената настройка за 
функцията за автоматично изключване.

 z Преди да свалите обектива, уверете се, че той е прибиран.

 z Ако е зададена настройка 0, тази функция работи независимо от позицията на 
превключвателя за режима на фокуса на обектива (AF или MF).
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Запаметяване на My Menu
В панела My Menu можете да запаметите елементи от менюто и 
потребителски функции, чиито настройки променяте често. Можете също 
така да зададете наименования на добавените в менюто панели и да 
натиснете бутона <M>, за да изведете първо панела My Menu.

 z Ако за [s: Menu display] сте задали настройка [Guided], панелът [9] няма 
да се изведе. Задайте за [Menu display] настройка [Standard] (= 53).

Създаване и добавяне на панела My Menu

1 Изберете [Add My Menu tab].
 z В панела [9] изберете [Add My Menu 

tab] и след това натиснете <0>.

2 Изберете [OK].
 B Панелът [MY MENU1] е създаден.

 z Можете да добавите до пет панела  
My Menu, като повторите стъпки 1 и 2.

Запаметяване на елементи от менюто в панел 
(панели) My Menu.

1 Изберете [Configure: MY MENU*].
 z Натиснете бутоните <Y> <Z>, за 

да изберете [Configure: MY MENU*] 
(панел за запаметяване на елементи от 
менюто), и след това натиснете <0>.

N
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2 Изберете [Select items to register].

3 Запаметете желаните елементи.
 z Изберете желания елемент и след това 

натиснете бутона <0>.
 z Изберете [OK] в диалоговия прозорец.
 z Можете да запаметите до шест 

елемента.
 z За да се върнете към екрана от стъпка 

2, натиснете бутона <M>.

Настройки на панела My Menu
Можете да сортирате и изтривате елементи 
в панела от менюто и да преименувате или 
изтривате панела от менюто.

 z Sort registered items (Сортиране на запаметени елементи)
Можете да промените последователността на запаметените в My Menu 
елементи. Изберете [Sort registered items] и изберете елемента, чиято 
позиция в менюто желаете да промените. След това натиснете бутона 
<0>. Когато се изведе [z], натиснете <W> <X>, за да промените 
последователността, и след това натиснете бутона <0>.

 z Delete selected items / Delete all items on tab (Изтриване на избрани 
елементи / Изтриване на всички елементи от панела)
Можете да изтриете всеки от запаметените елементи. Опцията [Delete 
selected items] изтрива един елемент, а опцията [Delete all items on 
tab] изтрива всички запаметени елементи в панела.

 z Delete tab (Изтриване на панел)
Можете да изтриете изведения панел My Menu. Изберете [Delete tab], 
за да изтриете панела [MY MENU*].
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 z Rename tab (Преименуване на панел)
Можете да преименувате панела My Menu чрез [MY MENU*].

1 Изберете [Rename tab].

2 Въведете текст.
 z Натиснете бутона <L>, за да изтриете 

ненужните символи.
 z Натиснете стрелките <V>, за да 

преместите маркера □ и изберете 
желания символ. След това натиснете 
<0>, за да го въведете.

 z Ако изберете [ ], можете да промените 
режима на въвеждане.

 z Можете да въведете до 16 символа.
 z За да преместите курсора, изберете 

[ ] или [ ] горе вдясно или завъртете 
селектора <6>.

 z За да отмените въвеждането, натиснете 
бутона <M> и след това изберете 
[Cancel].

3 Затворете екрана за настройване.
 z След като сте въвели текста, натиснете 

бутона <M> и след това изберете 
[OK].

 B Зададената информация са запаметява.
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Изтриване на всички панели My Menu / Изтриване на 
всички елементи

Можете да изтриете всички панели My 
Menu или всички елементи My Menu, които 
сте запаметили в панелите.

 z Изтриване на всички панели My Menu
Можете да изтриете всички панели My Menu, които сте създали. Когато 
изберете [Delete all My Menu tabs], всички панели от [MY MENU1] 
до [MY MENU5] ще бъдат изтрити и панелът [9] ще се върне към 
фабричните си настройки.

 z Изтриване на всички елементи
Можете да изтриете всички елементи, запаметени в панелите  
[MY MENU1] до [MY MENU5]. Панелите от менюто ще останат. Когато 
изберете [Delete all items], всички елементи, запаметени във всички 
създадени панели, ще бъдат изтрити.

 z Ако зададете [Delete tab] или [Delete all My Menu tabs], ще бъдат изтрити и 
панелите, преименувани с [Rename tab].

Настройки за извеждане на менюто
 z Можете да изберете [Menu display], за 

да зададете екрана на менюто, който 
да се извежда пръв при натискане на 
бутона <M>.

 z Normal display (Нормален режим на дисплея)
Показва последно изведения екран от менюто.

 z Display from My Menu tab (Извеждане от панела My Menu)
Показва менюто с избран панел [9].

 z Display only My Menu tab (Извеждане само на панела My Menu)
Извежда се само панелът [9]. (Панелите [z], [3], [k], [5] и [s] 
не се извеждат.)
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Справочник

Тази глава съдържа справочна информация за функциите на 
фотоапарата, системните аксесоари и др.

Лога на сертификати
 z Изберете [5: Certification Logo Display] и натиснете <0>, 

за да се изведат на екрана част от логата на сертификатите на 
фотоапарата. Други лога на сертификати можете да намерите 
в този документ, върху тялото на фотоапарата и опаковката на 
фотоапарата.
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Проверка на информацията за 
батерията
Можете да проверите състоянието на използваната батерия на LCD дисплея.

Изберете [Battery info.].
 z В панела [5] изберете [Battery info.] и 

след това натиснете <0>.

 

(1) Позиция на батерията
(2)  Модел на използваната батерия или 

електрическо захранване.
(3)  Показва се нивото на заряда на 

батерията (= 42).
(4)  Животът на батерията се обозначава 

чрез едно от трите достъпни нива. 
  :  Характеристиките на батерията 

са добри.
  :  Животът на батерията е 

частично изчерпан.
  :  Препоръчително е да закупите 

нова батерия.

 z Препоръчва се използване на оригинална батерия Canon LP-E17. Ако 
използвате батерии, които не са оригинални продукти на Canon, може да 
влошите работата на фотоапарата или да причините неизправност..

 z Ако на дисплея се изведе съобщение за комуникационна грешка, свързана с 
батериите, следвайте инструкциите в съобщението.

(1) (3) (4)(2)
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Захранване от електрическа мрежа
Чрез DC съединител DR-E18 и захранващ адаптерен комплект AC-E6N 
(продават се отделно) можете да свържете фотоапарата към електрическата 
мрежа.

1 Свържете конектора на DC 
съединителя.

 z Свържете конектора на DC съединителя 
към захранващия адаптер.

2 Свържете захранващия кабел.
 z Свържете захранващия кабел, както е 

показано на илюстрацията.
 z След приключване на работата с 

фотоапарата изключете захранващия 
кабел от електрическата мрежа.

3 Поставете DC съединителя във 
фотоапарата.

 z Отворете капака и вкарайте DC 
съединителя, докато се фиксира 
стабилно.

4 Натиснете DC кабела в канала.
 z Отворете капака на отвора за DC 

кабела и прекарайте кабела, както е 
показано на илюстрацията.

 z Затворете капака.

(2)

(1)
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 z Не откачайте и не свързвайте захранващия кабел, докато превключвателят на 
захранването е в позиция <1>.
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Снимане с дистанционно 
управление

Безжично дистанционно управление BR-E1 (продава 
се отделно)

Можете да управлявате фотоапарата от разстояние приблиз. до 5 m / 16,4 ft.
След сдвояване на фотоапарата с BR-E1 задайте метод на снимане [Q]
(= 112).
За инструкции за работа вижте ръководството за използване на BR-E1.

Дистанционен спусък RS-60E3 (продава се отделно)
Фотоапаратът е съвместим с дистанционен спусък RS-60E3, който е 
снабден с кабел с дължина приблиз. 60 cm/2,0 ft. Когато е свързан към порта 
за дистанционно управление на фотоапарата, дистанционният спусък може 
да се използва за натискане на спусъка наполовина или докрай.

 z Възможно е използване на дистанционно управление и при запис на видео 
(= 252).
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Отстраняване на сенника на окуляра
 z Натиснете долната част на сенника на 

окуляра, за да го отстраните.
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Отстраняване на неизправности
Ако възникне проблем с фотоапарата, първо прочетете тези указания за 
отстраняване на неизправности. Ако тези инструкции за отстраняване 
на неизправности не решат проблема, свържете се със своя търговски 
представител или с най-близкия сервизен център на Canon.

Неизправности, свързани със захранването

Батерията не се зарежда.
 z Не използвайте батерия, различна от оригиналната батерия LP-E17 на 

Canon

Индикаторът на зарядното устройство мига.
 z Ако (1) има проблем със зарядното устройство или батерията или 

(2) ако комуникацията с батерията не се осъществява (за не-Canon 
батерии), защитната система ще прекрати зареждането и индикаторът 
ще мига в оранжево. В случай (1) изключете захранващия кабел на 
зарядното устройство от електрическата мрежа. Извадете батерията 
и я поставете отново в зарядното устройство. Изчакайте две-три 
минути и след това свържете отново щепсела на захранващия кабел 
към електрическия контакт. Ако все още има проблем, свържете се 
търговския представител или с най-близкия сервизен център на Canon.

Фотоапаратът не се включва дори когато превключвателят 
на захранването е в позиция <1>.

 z Проверете дали батерията е поставена правилно във фотоапарата 
(= 37).

 z Уверете се, че капакът на гнездото за картата/батерията е затворен 
(= 37).

 z Заредете батерията (= 35).
 z Натиснете бутона <U> (= 68).

Индикаторът за достъп мига дори когато превключвателят на 
захранването е в позиция <2>.

 z Ако сте изключили захранването по време на запаметяване на 
изображение в картата, индикаторът за достъп ще продължи да 
свети или мига още няколко секунди. Когато запаметяването на 
изображението завърши, захранването ще се изключи автоматично.
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Извежда се съобщението [Battery communication error. Does 
this battery/do these batteries display the Canon logo?].

 z Не използвайте батерия, различна от оригиналната батерия LP-E17 на 
Canon

 z Извадете и поставете батерията отново (= 37).
 z Ако електрическите контакти са замърсени, използвайте мека кърпа, за 

да ги почистите.

Батерията се изтощава бързо.
 z Използвайте напълно заредена батерия (= 35).
 z Капацитетът на батерията може да е понижен. Вижте [5: Battery info.], 

за да проверите живота на батерията (= 460). Ако животът на на 
батерията е изтекъл, сменете батерията с нова.

 z Възможният брой снимки ще се намали при изпълняване на следните 
операции:

 - Натискане на спусъка наполовина за продължителен период от 
време

 - Често активиране на функцията за автоматично фокусиране без 
заснемане на снимка.

 - Използване на стабилизатора на образа.
 - Често използване на LCD дисплея.
 - Продължително снимане в режим Live View или записване на видео.
 - Използване на Bluetooth функцията.
 - Използване на Wi-Fi функцията.

Фотоапаратът се самоизключва.
 z Активирана е функцията за автоматично изключване. Ако не желаете 

функцията за автоматично изключване да се задейства, за  
[5: Auto power off] задайте [Disable] (= 261).

 z Дори когато функцията [5: Auto power off] е с настройка [Disable], 
LCD дисплеят ще се изключи, след като фотоапаратът е бил оставен в 
покой за около 30 min. (Захранването на фотоапарата не се изключва.) 
Натиснете бутона <U>, за да включите LCD дисплея.
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Неизправности, свързани със снимането

Обективът не може да бъде монтиран.
 z Фотоапаратът не може да се използва с RF и EF-M обективи (= 47).

Не могат да бъдат заснемани или записвани изображения.
 z Проверете дали картата е поставена правилно (= 37).
 z Плъзнете ключето за защита от изтриване на картата в позиция  

Запис/Изтриване (= 37).
 z Ако картата е пълна, заменете я с друга карта или изтрийте ненужните 

изображения, за да освободите памет (= 37, = 310).
 z Не можете да снимате, когато индикаторът за фокусиране <o> във 

визьора мига по време на фокусиране в режим "AF при единичен 
кадър". Натиснете отново спусъка наполовина, за да фокусирате отново 
автоматично, или фокусирайте ръчно (= 50, = 111).

Картата не може да бъде използвана.
 z Ако се изведе съобщение за грешка, свързано с картата, вижте = 38 

или = 477.

При поставяне на картата в друг фотоапарат на екрана се 
извежда съобщение за грешка.

 z Тъй като SDHC картите се форматират в exFAT, това означава, че ако 
форматирате карта чрез този фотоапарат и след това я поставите в 
друг фотоапарат, може да се изведе съобщение за грешка и картата да 
стане неизползваема.

Изображението не е на фокус или е размазано.
 z Поставете превключвателя за режима на фокуса на обектива в позиция 

<AF> (= 47).
 z Натиснете спусъка внимателно, за да предотвратите заклащане на 

фотоапарата (= 49–= 50).
 z Ако обективът притежава стабилизатор на образа, поставете 

превключвателя на стабилизатора на образа в позиция <1>.
 z В условия на ниска осветеност скоростта на затвора може да стане 

много ниска. Използвайте по-висока скорост на затвора (= 149), 
задайте по-висока ISO светлочувствителност (= 118), снимайте със 
светкавица (= 169) или монтирайте фотоапарата на статив.
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Не мога да фиксирам фокуса и да прекомпозирам снимката.
 z Задайте "AF при единичен кадър" за AF функция. Фиксирането на 

фокуса не функционира в режим "Следящ AF" или когато се задейства 
"Следящ AF" в режим "Интелигентен AF" (= 195).

В изображението се появяват хоризонтални ивици или 
експонацията/тоналността на цветовете изглежда странно.

 z Хоризонталните ивици (шум) или неправилните експонации може да 
бъдат причинени от флуоресцентно осветление, LED осветление или 
друго изкуствено осветление при снимане чрез визьора или в режим 
"Live View". Също така експонацията или тоналността на цветовете 
може да бъде неправилна. Използването на ниска скорост на затвора 
може да реши проблема.

Не може да бъде постигната стандартна експонация или 
експонацията е неправилна.

 z Ако по време на снимане чрез визьора или в режим "Live View" 
използвате TS-E обектив (с изключение на TS-E17mm f/4L или  
TS-E24mm f/3.5L II), за да коригирате перспективата, или използвате 
удължител за обектив, може да не постигнете стандартна експонация 
или експонацията да се получи неправилна.

Честотата на заснемане на серия от снимки е ниска.
 z Максималната честота на заснемане на серия от снимки може да се 

намали в зависимост от скоростта на затвора, отвора на диафрагмата, 
състоянието на обекта, яркостта, обектива, използването на светкавица, 
температурата, типа батерия, оставащия заряд на батерията, настройки 
на функциите за снимане и др. За подробности вижте стр. 112.

Максималният брой снимки в серия е понижен.
 z Снимането на обект с фини детайли, като напр. поле с трева, увеличава 

размера на файла на единичното изображение, което може да намали 
максималния брой снимки в серия.

Не може да бъде зададена настройка ISO 100.
 z Стойност ISO 100 не е достъпна, когато [z: Highlight tone priority] 

е с настройка [Enable] или [Enhanced]. Ако сте задали настройка 
[Disable], ще можете да изберете ISO 100 (= 137). Това е в сила също 
и за запис на видео (= 222).
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Разширена ISO светлочувствителност не може да се задава.
 z Когато [z: Highlight tone priority] е с настройка [Enable] или 

[Enhanced], диапазонът на ISO чувствителността е ISO 200–25600  
(до ISO 12800 за видео или 6400 за 4K видео) дори когато [ISO 
expansion] е с настройка [1:On]. Ако е зададена настройка [Disable] за 
[z: Highlight tone priority], можете да зададете [H] (= 137). Това е в 
сила също и за запис на видео (= 222).

Функцията за автоматично оптимизиране на осветеността не 
може да бъде зададена.

 z Функцията за автоматично оптимизиране на осветеността не е 
достъпна, когато [z: Highlight tone priority] е с настройка [Enable] 
или [Enhanced]. Ако сте задали настройка [0: Disable], ще можете да 
зададете функцията за автоматично оптимизиране на осветеността 
(= 137).

Дори да намалявам компенсацията на експонацията, 
изображението изглежда ярко.

 z Задайте за [z: Auto Lighting Optimizer] настройка [Disable]. Когато 
е зададена настройка [Standard] [Low] или [High], дори ако намалите 
компенсацията на експонацията или компенсацията на експонацията на 
светкавицата, изображението може да остане ярко (= 136).

Вградената светкавица не се задейства.
 z Ако използвате вградената светкавица прекалено често в много кратък 

период от време, светкавицата може да спре работа за известно време, 
за да се предпази от повреда.

Компенсация на експонацията на светкавицата не може да 
бъде зададена за външната Speedlite светкавица.

 z Ако функцията за компенсация на експонацията на светкавицата е 
настроена чрез външната Speedlite светкавица, тя не може да бъде 
настроена чрез фотоапарата. Когато функцията за компенсация на 
експонацията на външната Speedlite светкавица е отменена  
(с настройка 0), компенсацията на експонацията на светкавицата може 
да бъде зададена чрез фотоапарата.

Фотоапаратът издава шум, когато го накланяте.
 z При задвижването на вътрешните механизми на фотоапарата може да 

се чуе слаб шум.



470

Затворът възпроизвежда два звукови сигнала в режим  
Live View.

 z Ако използвате светкавица, затворът ще възпроизвежда два звукови 
сигнала при всяко заснемане (= 182).

В режим на снимане Live View се извежда бял символ s или 
червен символ E.

 z Той показва, че вътрешната температура на фотоапарата е висока. 
Ако се появи белият символ <s>, качеството на заснеманите цифрови 
снимки може да се понижи. Червеният символ <E> показва, че 
снимането в режим Live View скоро ще бъде прекратено автоматично 
(= 215).

При запис на видео се извежда червен символ E.
 z Той показва, че вътрешната температура на фотоапарата е висока. 

Червеният символ <E> показва, че записът на видео скоро ще бъдат 
прекратен автоматично (= 257).

Записът на видео внезапно се прекратява.
 z Ако карта е с ниска скорост на запис, записът на видео може да се 

прекрати автоматично. За карти, които могат да записват видео, вижте 
стр. 7. За да проверите скоростта на запис на картата, направете 
справка с уебсайта на производителя на картата и др.

 z Ако продължителността на видеозаписа достигне 29 min 59 s, записът 
на видео ще се прекрати автоматично.

При запис на видео не могат да се задават настройки за  
ISO светлочувствителност.

 z В различни от <a> режими на снимане ISO светлочувствителността се 
задава автоматично.
В режим <a> можете ръчно да задавате ISO светлочувствителност 
(= 222).

Експонацията се променя при запис на видео.
 z Ако промените скоростта на затвора или отвора на диафрагмата по 

време на запис на видео, промените в експонацията ще се запишат във 
видеото.

 z Използването на вариото при запис на видео може да промени 
експонацията, независимо дали се променя максималният отвор на 
диафрагмата, или не. Така промените в експонацията може да се 
запишат във видеото.
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Обектът изглежда изкривен по време на запис на видео.
 z Ако местите фотоапарата наляво или надясно (хоризонтални движения) 

или заснемате бързодвижещ се обект, картината може да се получи 
изкривена.

Изображението трепти или се появяват хоризонтални ивици 
при запис на видео.

 z Трептенето и хоризонталните ивици (шум) или неправилните 
експонации при запис на видео може да бъдат причинени от 
флуоресцентно осветление, LED осветление или друго осветление.  
Във видеото могат също да се запишат и промени в експонацията 
(яркостта) или тоналността на цветовете. Имайте предвид, че в режим 
<a> използването на ниска скорост на затвора може да намали 
негативния ефект.

Проблеми с безжичните функции 

Не може да се осъществи сдвояване със смартфон. 
 z Използвайте смартфон, съвместим с Bluetooth спецификация версия 

4.1 или по-нова. 
 z Включете Bluetooth от екрана с настройки на смартфона. 
 z Сдвояването с фотоапарата не е възможно чрез екрана с Bluetooth 

настройки на смартфона. Инсталирайте специалното приложение 
Camera Connect (безплатно) в смартфона (= 350). 

 z Смартфон, който по-рано е бил сдвоен с фотоапарата, не може да бъде 
сдвоен с фотоапарата повторно, ако Bluetooth данните на фотоапарата 
са запаметени в смартфона. В този случай изтрийте данните на 
фотоапарата, запаметени в настройките за Bluetooth на смартфона, и 
опитайте отново да сдвоите устройствата (= 357).

Не могат да бъдат зададени настройки за Wi-Fi функцията. 
 z Настройки за Wi-Fi функцията не могат да бъдат задавани, ако 

фотоапаратът е свързан към компютър или друго устройство чрез 
интерфейсен кабел. Изключете интерфейсния кабел, преди да задавате 
каквито и да е настройки (= 346).
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Не може да бъде използвано устройство, свързано с 
интерфейсен кабел. 

 z Други устройства, като например компютри, не могат да се свързват 
с фотоапарата чрез интерфейсен кабел, докато фотоапаратът е 
свързан към устройства чрез Wi-Fi. Прекратете Wi-Fi връзката, преди да 
свържете интерфейсния кабел. 

Не е възможно снимане и възпроизвеждане. 
 z При установена Wi-Fi връзка, операции като заснемане и 

възпроизвеждане може да не са достъпни. Прекратете Wi-Fi връзката и 
след това изпълнете операциите.

Повторното свързване със смартфон е невъзможно. 
 z Дори при комбинация от един и същи фотоапарат и смартфон, ако 

сте променили настройките или сте избрали различни настройки, 
повторното свързване може да е невъзможно дори ако сте избрали 
едно и също SSID име. В този случай, изтрийте настройките за връзка 
с фотоапарата от Wi-Fi настройките на смартфона и конфигурирайте 
връзката отново. 

 z Установяването на връзка може да не е възможно, ако приложението 
Camera Connect е било стартирано, когато сте променяли настройките 
за свързване. В този случай затворете приложението Camera Connect 
за момент и след това го рестартирайте.

Проблеми при работа с контролите на фотоапарата

Бутон или селектор на фотоапарата не работят така, както се 
очаква.

 z В менюто [5: Custom Functions(C.Fn)] проверете настройката за 
[Assign SET button] (= 452).

 z За запис на видео проверете настройката [5: Shutter btn function for 
movies] (= 254).

При работа със сензорния дисплей звуковият сигнал 
внезапно става по-тих.

 z Възможно е да сте покрили с пръста си високоговорителя (= 28).

Работата със сензорния дисплей не е възможна.
 z Проверете дали за [5: Touch control] е зададена настройка [Standard] 

или [Sensitive] (= 65).
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Неизправности, свързани с показанията на дисплея

В екрана на менюто се извеждат по-малко панели и опции.
 z Някои панели или опции на менюто не се извеждат в режимите от 

"Основна зона". Задайте режим от "Творческа зона" (= 59).
 z В панел [9], за [Menu display] е зададена настройка [Display only  

My Menu tab] (= 458).

Първият символ от името на файла е "долна черта" (“_”).
 z Задайте за цветовото пространство настройка sRGB. Ако е зададена 

настройка Adobe RGB, първият символ от името ще бъде "долна черта" 
(= 145).

Името на файла започва с “MVI_”.
 z Това е видеофайл (= 267).

Номерирането на файловете не започва от 0001.
 z Ако картата вече съдържа запаметени изображения, номерацията на 

изображенията може да не започне от 0001 (= 266).

Изведените дата и час са неправилни.
 z Проверете дали датата и часът са настроени правилно. (= 43).
 z Проверете часовата зона и лятното часово време (= 43).

Датата и часът не са насложени в изображението.
 z Датата и часът на заснемане не се наслагват в изображението. Датата 

и часът са част от информацията за заснемането, която се запаметява 
във файла на изображението. При отпечатване, можете да отпечатате 
датата и часа върху снимката, като използвате информацията за 
заснемането, запаметена във файла на изображението (= 316).

Извежда се [###].
 z Ако броят на запаметените в картата изображения превишава 

максималния брой, който фотоапаратът може да изведе, се извежда 
[###] (= 290).

http://www.canon-europe.com/battery
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LCD дисплеят не показва ясно изображение.
 z Ако LCD дисплеят е замърсен, използвайте мека кърпа, за да го 

почистите.
 z При ниски или високи температури LCD дисплеят може да реагира 

твърде бавно или да загуби яркостта си. Той ще възстанови нормалните 
си характеристики при стайна температура.

Неизправности при възпроизвеждане

Част от изображението мига в черно.
 z Това е предупреждение за преекспониране (= 327). 

Преекспонираните зони ще мигат.

Снимката не може да бъде изтрита.
 z Ако изображението е защитено от изтриване, то не може да бъде 

изтрито (= 307).

Не може да се възпроизвеждат видеозаписи.
 z Видеозаписите, редактирани чрез компютър, не могат да бъдат 

възпроизвеждани чрез фотоапарата.

При възпроизвеждане на видео може да се чуят звукови 
сигнали от работата на фотоапарата или механичен шум.

 z Ако работите с контролите или обектива на фотоапарата по време на 
запис на видео, звукът от работата на фотоапарата също ще се запише. 
Препоръчително е да използвате Насочен стерео микрофон DM-E1 
(продава се отделно) (= 251).

Видеозаписът сякаш спира за момент.
 z При запис на видео с автоматична експонация, ако възникне рязка 

промяна в нивото на експонацията, фотоапаратът спира записа за 
момент, докато яркостта се стабилизира. Ако това се случи, снимайте в 
режим <a> (= 221).

Телевизорът не възпроизвежда картина.
 z Уверете се, че за [5: Video system] е зададена подходящата настройка 

[For NTSC] или [For PAL] (в зависимост от видеостандарта на вашия 
телевизор).

 z Уверете се, че конекторът на HDMI кабела е вкаран докрай (= 305).

http://www.canon-europe.com/weee
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Видеозаписът е разделен на няколко видеофайла.
 z Ако размерът на видеофайла достигне 4 GB, автоматично ще се 

създаде друг видеофайл (= 229). Ако използвате SDXC карта, 
форматирана чрез фотоапарата, можете да записвате видео в един 
файл, дори ако той надхвърля 4 GB.

Четецът за карти не разпознава картата.
 z В зависимост от четеца за карти и използваната операционна система 

на компютъра, SDXC картите може да не бъдат разпознати правилно. 
В този случай свържете фотоапарата и компютъра чрез интерфейсния 
кабел и прехвърлете изображенията в компютъра чрез софтуера EOS 
Utility (софтуер за EOS)

Размерът на изображението не може да бъде променян.
 z С този фотоапарат не можете да променяте размера на JPEG b или 

RAW изображения (= 338).

Изображението не може да бъде изрязано.
 z С този фотоапарат не можете да изрязвате RAW изображения (= 340).

В изображението се извежда червена рамка.
 z Опцията [3: AF point disp.] е с настройка [Enable] (= 323).

В изображението не се извежда червена рамка.
 z Дори ако за [3: AF point disp.] е зададена настройка [Enable] 

(= 323), червената рамка не се извежда в изображенията, посочени 
по-долу:

 - Изображения, заснети в режим "Редуциране на шума чрез няколко 
експонации" (= 138)

 - Изображения, заснети в режим <8: FG> или  
<v: ABCD>

 - Изрязани изображения (= 340)
 - Изображения с ефект "Рибешко око", приложен след заснемането 

(= 329 )

В изображението се наблюдават светли точки.
 z В заснетите изображения може да се появят бели, червени или 

сини светли точки, ако сензорът е бил изложен на въздействието на 
космически лъчи и др. Тяхната поява може да бъде ограничена, ако 
изпълните операцията [Clean nowf] в менюто [5: Sensor cleaning] 
(= 273).

http://www.canon-europe.com/battery
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Неизправности, свързани с почистването  
на сензора

Чува се звук от затвора по време на почистване на сензора.
 z Когато сте избрали [Clean nowf], затворът ще възпроизведе 

механичен звук, но няма да бъде заснето изображение (= 273).

Автоматичното почистване на сензора не работи.
 z Ако включите и изключите превключвателя на захранването  

<1> / <2> няколко пъти за кратък интервал от време, символът 
<f> може да не се изведе (= 41).

Проблеми при комуникацията с компютър

Комуникацията между фотоапарата и компютъра не работи.
 z При използване на EOS Utility (софтуер за EOS), задайте за  

[z: Time-lapse movie] настройка [Disable] (= 238).

Не мога да прехвърля изображения към компютър.
 z Инсталирайте софтуера за EOS в компютъра (= 484).
 z По време на безжична връзка фотоапаратът не може да бъде свързан 

към компютър чрез интерфейсен кабел.

http://www.canon-europe.com/battery
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Кодове за грешки

(1)

(2)

Ако възникне проблем с фотоапарата, 
се появява съобщение. Следвайте 
инструкциите на екрана.

(1)  Номер на грешка
(2)  Причина и решение на проблема

Номер Съобщение за грешка и решение

01

Communications between the camera and lens is faulty. Clean the lens 
contacts.
Почистете контактните пластини на фотоапарата и обектива, използвайте 
оригинален обектив Canon или извадете и поставете батерията отново.

02

Card cannot be accessed. Reinsert/change card or format card with the 
camera.
Извадете и поставете картата отново, сменете картата или я 
форматирайте.

04
Cannot save images because card is full. Replace card.
Сменете картата, изтрийте ненужните изображения или форматирайте 
картата.

06
Sensor cleaning could not be performed. Turn the camera off and on 
again.
Променете позицията на превключвателя на захранването.

07, 10
20, 30
40, 50
60, 70
80

An error prevented shooting. Turn the camera off and on again or re-
install the battery.

Използвайте превключвателя на захранването, извадете и поставете 
батерията отново или използвайте обектив на Canon.

*  Ако след изпълнението на инструкциите по-горе все още възниква грешка, 
запишете номера на грешката и се свържете с най-близкия сервизен център на 
Canon.
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Запазени марки
 z Adobe е запазена марка на Adobe Systems Incorporated.
 z Microsoft и Windows са запазени марки или регистрирани запазени 

марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
 z Macintosh и Mac OS са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в 

САЩ и други държави.
 z Логото SDXC е запазена марка на SD-3C, LLC.
 z HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са запазени 

марки на HDMI Licensing LLC.
 z Съкращението WPS, използвано в екраните за настройки и в това 

ръководство, се отнася за Wi-Fi Protected Setup.
 z Думата и логото Bluetooth® са регистрирани запазени марки, 

собственост на Bluetooth SIG, Inc., и използването на тези марки от 
Canon Inc. е разрешено чрез лиценз. Всички други запазени марки и 
търговски названия принадлежат на съответните им собственици.

 z Всички други запазени марки принадлежат на съответните им 
собственици.
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Относно лиценза MPEG-4
“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.”
* Тази бележка се изписва на английски език, както се изисква.

Софтуер на други производители 
Този продукт включва софтуер на други производители

●Библиотека AES-128
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. Всички права 
запазени.

ЛИЦЕНЗНИ УСЛОВИЯ
Повторното разпространение и използването на този софтуер (със или без промени) 
е разрешено без заплащане на такси или авторски права, при условие че:
1.  дистрибуцията на изходния код трябва да включва горната бележка за авторски 

права, настоящия списък с условия и декларацията по-долу;
2.  дистрибуцията на двоичния код трябва да включва горната бележка за 

авторски права, настоящия списък с условия и декларацията по-долу в своята 
документация;

3.  името на притежателя на авторските права не може да се използва за 
сертифициране/одобряване на продукти, използващи този софтуер, без 
специално писмено разрешение.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Този софтуер се предоставя "както е" без изрични или подразбиращи се гаранции 
по отношение на неговите качества, включително, но не само, коректност и/или 
пригодност за дадена цел.
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Препоръчително е да използвате оригинални аксесоари  
на Canon.
Този продукт е проектиран така, че да осигури оптимална работа при 
използване на оригинални аксесоари на Canon. Затова използването на 
този продукт с оригинални аксесоари е силно препоръчително.
Canon не поема отговорност за каквито и да е повреди на този продукт 
и/или злополуки, например пожар и т.н., причинени от неизправност на 
неоригинални (не-Canon) аксесоари (например изтичане и/или експлозия 
на батерия). Обърнете внимание, че гаранцията на продукта не покрива 
ремонт на повреди, причинени от неизправност на неоригинални аксесоари, 
но можете да получите такава услуга срещу заплащане.

 z Батерията LP-E17 е предназначена само за работа с продукти на Canon. 
Ако я използвате с несъвместимо зарядно устройство или продукт, може да 
причините повреда или нещастен случай, за които Canon не може да поеме 
отговорност.
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Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия 
и Лихтенщайн)

Тези символи показват, че този продукт не трябва да 
се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно 
Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC), Директивата 
за батерии (2006/66/ЕО) и/или вашето национално 
законодателство, прилагащо тези Директиви.
Ако под показания горе символ е отпечатан символ за 

химически елемент, съгласно разпоредбите на Директивата за батерии, този 
втори символ означава наличието на тежък метал (Hg = живак, Cd = кадмий, 
Pb = олово) в батерията или акумулатора в концентрация над указаната 
граница за съответния елемент в Директивата.
Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за 
събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, 
или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори. 
Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до 
евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве 
поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с 
ЕЕО. В същото време вашето съдействие за правилното изхвърляне на този 
продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси.
За повече информация относно това къде можете да предадете за 
рециклиране този продукт, моля свържете се с вашите местни власти,  
с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО  
или с вашата местна служба за битови отпадъци, или посетете  
www.canon-europe.com/weee или www.canon-europe.com/battery

http://www.canon-europe.com/weee
http://www.canon-europe.com/battery
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ВНИМАНИЕ
СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ 
ЗАМЕНЕНА С ДРУГА БАТЕРИЯ ОТ НЕПРАВИЛЕН ТИП. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ 
УПОТРЕБЕНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО МЕСТНИТЕ РАЗПОРЕДБИ.
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Кратко ръководство за 
софтуера / Трансфер на 

снимки в компютър
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Преглед на софтуера

Изтегляне и инсталиране на софтуера
Когато използвате софтуер за EOS или друг специализиран софтуер, 
използвайте най-новата версия. За да го изтеглите, трябва да въведете 
серийния номер, посочен от долната страна на фотоапарата.

 z Не свързвайте фотоапарата към компютър, преди да сте инсталирали 
софтуера. Софтуерът няма да се инсталира правилно.

 z Не можете да инсталирате софтуера за EOS в компютър без достъп до 
интернет.

 z По-старите версии не могат да показват правилно изображенията от този 
фотоапарат. Също така обработката на RAW изображения от този фотоапарат 
няма да е възможна.

 z Винаги актуализирайте остарялата версия на инсталирания софтуер (като я 
презапишете с най-новата версия).

1 Изтеглете софтуера.
 z Свържете се към интернет от компютър и влезте в следния уебсайт на 

Canon.
www.canon.com/icpd

 z Изберете своята държава и регион и изтеглете софтуера.
 z Декомпресирайте го в компютъра.

За Windows:  Щракнете върху показания инсталационен файл, за да 
стартирате инсталирането.

За Macintosh:  Ще бъде създаден и показан dmg файл. Изпълнете 
стъпките по-долу, за да стартирате инсталирането.

(1) Щракнете два пъти върху dmg файла.
 B На десктопа ще се появят символ на устройство и 
инсталационен файл.
Ако инсталационният файл не се появи, щракнете два пъти 
върху символа на устройство, за да го изведете на екрана.

(2) Щракнете два пъти върху инсталационния файл.
 B Инсталирането стартира.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите 
инсталирането.

http://www.canon.com/icpd
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Изтегляне и отваряне на ръководствата 
за използване на софтуера (PDF формат)
За да изтеглите ръководствата за използване на софтуера (PDF формат), 
е необходима връзка с интернет. Изтеглянето не е възможно без връзка с 
интернет.

1 Изтеглете ръководствата за използване на софтуера  
(PDF формат).
 z Свържете се към интернет и влезте в следния уебсайт на Canon.

www.canon.com/icpd

2 Отворете ръководствата за използване на софтуера  
(PDF формат).
 z Щракнете два пъти с мишката върху изтегленото ръководство на 

потребителя (PDF формат), за да го отворите.
 z За отваряне на ръководствата за използване на софтуера  

(PDF формат) се изисква Adobe Acrobat Reader DC или друго 
приложение за четене на Adobe PDF документи (препоръчително  
е използването на най-новите версии).

 z Adobe Acrobat Reader DC можете да изтеглите безплатно от 
интернет.

 z За да научите как да използвате софтуер за разглеждане на  
PDF документи, вижте функцията "Помощ" на софтуера.

http://www.canon.com/icpd
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Трансфер на снимки в компютър
Можете да използвате софтуера за EOS, за да прехвърляте изображения от 
фотоапарата в компютър. Достъпни са два начина да направите това.

Съхраняване на изображения в свързан компютър

1 Инсталирайте софтуера (= 484).

2 Използвайте интерфейсен 
кабел (продава се отделно), за 
да свържете фотоапарата към 
компютър.

 z Свържете кабела към порта  на 
фотоапарата със символ <D> на 
конектора, ориентиран към предната 
страна на фотоапарата.

 z Свържете конектора на кабела към  
USB порта на компютъра.

3 Използвайте софтуера EOS Utility, 
за да прехвърлите изображенията.

 z Вижте ръководството за използване на 
софтуера EOS Utility.

 z По време на безжична връзка фотоапаратът не може да бъде свързан към 
компютър чрез интерфейсен кабел.
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Прехвърляне на изображения чрез четец за карти
Можете да използвате четец за карти, за да прехвърляте изображения в 
компютър.

1 Инсталирайте софтуера (= 484).

2 Поставете картата в четеца за 
карти.

3 Използвайте софтуера Digital Photo 
Professional, за да прехвърлите 
изображенията.

 z Вижте ръководството за използване на 
софтуера Digital Photo Professional.

 z Когато прехвърляте изображения от фотоапарата в компютър с четец на карти, 
без да използвате софтуера за EOS, копирайте DCIM папката от картата в 
компютъра.
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Азбучен указател
1-точков AF : 108, 197, 200
[4K] 3840×2160 (видео) : 228
10 или 2 s самоснимачка : 206
1280×720 (видео) : 228
1920×1080 (видео) : 228

A
Adobe RGB : 145
AEB : 162, 448
AE с приоритет на бленда : 152
AE с приоритет на скорост : 149
AE фиксиране : 164
AF

AF метод : 197, 252
AF с разпознаване на очи : 204
AF функция : 104, 195

B
Bluetooth функция : 349, 410
BULB (Неограничена експонация) : 157

D
DC съединител : 461
DPOF : 316

E
exFAT : 67, 229

F
FEB : 177
FE фиксиране : 173
Full High-Definition (Full HD) : 228

G
GPS : 419

H
HDMI : 278, 295
HDMI HDR : 279

HDR арт ембосиран : 96
HDR арт наситени цветове : 96
HDR арт стандартни цветове : 96
HDR арт супернаситени цветове : 96
HDR видео : 234
HDR контрол на контражур : 90
HD (видео) : 228

I
ICC профил : 145
IPB (Light) : 229
IPB (Standard) : 229
ISO светлочувствителност : 118, 219, 222

J
JPEG : 115

L
LCD дисплей : 26, 40

M
MF подчертаване на контури : 213
MF (ръчно фокусиране) : 111
MP4 : 228
My Menu : 455
M (Ръчна експонация) : 155

N
NTSC : 229, 305

P
PAL : 229
P (Програма AE) : 147

R
RAW : 58, 115, 117
RAW+JPEG : 115, 117
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S
sRGB : 145

T
Tv (AE с приоритет на скорост) : 149

U
USB (цифров) порт : 486
UTC (координирано универсално 
време) : 422

W
Wi-Fi функции : 344

А
Автоматичен 9-точков AF : 108
Автоматичен избор на AF точка : 108
Автоматична ротация : 270
Автоматично възпроизвеждане : 303
Автоматично изключване : 41, 261
Автоматично нулиране : 266
Автоматично оптимизиране на 
осветеността : 136
Аксесоари : 3
Албум (кратки сцени) : 335
Албум с кратки сцени : 245
Атенюатор : 251

Б
Баланс на бялото : 129

Клин : 134, 162
Корекция : 133
Потребителска настройка : 131
Приоритет на атмосферата  
(AWB) : 130
Приоритет на бялото (AWB) : 130

Батерия : 35, 37, 42
Безжична комуникация : 344
Близък план : 85
Брой пиксели : 115
Бутон DISP : 28, 68, 261, 272
Бутон INFO : 101, 184, 223

Бърз контрол : 57, 99, 187, 227, 293

В
Вградена светкавица : 169
Видео : 217

AE фиксиране : 164
AF метод : 227, 252
HDMI изход : 278
Автоматична експонация : 218
Албум с кратки сцени : 245
Атенюатор : 251
Бърз контрол : 227
Видео от последователни  
кадри : 238

Възпроизвеждане : 295, 296
Възпроизвеждане чрез  
телевизор : 295, 305
Външен микрофон : 251
Запаметяване на кадри от  
видео : 301
Запис на видео в режим HDR : 234
Запис на звук : 251
Извеждана информация : 223
Изрязване на първата и последната 
сцена : 299
Кадрова честота : 229
Координатна мрежа : 254
Кратки сцени : 245
Метод за компресиране : 229
Микрофон : 218, 251
Преглед на видео : 295
Редактиране : 299
Резолюция на видеозаписа : 228
Ръчна експонация : 221
Следящ AF за видео : 253
Таймер за показания : 252
Творчески филтри  : 235
Филтър срещу вятър : 251
Цифров IS за видео : 232
Цифрово увеличаване при запис  
на видео : 231

Визьор : 32
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Настройване на диоптъра : 49
Високоговорител : 296

Високо (качество на  
изображението) : 115, 338
Възпроизвеждане на единични 
изображения : 101
Външни светкавици. → Светкавица

Г
Главен селектор : 28, 146
Групова снимка : 81
Групово възпроизвеждане : 281

Д
Данни за ретуширане на следи  
от прах : 274
Дата/час : 43
Деца : 84
Дистанционен спусък : 463

Е
Единични снимки : 112
Език : 46
Екран за снимане : 51
Електрическа мрежа : 461
Ефект "Акварелна рисунка" : 95, 190, 
331
Ефект "Арт супернаситени  
цветове" : 190, 330
Ефект "Миниатюра" : 96, 190, 237, 331
Ефект "Рибешко око" : 95, 190, 330
Ефект "Фотоапарат  
играчка" : 95, 190, 331

З
Задаване на време за преглед на 
снимките : 261
Задание за печат (DPOF) : 316
Заклащане на фотоапарата : 49
Запаметяване на кадри от видео : 301
Запаметяване на кадър от 4K  
видео : 301
Зареждане : 35

Зарядно устройство : 33, 35
Заснемане без карта : 260
Захранващ адаптерен комплект : 461
Защита на изображения : 307
Звуков сигнал : 260
Звуков сигнал при докосване : 260
Зонов AF : 197, 200
Зрителен ъгъл : 48
Зърнисто черно-бяло  
изображение : 95, 190, 330

И
Извеждане на менюто : 53
Изображения

Автоматична ротация : 270
Автоматично  
възпроизвеждане : 303
Време за преглед : 261
Възпроизвеждане : 101, 280
Групово възпроизвеждане : 281
Защита : 307
Изтриване : 310
Информация за AF точка : 323
Информация за снимане : 323
Категория : 288
Номериране на файлове : 265
Предупреждение за 
преекспониране : 327
Прескачане между изображенията 
(търсене на изображения) : 282
Ръчна ротация : 287
Телевизионен екран : 295, 305
Увеличено изображение : 284
Условия за търсене : 291
Хистограма : 327
Изрязване : 340
Изтриване (изображения) : 310

Име на файл : 265
Индикатор за достъп : 38
Индикатор за ниво на  
експонацията : 32
Индикатор за фокусиране : 70
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Интелигентен автоматичен режим  
за сцена : 70
Интелигентен фокус (Интелигентен 
AF) : 106
Информация за авторски права : 268
Информация за местоположение : 419
Информация за снимане : 323
Информация на дисплея : 51

К
Кабели : 305, 486
Кадрова честота : 229
Карти : 7, 26, 37, 66

Защита от изтриване : 37
Отстраняване на  
неизправности : 38, 67
Форматиране : 66
Форматиране на ниско ниво : 67

Категория : 288
Качество на изображението : 115
Клин : 134
Компенсация на експонацията : 160
Компенсация на експонацията на 
светкавицата : 171
Компоненти на фотоапарата : 28
Контактни пластини за синхронизация 
на светкавицата : 28
Контраст : 125
Координатна мрежа : 194, 254
Корекция на винетирането : 142
Корекция на дифракцията : 144
Корекция на изкривяването : 142
Корекция на програмата : 148
Корекция на хроматичната  
аберация : 143
Кратки сцени : 245

Л
Лице+Проследяване : 197, 198
Лятно часово време : 43

М
Макро фотография : 85
Максимален брой снимки в серия : 116
Мек фокус : 95, 190, 330
Меню : 59
My Menu : 455

Информация на дисплея : 51
Процедура за настройване : 60

Метод на снимане : 58, 112
Микрофон : 218
Монохромно : 122, 126
Мощност

Авт. изключване на  
захранването : 261
Електрическа мрежа : 461
Живот на батерията : 460
Зареждане : 35
Заряд на батерията : 42, 460
Информация за батерията : 460

Н
Наситеност : 125
Настройване на диоптъра : 49
Настройки за фотоалбум : 320
Настройки по подразбиране : 271
Натискане докрай : 50
Натискане наполовина : 50
Неизправност : 465
Неограничена експонация : 157
Непрекъснато : 265
Ниво на записвания звук : 251
Ниво на звука (Възпроизвеждане на 
видео) : 297, 298
Ниско (качество на  
изображението) : 115, 338
Нормално (качество на 
изображението) : 115
Нощен портрет : 88
Нощна сцена без статив : 89
Нощни сцени : 88, 89
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О
Обектив : 27, 47

Бутон за освобождаване : 48
Корекция на винетирането : 142
Корекция на дифракцията : 144
Корекция на изкривяването : 142
Корекция на хроматичната 
аберация : 143
Цифрово оптимизиране на 
обектива : 143

Операции с докосване : 63
Осреднено мерене с приоритет на 
центъра : 159
Оценъчно мерене : 158

П
Пейзаж : 82, 122
Плъзгане : 64
Подвижен LCD дисплей : 40, 75
Портрет : 79, 121
Потребителски баланс на бялото : 131
Потребителски функции : 446
Почистване на сензора : 273, 276
Почистване (сензор за  
изображения) : 273, 276
Превключвател за режима на  
фокуса : 47, 111, 212
Преглед на дълбочината на  
рязкост : 154
Предотвратяване на появата на следи 
от прах в изображението : 273
Предупреждение за висока 
температура : 215, 257
Предупреждение за  
преекспониране : 327
Преекспонирани светли зони : 327
Прескачане между  
изображенията : 282
Приоритет на светлите тонове : 137
Приоритет на тоновете : 137
Програма AE : 147
Програматор : 30

Продължителна (неограничена) 
експонация : 157
Промяна на размера : 338

Р
Размер на файла : 324
Разширение : 267
Редуциран дисплей : 281
Редуциране на шума
Висока ISO светлочувствителност : 138
Продължителна експонация : 139

Редуциране на шума в 
изображението при висока ISO 
светлочувствителност : 138
Редуциране на шума в 
изображението при продължителна 
експонация : 139

Редуциране на шума чрез множество 
експонации : 138
Режим за измерване : 158
Режими от "Основна зона" : 30
Режими от "Творческа зона" : 31
Режим на светкавицата : 177, 178
Режим на снимане : 30

Av (AE с приоритет на бленда) : 152
<A+> (Интелигентен автоматичен 
режим за сцена) : 70
M (Ръчна експонация) : 155
P (Програма AE) : 147
Tv (AE с приоритет на скорост) : 149
Режим "Специална сцена"  
(SCN) : 78
HDR контрол на контражур : 90
Близък план : 85
Гладка кожа : 80
Групова снимка : 81
Деца : 84
Нощен портрет : 88
Нощна сцена без статив : 89
Пейзаж : 82
Портрет : 79
Свещ : 87
Спорт : 83
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Храна : 86
Творчески филтри  : 93
HDR арт ембосиран : 96
HDR арт наситени цветове : 96
HDR арт стандартни цветове : 96
HDR арт супернаситени  
цветове : 96
Ефект "Акварелна рисунка" : 95
Ефект "Миниатюра" : 96
Ефект "Рибешко око" : 95
Ефект "Фотоапарат играчка" : 95
Зърнисто черно-бяло  
изображение : 95
Мек фокус : 95
Режим "Специална сцена"  
(SCN) : 78

Ремък : 34
Ротация (изображения) : 270, 287
Ръчен избор (AF точка) : 108
Ръчна експонация : 155, 221
Ръчно нулиране : 267
Ръчно фокусиране : 111, 212
Рязкост : 125

С
Самоснимачка : 206
Светкавица

FE фиксиране : 173
Вградена светкавица : 169
Външни светкавици : 174
Компенсация на експонацията на 
светкавицата : 171
Потребителски функции : 179
Режим на светкавицата : 177, 178
Ръчна светкавица : 178
Светкавица изкл. : 175
Синхронизация с ниска скорост на 
затвора : 176
Синхронизация със затвора (1-ва/2-
ра преграда) : 178
Управление на на светкавицата 
(настройване на функциите) : 175

Свещ : 87

Селфи : 210
Сензорен дисплей : 63, 285
Сенник на окуляра : 28, 464
Сепия (монохромно) : 126
Серия от снимки : 112
Символ за предупреждение : 450
Символи на сцената : 186, 220
Синхронизация с втора преграда : 178
Синхронизация с първа преграда : 178
Синхронизация със затвора : 178
Следящ (Следящ AF) : 74, 106
Снимане с дистанционно  
управление : 463
Софтуер : 484
Спорт : 83
Спусък : 50
Спусък с докосване : 208
Средно (качество на  
изображението) : 115, 338
Стил на снимката : 121, 124, 127
Стъпка при задаване на ниво на 
експонацията : 448
Съвети за снимане : 56
Съветник за режима на снимане : 54
Съветник за функциите : 55
Създаване и избор на папка : 263
Съобщения за грешка : 477
Съотношение на изображението за 
снимки : 192

Т
Таймер за показания : 193, 252
Творческа помощ : 76, 332
Творчески филтри  : 93, 188, 235, 329
Творчески филтри за видео : 235

Драматично черно-бяло : 236
Ефект "Миниатюра" : 237
Мечта : 236
Спомен : 236
Стари филми : 236

Телевизионен стандарт : 228, 305
Тоналност : 86, 87, 125
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Тониращ ефект (монохромно) : 126
Точково мерене : 158

У
Увеличено изображение : 212, 284

Ф
Фиксиране на огледалото в горна 
позиция : 165, 449
Фиксиране на фокуса : 74
Филтърен ефект : 123, 126
Филтър срещу вятър : 251
Фино (качество на  
изображението) : 115
Фокусиране. → AF
Фонова музика : 337
Форматиране : 66
Форматиране (инициализиране на 
картата) : 66
Фотоапарат

Инициализиране на настройките на 
фотоапарата : 271
Как да държите фотоапарата : 49
Размазване на изображението от 
вибрации : 165

Х
Хистограма (Яркост/RGB) : 327
Храна : 86

Ц
Цветова температура : 129
Цветово пространство : 145
Цифров IS за видео : 232
Цифрово оптимизиране на  
обектива : 143
Цифров порт : 28
Цокъл за статив : 28

Ч
Часова зона : 43
Частично мерене : 158
Черно-бели изображения : 77
Чехълче на фотоапарата : 28, 174
Чувствителност. → ISO 
светлочувствителност
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