CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko
CANON U.S.A. INC.
Ve‰keré informace k tomuto fotoaparátu získáte v USA zdarma na ãísle
1-800-OK-CANON nebo na adrese: Customer Relations, Canon U.S.A., Inc.
One Canon Plaza, Lake Success, N.Y. 11042-1198

KANADA

CANON CANADA INC. HEADQUARTERS
6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7, Kanada
CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH
5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7, Kanada
CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE
2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7, Kanada
Ve‰keré informace k tomuto fotoaparátu získáte v Kanadû zdarma na ãísle
1-800-OK-CANON

EVROPA,
AFRIKA &
ST¤EDNÍ V¯CHOD

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nizozemí
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.
102, Avenue du Général de Gaulle 92257 La Garenne-Colombes Cedex, Francie
CANON UK LTD.
Woodhatch Reigate Surrey RH2 8BF, Velká Británie
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Nûmecko
CANON ITALIA S.p.A.
Palazzo L, Strada 6, 20089 Rozzano, Milanofiori, Milano, Itálie
CANON Schweiz AG
Geschäftsbereich Wiederverkauf, Industriestrasse 12, CH-8305 Dietlikon, ·v˘carsko
CANON G. m. b. H.
Oberlaaerstrasse 233, 4th floor, 1100 Wien, Rakousko
CANON CZ, s.r.o.
nám. Na Santince 2440, 160 00 Praha 6, âeská republika
CANON España, S. A.
C/Joaquín Costa, 41, 28002 Madrid, ·panûlsko
SEQUE Soc. Nac. de Equip., Lda.,
Praça da Alegria, 58, 2°, 1269-149 Lisboa, Portugalsko

ST¤EDNÍ &
JIÎNÍ AMERIKA

CANON LATIN AMERICA, INC. DEPTO DE VENTAS
703 Waterford Way Suite 400 Miami, FL 33126 USA
CANON LATIN AMERICA, INC. CENTRO DE SERVICIO Y REPARACION
Apartado 2019, Zona Libre de Colón, Panamská republika

ASIE

CANON HONGKONG CO., LTD.
9/F, The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central, Hongkong
CANON SINGAPORE PTE. LTD.
79 Anson Road #09-01/06 Singapore 079906

OCEÁNIE

CANON AUSTRALIA PTY. LTD.
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, N.S.W. 2113, Austrálie
CANON NEW ZEALAND LTD.
Akoranga Business Park, Akoranga Drive, Northcote Auckland, Nov˘ Zéland

JAPONSKO

CANON SALES CO., INC.
12-15 Mita, 3-Chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japonsko

NÁVOD K POUÎÍVÁNÍ
NÁVOD K POUÎÍVÁNÍ

USA

Tento návod k pouÏívání je aktuální k únoru 2003. Informace k pouÏívání fotoaparátu se systémov˘m pﬁíslu‰enstvím uveden˘m na trh po tomto datu získáte u nejbliÏ‰ího servisního centra Canon.
CT1-1241-000

© CANON INC. 2003

TI·TùNO V âR.

C

Tento návod k pouÏívání si proãtûte dﬁíve, neÏ zaãnete s fotoaparátem pracovat. Návod dobﬁe
uschovejte, abyste se k nûmu
mohli vrátit i v budoucnosti.

C
âeská verze

Rejstﬁík

Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro v˘robek Canon.
Fotoaparát EOS 10D je vysoce v˘konná jednooká digitální zrcadlovka s automatick˘m zaostﬁováním vybavená ultrajemn˘m CMOS snímaãem o velikosti 6,30 miliónÛ efektivních pixelÛ. Fotoaparát je kompatibilní se v‰emi objektivy Canon EF a je konstruován pro rychlé
a snadné fotografování za v‰ech okolností. UmoÏÀuje v‰echny typy fotografování – od plnû
automatického aÏ po vysoce kreativní práci. Snímky lze rovnûÏ tisknout pﬁímo z fotoaparátu.
Karty CompactFlash tvoﬁí záznamové médium fotoaparátu.
Tento návod k pouÏívání si prostudujte, abyste se dobﬁe seznámili s vlastnostmi a ﬁádnou
obsluhou fotoaparátu.
∗ Doporuãujeme pouÏívat CF karty spoleãnosti Canon.

Rádiové a televizní ru‰ení (prohlá‰ení VCCI)
Tento fotoaparát je informaãní technologické zaﬁízení, které nepﬁekraãuje limity Tﬁídy B pro
elektromagnetické ru‰ení (EMI), a to v souladu se standardy stanoven˘mi japonskou
Voluntary Control Council for Interference (VCCI) pro informaãní technologická zaﬁízení. Toto
zaﬁízení mÛÏe pﬁesto zpÛsobovat interferenãní ru‰ení rádiového nebo televizního pﬁíjmu,
pokud je umístûno v blízkosti pﬁijímaãe.

Vyzkou‰ení fotoaparátu pﬁed fotografováním
NeÏ zaãnete s pﬁístrojem fotografovat, vyzkou‰ejte jej. Zkontrolujte, zda jsou snímky ﬁádnû
nahrávány na CF kartu. JestliÏe snímky nelze zaznamenat nebo pﬁeãíst osobním poãítaãem
v dÛsledku vadného fotoaparátu nebo CF karty, nemá spoleãnost Canon Ïádnou odpovûdnost za zpÛsobené újmy nebo nepﬁíjemnosti.

Autorská práva
Autorská práva ve va‰í zemí mohou zakazovat pouÏití fotografií osob a urãit˘ch objektÛ pro
jiné úãely neÏ osobní. Fotografování veﬁejn˘ch vystoupení nebo v˘stav mÛÏe b˘t rovnûÏ
zakázáno.
a EOS jsou obchodní známky spoleãnosti Canon, Inc.
• Canon
Adobe
a
PhotoShop jsou obchodní známky spoleãnosti Adobe Systems Incorporated.
• CompactFlash
je obchodní známka spoleãnosti SanDisk Corporation.
• IBM PC/AT je obchodní
známka nebo registrovaná obchodní známka spoleãnosti
• International Business Machines.
je obchodní známka spoleãnosti Apple Corporation registrovaná v USA a dal• Macintosh
‰ích zemích.
• V‰echny dal‰í obchodní známky jsou majetkem pﬁíslu‰n˘ch vlastníkÛ.
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Sada napájecího adaptéru ..................19,26
Samospou‰È ............................................77
SloÏky ....................................................161
Smazání jednoho snímku ......................117
Smazání v‰ech snímkÛ ..........................118

Souãasné zaznamenávání snímku.......... 48
Souvislé ãíslování ....................................59
Souvislé fotografování ............................ 76
Specifikace ............................................178
Speedlite ................................................102
Sporty ......................................................41
Spou‰È závûrky ........................................30
sRGB ........................................................58
Standardní tisk........................................135
Stisknutí do poloviny ................................30
Styl tisku ................................................127

Kontrolní seznam poloÏek

¢ Tûlo fotoaparátu EOS 10D (s krytem objektivové ãásti a lithiovou zálohovací baterií data
a ãasu)
¢ Doplnûk okuláru Eb
¢ Napájecí akumulátor BP-511 (vãetnû ochranného krytu)
¢ Nabíjeãka baterií CB-5L
¢ SíÈová ‰ÀÛra pro nabíjeãku baterií
¢ Kabel rozhraní IFC-300PCU
¢ Videokabel VC-100
¢ ¤emen k no‰ení fotoaparátu EW-100DB (s krytem okuláru)

¢ CD-ROM EOS DIGITAL Solution
¢ Disk Adobe Photoshop Elements

¢ Návod k pouÏívání EOS 10D (kter˘ právû ãtete)
¢ Pﬁíruãka k softwaru EOS 10D
Vysvûtluje, jak instalovat software pro pﬁenos snímkÛ z fotoaparátu do osobního poãítaãe,
zpracovávat RAW snímky a nastavovat parametry zpracování.
¢ Instrukce k napájecímu akumulátoru BP-511

¢ Záruãní karta
¢ Struãn˘ prÛvodce obsluhou
¢ Pﬁíslu‰enství k EOS 10D
Pﬁedstavuje hlavní pﬁíslu‰enství fotoaparátu EOS 10D.

∗ V dodávce není Ïádná CF karta. Karta se kupuje samostatnû. Doporuãujeme pouÏívat
CF karty spoleãnosti Canon.

Tento digitální fotoaparát podporuje standard Exif 2.2 (rovnûÏ oznaãován jako „Exif Print“).
Exif Print je standard pro roz‰íﬁenou komunikaci mezi digitálními fotoaparáty a tiskárnami.
Pﬁipojením na tiskárnu vyhovující standardu Exif Print jsou obrazová data fotoaparátu v dobû
fotografování pouÏita k optimalizaci a v˘raznému zlep‰ení kvality tisku.
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Úvod

Zkontrolujte, zda jste s fotoaparátem obdrÏeli v‰echna dále uvedená zaﬁízení a pﬁíslu‰enství.
Chybí-li nûkterá z poloÏek, kontaktujte prodejce.
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Digitální fotoaparát, model DS6031
Tento pﬁístroj vyhovuje pﬁedpisÛm FCC, oddíl 15. âinnost pﬁístroje podléhá tûmto dvûma
podmínkám: (1) Zaﬁízení nesmí generovat interferenãní ru‰ení a (2) musí b˘t schopno
akceptovat vnûj‰í interference bez omezení i pﬁesto, Ïe to bude zpÛsobovat jeho nesprávnou funkci.
Poznámka: Toto zaﬁízení bylo testováno a testy prokázaly, Ïe vyhovuje limitÛm pro digitální zaﬁízení tﬁídy B podle pﬁedpisÛ FCC, oddíl 15. Tyto limity jsou vytváﬁeny tak,
aby zajistily dostateãnou ochranu proti ‰kodlivému ru‰ení v pﬁípadû, Ïe je v˘robek
provozován v obytné oblasti. Zaﬁízení generuje, pouÏívá a mÛÏe vyzaﬁovat energii
v oblasti rádiov˘ch frekvencí a pokud není nainstalováno a pouÏíváno v souladu
s pokyny k obsluze, mÛÏe zpÛsobit ‰kodlivé interference v rádiov˘ch komunikacích.
Toto v‰ak nezaruãuje, Ïe v konkrétní situaci nemÛÏe dojít ke vzniku interference.
V pﬁípadû, Ïe toto zaﬁízení interferenãní ru‰ení rozhlasového nebo televizního pﬁíjmu vytváﬁí, coÏ lze ovûﬁit vypnutím a zapnutím zaﬁízení, mÛÏe b˘t uÏivatel vyzván,
aby se pokusil o zjednání nápravy, a to jedním nebo nûkolika z níÏe uveden˘ch
opatﬁení:
— Pﬁesmûrováním nebo zmûnou místa pﬁijímací antény.
— Umístûním zaﬁízení do vût‰í vzdálenosti od pﬁijímaãe.
— Zapojením zaﬁízení do zásuvky, která je v jiném okruhu, neÏ na kterou je pﬁipojen pﬁijímaã.
— Konzultací s prodejcem nebo zku‰en˘m technikem v oboru TV/rádio.
S tímto zaﬁízením musí b˘t pouÏíván kabel s feritov˘m jádrem, kter˘ je dodáván s digitálním fotoaparátem, aby byly zaji‰tûny limity tﬁídy B, jak je uvedeno v pﬁedmûtu B ãásti 15
pﬁedpisÛ FCC.
Na pﬁístroji neprovádûjte Ïádné zmûny nebo úpravy, pokud nejsou specifikovány v této
pﬁíruãce. JestliÏe provedete takové zmûny nebo modifikace, mÛÏete b˘t vyzváni, abyste
ukonãili provoz pﬁístroje.
Canon USA Inc.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, USA
Tel.: (516)328-5600

Znaãka

oznaãuje pﬁizpÛsobení pﬁedpisÛm (standardÛm) Evropské unie.

Tato znaãka indikuje, Ïe produkt vyhovuje australsk˘m pﬁedpisÛm EMC.
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BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ
Úvod

• Pﬁed pouÏíváním fotoaparátu si prosím prostudujte níÏe uvedená bezpeãnostní upozornûní. Dbejte vÏdy na to, abyste fotoaparát obsluhovali správn˘m zpÛsobem.
• Dále uvedená bezpeãnostní upozornûní jsou urãena k tomu, aby vám poskytla instrukce,
jak bezpeãnû a správnû obsluhovat fotoaparát a jeho pﬁíslu‰enství a jak zabránit va‰emu
zranûní nebo zranûní jin˘ch osob nebo po‰kození zaﬁízení.
• Termín „zaﬁízení „ oznaãuje pﬁedev‰ím fotoaparát a jeho napájecí pﬁíslu‰enství.

VAROVÁNÍ
• Nesmûrujte fotoaparát nebo sejmut˘ objektiv do slunce ani do jin˘ch intenzívních zdrojÛ
svûtla, mohli byste si po‰kodit zrak.
• Zaﬁízení skladujte mimo dosah dûtí a batolat. Náhodné po‰kození pﬁístroje nebo napájecího akumulátoru dítûtem mÛÏe vést k jeho váÏnému zranûní. Kromû toho se mÛÏe
ﬁemen fotoaparátu omotat dítûti kolem krku a zapﬁíãinit udu‰ení.
• Buìte opatrní zejména pﬁi uchovávání lithiové baterie CR2025 pouÏívané ve fotoaparátu
– musí b˘t mimo dosah mal˘ch dûtí. JestliÏe dítû ne‰Èastnou náhodou baterii spolkne,
ihned vyhledejte lékaﬁe.
• Nerozebírejte ani neupravujte Ïádnou ãást zaﬁízení. Rozebírání nebo úprava mÛÏe vést
k úrazu v dÛsledku vysokého napûtí. Uvnitﬁ zaﬁízení nejsou Ïádné komponenty, které by
mûly b˘t pﬁístupné uÏivateli – interní kontrolu, úpravy a opravy by mûl provádût pouze
kvalifikovan˘ servisní pracovník distributora nebo zákaznického centra Canon.
• V zájmu zabránûní úrazu vysok˘m napûtím se pﬁi po‰kození fotoaparátu v Ïádném pﬁípadû nedot˘kejte komponent uvnitﬁ. Pﬁi nejbliÏ‰í pﬁíleÏitosti problém konzultujte u distributora, kde jste fotoaparát zakoupili, nebo v zákaznickém centru Canon.
• Zjistíte-li, Ïe ze zaﬁízení vychází kouﬁ nebo nepﬁíjemn˘ zápach, okamÏitû ukonãete jeho
provoz. NedodrÏení této zásady mÛÏe vést k poÏáru nebo úrazu elektrick˘m proudem.
Ihned pﬁepnûte hlavní spínaã fotoaparátu do polohy OFF (vypnuto) a vyjmûte z nûj akumulátor (baterii), nebo vytáhnûte síÈovou ‰ÀÛru ze zásuvky. Potom se obraÈte buì na
distributora, kde jste zaﬁízení zakoupili, nebo na nejbliÏ‰í zákaznické centrum Canon.
• Zaﬁízení pﬁestaÀte pouÏívat, pokud vám spadlo nebo má po‰kozen˘ plá‰È. NedodrÏení
této zásady mÛÏe vést k poÏáru nebo úrazu elektrick˘m proudem. Ihned pﬁepnûte hlavní
spínaã fotoaparátu do polohy OFF (vypnuto) a vyjmûte z nûj akumulátor (baterii), nebo
vytáhnûte síÈovou ‰ÀÛru ze zásuvky. Potom se obraÈte buì na distributora fotoaparátu,
kde jste zaﬁízení zakoupili, nebo na nejbliÏ‰í zákaznické centrum Canon.
• ZabraÀte kontaktu zaﬁízení s vodou nebo jin˘mi kapalinami. Kapalina do zaﬁízení nesmí
proniknout. Fotoaparát není vodotûsn˘. JestliÏe jeho vnûj‰í ãásti pﬁijdou do kontaktu
s kapalinami nebo jsou vystaveny slanému prostﬁedí, otﬁete je hebkou savou látkou.
JestliÏe se do zaﬁízení dostane voda nebo jiné cizí substance, okamÏitû pﬁepnûte hlavní
spínaã fotoaparátu do polohy OFF (vypnuto) a vyjmûte z nûj akumulátor (baterii), nebo
vytáhnûte síÈovou ‰ÀÛru ze zásuvky. Pokraãování provozu zaﬁízení mÛÏe vést k poÏáru
nebo úrazu elektrick˘m proudem. Potom se obraÈte buì na distributora fotoaparátu, kde
jste zaﬁízení zakoupili, nebo na nejbliÏ‰í zákaznické centrum Canon.
• Pro ãistûní nebo údrÏbu zaﬁízení nepouÏívejte substance obsahující líh, benzín, organická rozpou‰tûdla nebo jiné hoﬁlavé kapaliny. PouÏívání tûchto kapalin mÛÏe vést ke vzniku poÏáru.
• V Ïádném pﬁípadû neﬁeÏte, nepo‰kozujte a neupravujte síÈovou ‰ÀÛru ani na ni neumísÈujte tûÏké pﬁedmûty. Tyto ãinnosti mohou vést ke zkratu s následkem poÏáru nebo
k úrazu elektrick˘m proudem. Po‰kozenou nebo pﬁeru‰enou ‰ÀÛru vymûÀte za novou.
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• Nemanipulujte se zástrãkou síÈové ‰ÀÛry mokr˘ma rukama. Saháte-li na ‰ÀÛru mokr˘ma
rukama, hrozí nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem. Pﬁi odpojování ‰ÀÛry ze zásuvky ji
vÏdy uchopte za pevnou ãást zástrãky. Budete-li ‰ÀÛru tahat za pruÏnou ãást, mÛÏe se
po‰kodit nebo mÛÏe dojít k obnaÏení vodiãÛ a izolace – v˘raznû se tak zv˘‰í riziko poÏáru nebo úrazu elektrick˘m proudem.
• PouÏívání jin˘ch napájecích zdrojÛ neÏ zde v˘slovnû uveden˘ch, mÛÏe vést k pﬁehﬁátí
a deformaci zaﬁízení, poÏáru, úrazu elektrick˘m proudem nebo k jin˘m nebezpeãím.
PouÏívejte pouze doporuãené napájecí pﬁíslu‰enství.
• Pﬁed pﬁipojováním kabelu rozhraní vypnûte poãítaã a odpojte síÈovou ‰ÀÛru, zabráníte tím
nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem.
• Baterie/akumulátory nenechávejte poblíÏ tepelného zdroje ani je nevystavujte pﬁímému
ohni nebo tepelnému záﬁení. Akumulátor neponoﬁujte do vody. NedodrÏení tûchto zásad
mÛÏe vést k po‰kození akumulátoru (baterií) a k úniku korozivních kapalin, poÏáru, úrazu
elektrick˘m proudem, explozi nebo i váÏné újmû na zdraví.
• Akumulátor (baterie) se nesnaÏte rozebírat, upravovat ani jej vystavovat teplu. Hrozí
váÏné nebezpeãí úrazu v dÛsledku exploze. Pokud dojde k vylití obsahu napájecího akumulátoru na odûv nebo pokoÏku (vãetnû oãí a úst), okamÏitû postiÏená místa opláchnûte.
Vniknou-li tyto substance do oãí nebo úst, ihned postiÏená místa opláchnûte a vyhledejte
lékaﬁskou pomoc.
• Akumulátor (baterie) by vám nemûl spadnout a nemûl by b˘t vystavován prudk˘m nárazÛm – mohl by se po‰kodit. Po‰kození plá‰tû akumulátoru by mohlo zpÛsobit únik kapalin nebo úraz.
• S akumulátorem (baterií) nikdy nemanipulujte pomocí kovov˘ch nástrojÛ, napﬁ. klíãÛ,
mohlo by dojít ke zkratu. Zkrat by mohl zpÛsobit pﬁehﬁátí – riziko popálenin nebo jin˘ch
zranûní. Napájecí akumulátor transportujte nebo skladujte v dodaném pouzdru.
• Pﬁed likvidací akumulátoru (baterie) zakryjte elektrické kontakty samolepicí páskou nebo
jin˘m izolaãním materiálem. Kontakt s kovov˘mi pﬁedmûty nebo jin˘mi materiály
v odpadcích mÛÏe vést ke vzniku poÏáru nebo k explozi. Akumulátory a baterie likvidujte
odevzdáním do místních zaﬁízení k tomuto urãen˘ch.
• Akumulátory (baterie), které nejsou v˘slovnû doporuãeny pro toto zaﬁízení, mohou vést
k explozi nebo úniku chemikálií s následkem poÏáru, zranûní nebo ke ‰kodám na okolí.
PouÏívejte pouze doporuãené napájecí akumulátory (baterie) a pﬁíslu‰enství.
• Napájecí akumulátory BP-511 nabíjejte pouze doporuãenou nabíjeãku baterií. PouÏívání
nabíjecích pﬁístrojÛ, které nejsou v˘slovnû doporuãeny, mÛÏe vést k pﬁehﬁívání a deformaci pﬁístroje/akumulátoru, poÏáru nebo k úrazu elektrick˘m proudem.
• V pﬁípadû del‰ího nepouÏívání fotoaparátu odpojte napájecí adaptér od pﬁístroje i od sítû,
zabráníte tím poÏáru nebo jin˘m rizikÛm.
• Napájecí konektor ‰ÀÛry DC propojky je konstruován v˘hradnû pro fotoaparát EOS 10D.
Proto ji nepouÏívejte s jin˘mi produkty nebo akumulátory. Hrozí nebezpeãí poÏáru nebo
jiná rizika.
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• Zaﬁízení neskladujte na místech s vysokou vlhkostí nebo v˘skytem prachu. Skladování
zaﬁízení na tûchto místech mÛÏe mít za následek poÏár, elektrick˘ zkrat nebo jiné ‰kody.
• Pﬁi drÏení fotoaparátu za pﬁídrÏn˘ ﬁemen nebo pﬁi jeho no‰ení dbejte na to, abyste pﬁístrojem neudeﬁili nebo jej nevystavovali siln˘m nárazÛm ãi otﬁesÛm, které by jej mohly
po‰kodit. Hrozí riziko úrazu.
• Pﬁi fotografování nezakr˘vejte blesk sv˘mi prsty. Nedot˘kejte se ani povrchu blesku poté,
kdy jste zhotovili nûkolik snímkÛ v rychlém souvislém sledu. V obou pﬁípadech byste se
mohli popálit.

Jak zajistit bezproblémov˘ provoz
Pozor na silná magnetická pole
Fotoaparát nikdy nemûjte v tûsné blízkosti elektrick˘ch motorÛ nebo jin˘ch pﬁístrojÛ generujících silná elektromagnetická pole. Vystavení zaﬁízení silnému magnetickému poli mÛÏe
zpÛsobit jeho chybnou funkci nebo po‰kodit obrazová data.
Pozor na kondenzaci vodních par
Rychlé pﬁenesení zaﬁízení z chladného prostﬁedí do teplého mÛÏe vyvolat kondenzaci (vodních par) na vnitﬁních i vnûj‰ích povr‰ích. Tomuto lze zabránit tím, Ïe zaﬁízení vloÏíte do
uzavíratelného plastového sáãku a po postupném vyrovnání teplot jej ze sáãku vyjmete.
Pﬁi kondenzaci par uvnitﬁ fotoaparátu
JestliÏe zjistíte kondenzaci, okamÏitû pﬁestaÀte fotoaparát pouÏívat. Pokud tak neuãiníte,
mÛÏete zaﬁízení po‰kodit. Vyjmûte CF kartu a odpojte napájecí akumulátor nebo ‰ÀÛru
(pokud je pﬁipojena) od fotoaparátu a vyãkejte do odpaﬁení v‰ech kapek. Teprve potom
fotoaparát opût pouÏijte.
Dlouhodobé skladování
JestliÏe fotoaparát nebudete dlouhou dobu pouÏívat, vyjmûte z nûj napájecí akumulátor
(knoflíkovou lithiovou baterii CR2025 nevyjímejte) a uloÏte jej na bezpeãném místû.
Dlouhodobé skladování fotoaparátu s nainstalovan˘m akumulátorem zpÛsobí jeho vybití. To
mÛÏe následnû fotoaparát po‰kodit.

DÛleÏité bezpeãnostní funkce a preventivní opatﬁení
• JestliÏe bliká kontrolka pﬁístupu na CF kartu, CF kartu nevyjímejte z fotoaparátu. ProtoÏe
v dobû, kdy bliká tato kontrolka, se ãtou nebo zapisují data na CF kartu, mÛÏe její vyjmutí
kartu po‰kodit.
• NepouÏívejte Ïádn˘ jin˘ kabel, neÏ kter˘ je dodáván s fotoaparátem. Fotoaparát pﬁipojujte k poãítaãi dodan˘m kabelem rozhraní. Pﬁipojení jin˘m kabelem mÛÏe vést k chybné
funkci zaﬁízení.
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• Vyvarujte se pouÏívání, umísÈování nebo skladování zaﬁízení na místech, která jsou
vystavena silnému sluneãnímu záﬁení nebo vysok˘m teplotám, jako je napﬁ. odkládací
prostor nebo palubní deska za sklem automobilu (lodi). Silné sluneãní nebo tepelné záﬁení mÛÏe zpÛsobit únik chemikálií z akumulátoru (baterií), pﬁehﬁátí nebo explozi s následkem poÏáru, poleptání nebo jin˘ch zranûní. Vysoké teploty mohou b˘t rovnûÏ pﬁíãinou
deformace plá‰tû akumulátoru (baterie). Pﬁi napájení akumulátoru nabíjeãkou baterií zajistûte ﬁádnou ventilaci.

Upozornûní k obsluze
Fotoaparát
(1) Tento fotoaparát je velmi pﬁesné zaﬁízení. Proto by vám nemûl v Ïádném pﬁípadû spadnout a ani byste jej nemûli vystavovat nárazÛm.
(2) Tento pﬁístroj není vodotûsn˘, proto by nemûl b˘t pouÏíván za de‰tû nebo pod vodou.
JestliÏe se ne‰Èastnou náhodou pﬁístroj namoãí, obraÈte se co nejdﬁíve na nejbliÏ‰ího prodejce Canon. JestliÏe na fotoaparát stﬁíkne malé mnoÏství vody, otﬁete jej do sucha ãistou
suchou látkou. JestliÏe byl fotoaparát vystaven slanému prostﬁedí, otﬁete jej úplnû navlhãenou, dobﬁe vyÏdímanou látkou.
(3) Nikdy nenechávejte fotoaparát v blízkosti zaﬁízení, která generují silná magnetická pole,
jako napﬁ. u magnetÛ nebo elektromotorÛ. Nikdy nepouÏívejte ani nenechávejte fotoaparát v místech, kde jsou vytváﬁeny silné elektromagnetické signály, jako napﬁ. v blízkosti
vysílaãÛ. Vystavení fotoaparátu siln˘m elektromagnetick˘m signálÛm mÛÏe vést k jeho
chybné funkci a k po‰kození zaznamenan˘ch obrazov˘ch dat.
(4) Fotoaparát nenechávejte na místech s vysokou teplotou, jako napﬁ. za sklem v automobilu, do kterého svítí slunce. Vysoké teploty mohou pﬁístroj po‰kodit.
(5) Fotoaparát obsahuje pﬁesné elektronické obvody. Nikdy se proto nesnaÏte pﬁístroj rozebírat nebo sami opravovat.
(6) K odstranûní prachu, kter˘ se nahromadí na objektivu, hledáãku, zrcadle nebo matnici,
pouÏijte komerãnû dostupn˘ optick˘ ofukovací ‰tûtec. Tûlo nebo objektiv fotoaparátu
zásadnû neãistûte prostﬁedky obsahujícími organická rozpou‰tûdla. JestliÏe je fotoaparát
velmi za‰pinûn, obraÈte se na nejbliÏ‰ího prodejce Canon.
(7) Nedot˘kejte se prsty elektrick˘ch kontaktÛ na fotoaparátu. Pokud tak uãiníte, mohly by
kontakty korodovat, a zpÛsobit tak chybnou funkci fotoaparátu.
(8) JestliÏe fotoaparát náhle pﬁenesete z chladného prostﬁedí do teplého, mÛÏe na fotoaparátu a na jeho vnitﬁních dílech dojít ke kondenzaci vodních par. Vytvoﬁení kondenzace
zabráníte tak, Ïe fotoaparát vloÏíte do uzavíratelného plastového sáãku. Ze sáãku jej
vyjmûte aÏ po vyrovnání jeho teploty s teplotou okolí.
(9) Pﬁi kondenzaci vodních par fotoaparát nepouÏívejte, mohl by se po‰kodit. Pokud ke kondenzaci vodních par dojde, vyjmûte z pﬁístroje CF kartu a akumulátor a vyãkejte, dokud
se neodpaﬁí ve‰keré kapky.
(10)Nebude-li pﬁístroj dlouhou dobu pouÏíván, vyjmûte z nûj akumulátor (baterii) a uloÏte jej
na chladném, suchém a dobﬁe vûtraném místû. Po dobu uskladnûní fotoaparátu pravidelnû zkou‰ejte funkãnost závûrky.
(11)Zásadnû fotoaparát neskladujte na místech, kde se mohou vyskytovat korozivní chemikálie, napﬁ. v laboratoﬁi.
(12)Pokud byl fotoaparát del‰í dobu skladován, vyzkou‰ejte pﬁed jeho pouÏitím funkãnost
v‰ech dílÛ. JestliÏe nebyl fotoaparát urãitou dobu pouÏíván nebo jestliÏe plánujete fotografování dÛleÏit˘ch snímkÛ (napﬁ. na cestách do zahraniãí), nechejte pﬁístroj zkontrolovat
pﬁedem u prodejce Canon, nebo si sami ovûﬁte, Ïe v‰echny díly fotoaparátu pracují
správnû.

LCD panel a LCD monitor
(1) LCD monitor je zhotoven mimoﬁádnû pﬁesnou technologií. MÛÏe se ale stát, Ïe nûkteré
pixely budou stále ãerné nebo ãervené. Poãet takto „zamrzl˘ch“ pixelÛ nepﬁekraãuje
0,01 % v‰ech efektivních pixelÛ. Nejedná se o chybnou funkci a v Ïádném pﬁípadû to
neovlivÀuje zaznamenávan˘ obraz.
(2) Netlaãte na LCD silou ani jej nevystavujte nárazÛm. MÛÏe to zpÛsobit nesprávné zobrazování, nebo dokonce LCD po‰kodit.
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Lithiová baterie data a ãasu
(1) Lithiové baterie ukládejte mimo dosah mal˘ch dûtí. Chemikálie v tûchto bateriích jsou
v pﬁípadû, Ïe se baterie dostane do zaÏívacího traktu, nebezpeãné. Pokud dítû ne‰Èastnou náhodou baterii spolkne, okamÏitû vyhledejte odbornou lékaﬁskou pomoc.
(2) K drÏení baterie nepouÏívejte kovové nástroje, napﬁ. kle‰tû, mohli byste baterii zkratovat.
(3) Baterii nerozebírejte ani nezahﬁívejte, mohla by se roztrhnout.

CF karta
(1) CF karta je velmi pﬁesné zaﬁízení. CF karty nenechejte spadnout, ani je nevystavujte vibracím. Mohli byste pﬁijít o snímky na nich uloÏen˘ch.
(2) CF karty neukládejte v blízkosti zaﬁízení, která vytváﬁejí magnetická pole, napﬁ. televizorÛ,
reproduktorÛ nebo magnetÛ, a ani je nemûjte na místech s v˘skytem statické elektﬁiny.
Mohlo by to mít za následek ztrátu uloÏen˘ch snímkÛ.
(3) CF karty nenechávejte na pﬁímém slunci ani v blízkosti tepeln˘ch zdrojÛ. Teplo mÛÏe
karty zdeformovat a znemoÏnit jejich pouÏití.
(4) ZabraÀte, aby CF karty pﬁi‰ly do styku s kapalinami.
(5) CF karty vÏdy ukládejte v obalu nebo do skﬁíÀky k tomu urãené, aby se uchránila na nich
uloÏená data.
(6) PouÏívejte pouze CF karty specifikované firmou Canon. Pokud tak neuãiníte, nemusíte
b˘t schopni nahrávat nebo pﬁehrávat snímky.
(7) CF karty neoh˘bejte ani je nevystavujte siln˘m nárazÛm.
(8) CF karty neskladujte na hork˘ch, pra‰n˘ch nebo vlhk˘ch místech a ani na místech
s v˘skytem statické elektﬁiny nebo magnetického pole.

Elektrické kontakty objektivu
Po sejmutí objektivu z fotoaparátu nasaìte na objektiv kryty nebo jej
postavte zadní stranou nahoru – zabráníte tak po‰krábání povrchu
ãoãek nebo po‰kození elektrick˘ch kontaktÛ.

Kontakty
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(3) Pﬁi za‰pinûní LCD jej oãistûte komerãnû dostupn˘m ofukovacím ‰tûtcem nebo opatrnû
otﬁete hebkou látkou, abyste jej nepo‰krábali. Pokud je LCD za‰pinûn hodnû, obraÈte se
na nejbliÏ‰ího prodejce Canon.
(4) Vlastností LCD je, Ïe pﬁi nízk˘ch teplotách reaguje pomaleji a pﬁi vysok˘ch teplotách
tmavne. Pﬁi pokojové teplotû se v‰ak normální funkce obnoví.

Jak rychle zaãít
Podrobné instrukce naleznete na odkazov˘ch stránkách uvádûn˘ch v závorkách.

1

Nabijte akumulátor.

5

Otevﬁete kryt slotu
CF karty.

9

Zaostﬁete na objekt.

12

Pﬁipojte síÈovou ‰ÀÛru k nabíjeãce baterií
a potom nasaìte napájecí akumulátor.
KdyÏ kontrolka dobíjení pﬁestane blikat
a svítí nepﬁeru‰ovanû, je akumulátor
úplnû nabit. Úplné nabití akumulátoru
trvá pﬁibliÏnû 90 minut. (→str. 22)

PosuÀte kryt ve smûru ‰ipky
a potom ho otevﬁete. (→str. 28)

Podívejte se hledáãkem a zamûﬁte
bod AF na sníman˘ objekt. Potom,
abyste zaostﬁili, stisknûte spou‰È
závûrky do poloviny. (→str. 30)

2

VloÏte akumulátor.

6

VloÏte CF kartu
(volitelná).

Otevﬁete kryt oddûlení pro baterii
a zasuÀte napájecí akumulátor. Pﬁi
správném zasunutí usly‰íte zaklapnutí. Zatlaãením zavﬁete kryt,
dokud neusly‰íte zaklapnutí.
(→str. 24)

Po vloÏení CF karty zavﬁete kryt.
(→str. 28)

10

Zhotovte snímek.
Snímek zhotovte úpln˘m stisknutím spou‰tû závûrky.
(→str. 30)

Jak rychle zaãít

Úvod

3

Nasaìte objektiv.

7

Spínaã <
polohy <

Srovnejte ãervenou teãku na
objektivu s teãkou na fotoaparátu
a otáãejte objektivem ve smûru
‰ipky, jak je naznaãeno na obrázku, dokud se na svém místû nezajistí. (→str. 27)

> pﬁepnûte do
>.

(→str. 30)

4

Pﬁepínaã reÏimÛ zaostﬁování na objektivu pﬁepnûte do polohy <AF>.

8

Pﬁepnûte voliã reÏimÛ do
polohy < > (Plná automatika).

(→str. 27)

(→str. 38)

dal‰ích zhotoven˘ch snímkÛ, viz
• Kontrola
„Zobrazování snímkÛ“. (→str. 42)
a „Pﬁehrávání snímkÛ“. (→str. 108)

zhotoven˘ch snímkÛ, viz
• Smazání
„Smazání snímku“. (→str. 117)

11

Prohlédnûte si snímek
na LCD monitoru.
Aktuálnû vyfotografovan˘ snímek
se bude zobrazovat pﬁibliÏnû
2 sekundy. Dobu zobrazování je
moÏné rovnûÏ zmûnit. (→str. 43)
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Popis jednotliv˘ch ãástí
Stránky, na kter˘ch naleznete bliÏ‰í informace, jsou znaãeny (→✽✽).
〈

〈
〉 Tlaãítko v˘bûru
reÏimu AF/vyváÏení bílé (→64/50)
〈
〉 Tlaãítko v˘bûru
reÏimu ﬁízení/tlaãítko pro
nastavení citlivosti ISO (→76/49)

LCD panel (→16)
Znaãka pro nasazení
objektivu (→27)
Vestavûn˘ blesk (→96)

〈
〉 Tlaãítko v˘bûru
reÏimu mûﬁení/tlaãítko
kompenzace zábleskové
expozice (→74/101)

Synchronizované
kontakty blesku
Patice pro
pﬁíslu‰enství (→102)
Voliã reÏimÛ (→18)

〈
〉 Hlavní ovladaã
(→31)
Spou‰È závûrky
(→30)

Oãko pro
pﬁipevnûní
ﬁemínku (→21)

Redukce
jevu ãerven˘ch oãí/
indikátor samospou‰tû (→99/77)

〈 〉 Tlaãítko
blesku (→97)

DrÏadlo
(oddûlení
pro baterie)

UvolÀovací
tlaãítko
objektivu (→27)

Otvor pro ‰ÀÛru
DC propojky (→26)

Tlaãítko prohlíÏení
hloubky ostrosti (→85)
Zaji‰Èovací kolík objektivu

Zrcadlo (→94,156)

Objímka pro objektiv

Kontakty (→11)

Kryt

Zdíﬁka DIGITAL
(→123, viz „Pﬁíruãka
k softwaru EOS 10D.“)

Kryt objektivové
ãásti (→27)

Zdíﬁka VIDEO OUT
(→115)

Zdíﬁka PC (→106)
Zdíﬁka dálkového
ovládání (N3)
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〉 Tlaãítko osvûtlení
LCD panelu (→94)

Popis jednotliv˘ch ãástí

Ovladaã rychlého nastavení (→31)
〈

Doplnûk okuláru (→78)

〈

/
〉 Tlaãítko
blokování AE/FE/
tlaãítko indexového
zobrazení/zmen‰ení
(→92/100/110/111,129)

Okulár hledáãku
〈
〉 Tlaãítko nabídky
(→32)

〈

/ 〉 Tlaãítko
v˘bûru bodu AF/
zvût‰ení (→67/111,129)

〈
〉 Tlaãítko
informace/orientace
v˘ﬁezu (→62,109/130)

Oãko pro
pﬁipevnûní
ﬁemínku (→21)
Kontrolka
pﬁístupu (→29)

〈
〉 Tlaãítko pro
pﬁeskoãení (→112)
〈 〉 Tlaãítko
pﬁepínání
smûru (→111,130)

Kryt slotu
CF karty (→28)

〈
〉 Tlaãítko
pﬁehrávání
(→108)
〈 〉 Tlaãítko
pro smazání
(→117)
LCD monitor (→35)
〈

〉 Pomocné tlaãítko (→70)

UvolÀovací
páãka krytu
oddûlení pro baterii (→24)
Kryt oddûlení
pro baterie (→24)

〉 Hlavní spínaã (→30)

Objímka pro stativ

〈

Kryt oddûlení pro baterii data/ãasu (→155)

〉 Spínaã ovladaãe rychlého nastavení (→31)
〈

〉 Tlaãítko pro nastavení (→32)

Kryt slotu CF karty

Slot CF karty
(vhodn˘ pro karty
typu 1 a 2) (→28)

Tlaãítko pro vysunutí
CF karty (→28)
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Úvod

Ovladaã dioptrického seﬁízení (→36)

Popis jednotliv˘ch ãástí

LCD panel
Rychlost závûrky (
,
)
Zaneprázdnûn (
)
Nabíjení vestavûného blesku (
)
Varování stavu baterie data/ãasu (
)
Parametry zpracování
(
,
)
Citlivost ISO (
,
, )
Spou‰tûní fotoaparátu (
)
Záznamová kvalita snímku
Velk˘/Jemn˘
Velk˘/Normální
Stﬁední/Jemn˘
Stﬁední/Normální
Mal˘/Jemn˘
Mal˘/Normální
RAW
VyváÏení bílé
Auto
Denní svûtlo
Stín
ZataÏeno
Îárovka
Záﬁivka
Blesk
UÏivatelské nastavení
Teplota chromatiãnosti
Stav nabití

Volba bodu AF (
)
Varování plné CF karty (
Varování chyby CF karty (
Varování nepﬁítomnosti CF karty (
Chybov˘ indikátor (
)
âi‰tûní obrazového snímaãe (
Hodnota clony (

-

)
)
)
)

)

Citlivost ISO
Poãet zb˘vajících snímkÛ
(
- )
Odpoãet samospou‰tû
( - )
Trvání dlouhodobé expozice
( )

UÏivatelská
funkce
Zvuková
signalizace
ReÏim AF
Jednosnímkov˘ AF
Inteligentní AF
Inteligentní AF-servo
Redukce jevu ãerven˘ch oãí

Kompenzace zábleskové
expozice
AEB
Indikátor úrovnû expozice
Velikost kompenzace expozice
Velikost AEB
Velikost kompenzace zábleskové expozice
Stav zapisování na CF kartu

ReÏim mûﬁení
Pomûrové mûﬁení
âásteãné mûﬁení
Celoplo‰né mûﬁení
se zdÛraz. stﬁedem
ReÏim ﬁízení
Jednotlivé snímky
Souvislé
Samospou‰È

V˘‰e uveden˘ obrázek znázorÀuje LCD panel se v‰emi moÏn˘mi ikonami a indikátory. Pﬁi
skuteãném pouÏívání se zobrazují pouze poloÏky podle situace fotografování.
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Popis jednotliv˘ch ãástí

Informace zobrazované v hledáãku
Body AF
(vrstvené zobrazování)

〈

〈

〈

〉 Blokování AE/blokování FE
Probíhající AEB

Max. poãet snímkÛ ve sledu ( - )
Poãet zb˘vajících snímkÛ ( - )

〉 Blesk pﬁipraven
Varování nevhodného
blokování FE

〈

〉 Vysokorychlostní
synchronizace (blesk FP)

〈

〉 Kompenzace
zábleskové expozice

Rychlost závûrky (
Blokování FE (
)
Zaneprázdnûn (
)
Hodnota clony (

-

,

)

〉 Potvrzovací svûtlo
zaostﬁení

)

Indikátor úrovnû expozice
Velikost kompenzace
expozice
Velikost kompenzace
zábleskové expozice
Velikost AEB
Indikátor zapnutého zdroje
svûtla pro redukci jevu
ãerven˘ch oãí
Varování plné CF karty
(
)
Varování chyby CF karty
(
)
Varování nepﬁítomnosti CF karty
(
)

V˘‰e uveden˘ obrázek znázorÀuje LCD panel se v‰emi moÏn˘mi ikonami a indikátory. Pﬁi
skuteãném pouÏívání se zobrazují pouze poloÏky podle situace fotografování.
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Úvod

Kruh ãásteãného mûﬁení

Matnice zhotovená novou
laserovou technologií

Popis jednotliv˘ch ãástí

Voliã reÏimÛ
Voliã reÏimÛ je rozdûlen do dvou funkãních zón.

TvÛrã
í zó
na

Plná automatika

Z á kl

q Základní zóna

stisknout pouze spou‰È závûrky.
• Staãí: Plná
automatika (→str. 38)
UmoÏÀuje automatické fotografování
– fotoaparát provede v‰echna nastavení.

Obrazová zóna
UmoÏÀuje plnû automatické fotografování v konkrétních situacích.
: Portrét (→str. 40)
: Krajina (→str. 40)
: Detail (→str. 40)
: Sporty (→str. 41)
: Noãní portrét (→str. 41)
: Vypnut˘ blesk (→str. 41)
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a

í
adn

a

n
O bra z o vá zó

zó

n

w TvÛrãí zóna
Dává prostor k rÛzn˘m nastavením.
: Program AE (→str. 80)
: AE s prioritou rychlosti
závûrky (→str. 82)
: AE s prioritou clony (→str. 84)
: Ruãní nastavení expozice
(→str. 86)
: AE s automatick˘m
nastavením hloubky ostrosti
(→str. 88)

Popis jednotliv˘ch ãástí

Nabíjeãka baterií CB-5L

SíÈová ‰ÀÛra (→str. 22)

Zásuvka pro síÈovou ‰ÀÛru (→str. 22)
Do této zásuvky se zapojuje síÈová
‰ÀÛra.

Sada napájecího adaptéru ACK-E2
(volitelná)
Napájecí adaptér
AC-E2

Strana DC
propojky
Zásuvka pro DC propojku (→str. 26)
Do této zásuvky se zapojuje
‰ÀÛra DC propojky.
Zástrãka DC propojky (→str. 26)
Zástrãku zasuÀte do zásuvky
pro DC propojku napájecího
adaptéru AC-E2.

·ÀÛra DC propojky
(→str. 26)

Strana síÈové
‰ÀÛry

Zásuvka pro síÈovou ‰ÀÛru
(→str. 26)
Do této zásuvky zapojte
síÈovou ‰ÀÛru.

SíÈová ‰ÀÛra
(→str. 26)

DC propojka DR-400
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Úvod

Slot pro napájecí akumulátor
(→str. 22)
Do tohoto slotu se nasazují nabíjené akumulátory.

Konvence pouÏité v této pﬁíruãce
textu ikona <
> oznaãuje hlavní spínaã. V‰echny operace
• Vpopisované
v tomto návodu pﬁedpokládají, Ïe spínaã <
> je pﬁepnut do polohy < >. Pﬁed provádûním jak˘chkoli úkonÛ s fotoaparátem nejdﬁíve pﬁepnûte spínaã <
> do polohy < >.

• Ikona <
• Ikona

> oznaãuje hlavní ovladaã.

oznaãuje ovladaã rychlého nastavení.

< > oznaãuje spínaã ovladaãe rychlého nastavení.
• Ikona
Operace s ovladaãem < > pﬁedpokládají, Ïe spínaã < > je jiÏ
pﬁepnut do polohy <
vit.

>. NezapomeÀte jej do polohy <

> nasta-

< > oznaãuje tlaãítko SET pouÏívané pro nastavení funkcí
• Ikona
nabídky a uÏivatelsk˘ch funkcí.

ikony a znaãky fotoaparátu pouÏité v této pﬁíruãce odpovídají ikonám a znaãkám
• Kontrolní
zobrazovan˘m na fotoaparátu. Viz „Popis jednotliv˘ch ãástí“ na str. 14.
• Dal‰í informace naleznete na odkazov˘ch stránkách, které jsou uvádûny v závorkách (→str. 00).
v této pﬁíruãce pﬁedpokládají, pro úãely reference, objektiv Canon EF 24-85 mm
• Postupy
f/3.5-4.5 USM.
rovnûÏ pﬁedpokládají, Ïe jsou funkce nabídky i uÏivatelské funkce nastaveny na své
• Popisy
v˘chozí hodnoty.
(
), (
)a(
) oznaãují, Ïe ãinnost funkce je ﬁízena ãasovaãem a Ïe tato funk• Ikony
ce zÛstává v platnosti po urãitou dobu od uvolnûní tlaãítka. Ikony oznaãují platnost 4, 6
nebo 16 sekund.
jsou pﬁi vysvûtlování postupÛ pouÏity ilustrace z jednooké zrcadlovky s 35mm fil• Obecnû
mem.
• V návodu jsou pouÏity tyto upozorÀovací symboly:
: Varovn˘ symbol oznaãuje ãinnosti, kter˘mi zabráníte moÏn˘m problémÛm pﬁi fotografování.
: Symbol poznámky uvádí doplÀkové informace.
: Tento symbol uvádí rady k obsluze fotoaparátu nebo ke zhotovování snímkÛ.
: Symbol uÏivatelské funkce naznaãuje, Ïe je k dispozici pﬁíslu‰ná uÏivatelská funkce.
Podrobnosti naleznete v ãásti „Nastavení uÏivatelské funkce“ na str. 146.
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Tato kapitola vysvûtluje nûkolik úvodních krokÛ a základní operace
fotoaparátu EOS 10D.
11
NeÏ zaãnete fotografovat

1

NeÏ zaãnete
fotografovat
Pﬁipevnûní ﬁemínku

Provleãte konec ﬁemínku zespodu
oãkem a potom jej protáhnûte sponou,
jak je znázornûno na obrázku.
Zkontrolujte, zda je ﬁemínek ﬁádnû
zaji‰tûn – zda se pﬁi zataÏení neuvolní.

ﬁemínku je pﬁipevnûn kryt
• Kokuláru.
(→str. 78)

Kryt okuláru
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Nabíjení akumulátoru

1

Zapojte síÈovou ‰ÀÛru.

2

Sejmûte kryt.

● SíÈovou ‰ÀÛru zapojte do nabíjeãky.
● Druh˘ konec ‰ÀÛry zapojte do síÈové zásuvky.

● Kryt uloÏte na takové místo, aby se neztratil.
● JestliÏe akumulátor odeberete z fotoaparátu, neza-

pomeÀte na nûj nasadit kryt, abyste zabránili zkratu.

Znaãka <–>

3

Nasaìte akumulátor.

4

Nabijte akumulátor.

Kapacita akumulátoru âervená kontrolka
Bliká jednou za
0–50 %
sekundu
Bliká dvakrát za
50–75 %
sekundu
Bliká tﬁikrát za
Nad 75 %
sekundu
Dostateãné nabití Svítí
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● Horní hranu akumulátoru srovnejte se znaãkou

<–> na nabíjeãce. Na akumulátor zatlaãte
a posuÀte jej ve smûru ‰ipky.
● Akumulátor vyjímejte opaãn˘m postupem.

Po nasazení akumulátoru do nabíjeãky se automaticky zahájí nabíjení a zaãne blikat ãervená kontrolka.
s Nabití úplnû vybitého akumulátoru trvá pﬁibliÏnû 90 minut.
● Rychlost blikání ãervené kontrolky indikuje proces
nabíjení.
s KdyÏ je akumulátor témûﬁ nabit, pﬁestane ãervená kontrolka blikat a zaãne svítit souvisle.
Akumulátor nabíjejte je‰tû hodinu, abyste
dosáhli plného nabití.
● Po nabití akumulátor vyjmûte a vytáhnûte síÈovou
‰ÀÛru ze zásuvky.
s

Nabíjení akumulátoru

● Nenabíjejte Ïádné jiné akumulátory neÏ BP-511 nebo BP-512.
● Akumulátor se pomalu vybíjí i pﬁi vypnutém fotoaparátu. Tato skuteãnost mÛÏe vést

● Doba nabíjení akumulátoru závisí na okolní teplotû a zÛstatkové kapacitû.
● JestliÏe je po normálním dobití provozní doba akumulátoru v˘raznû niÏ‰í, je na konci

své Ïivotnosti. Napájecí akumulátor vymûÀte za nov˘.
● Napájecí akumulátor mÛÏe b˘t provozován za teplot 0 aÏ 40 °C, av‰ak pﬁi poÏadav-

ku plného provozního v˘konu jej pouÏívejte nejlépe pﬁi teplotách 10 aÏ 30 °C. Na
chladn˘ch místech, napﬁ. lyÏaﬁsk˘ch sjezdovkách, mÛÏe doãasnû poklesnout provozní v˘kon akumulátoru, a s tím i provozní doba.
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1
NeÏ zaãnete fotografovat

k nadmûrnému vybití a ke zkrácení doby jeho pouÏitelnosti.
Nebudete-li fotoaparát pouÏívat, vyjmûte z nûj akumulátor a nasaìte na nûj ochrann˘
kryt, abyste zabránili zkratu. Pﬁed opûtovn˘m pouÏitím fotoaparátu akumulátor dobijte.

Instalace a vyjmutí akumulátoru
Instalace akumulátoru
Do fotoaparátu vloÏte plnû nabit˘ napájecí akumulátor BP-511.

1

Otevﬁete kryt oddûlení pro baterie.

2

Akumulátor vloÏte do fotoaparátu.

● PosuÀte páãku ve smûru ‰ipky znázornûné na

obrázku a kryt otevﬁete.

● Ujistûte se, Ïe je napájecí akumulátor správnû zori-

entován, a vloÏte jej do oddûlení pro baterie.
● Akumulátor zasuÀte tak, aby se zajistil na svém

místû.

3

Zavﬁete kryt.
● Zatlaãte na zavíran˘ kryt, dokud neusly‰íte zaklap-

nutí.

Napájecí akumulátor BP-512 lze rovnûÏ pouÏít.

Ikony stavu nabití
ZÛstatková kapacita akumulátoru je indikována ve tﬁech úrovních, a to pﬁi nastavení spínaãe
<
> do polohy < >. (→str. 30)
: Kapacita je dostateãná.
: Kapacita je nízká.
: Napájecí akumulátor musí b˘t dobit.
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Instalace a vyjmutí akumulátoru

Îivotnost akumulátoru
Teplota

1

● V˘‰e uvedené údaje jsou stanoveny podle standardních testovacích podmínek Canon (plnû

nabit˘ akumulátor, objektiv EF 50 mm f/1.4 USM, prohlíÏení snímkÛ [ON], ãas prohlíÏení
[2 sec.] a kvalita obrazu [Large ])
● V závislosti na odchylkách provozních podmínek mÛÏe b˘t v nûkter˘ch pﬁípadech

poãet snímkÛ niÏ‰í, neÏ je indikováno.
● Poãet snímkÛ se ãast˘m pouÏíváním LCD monitoru sniÏuje.
● Dlouhodobé pﬁidrÏování mírnû stisknuté spou‰tû závûrky pﬁi pouÏívání funkce AF

bez zhotovení snímku mÛÏe sniÏovat poãet snímkÛ.
● Informace o kapacitû (poãet snímkÛ) pro drÏadlo akumulátoru BG-ED3 (volitelné), viz

instrukce k drÏadlu BG-ED3.

Vyjmutí akumulátoru

1

Otevﬁete kryt oddûlení pro baterie.

2

Vyjmûte napájecí akumulátor

3

Zavﬁete kryt.

● PosuÀte páãku ve smûru ‰ipky znázornûné na

obrázku a kryt otevﬁete.

● Páãku zámku posuÀte ve smûru ‰ipky a vyjmûte

akumulátor.

● Zatlaãte na zavíran˘ kryt, dokud neusly‰íte zaklap-

nutí.
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NeÏ zaãnete fotografovat

Normální (20 °C)
Nízká (0 °C)

Podmínky fotografování
Bez pouÏ. blesku 50% pouÏití blesku
PﬁibliÏnû 650 PﬁibliÏnû 500
PﬁibliÏnû 500 PﬁibliÏnû 400

PouÏívání síÈové zásuvky
Pomocí sady napájecího adaptéru ACK-E2 (volitelná) mÛÏete fotoaparát pﬁipojit do síÈové
zásuvky. Potom se nemusíte obávat, Ïe se vám pﬁi pouÏívání fotoaparátu vybije akumulátor.

1

·ÀÛru vloÏte do dráÏky.

2

DC propojku vloÏte do fotoaparátu.

● Opatrnû ‰ÀÛru vsuÀte do dráÏky, aniÏ byste ji

po‰kodili.

● Otevﬁete kryt a sniÏte zakrytí otvoru pro ‰ÀÛru.
● VloÏte DC propojku a její ‰ÀÛru umístûte do otvoru.
● Zkontrolujte, zda je ‰ÀÛra do otvoru dobﬁe vloÏena,

a zasuÀte DC propojku do oddûlení pro baterie tak,
aby se zajistila na svém místû.
● Na kryt pﬁitlaãte, aby se na svém místû zajistil.

3

Pﬁipojte DC propojku.

4

Zapojte síÈovou ‰ÀÛru.

● Zástrãku DC propojky zasuÀte do zásuvky napáje-

cího adaptéru.

● Konec síÈové ‰ÀÛry zapojte do napájecího adaptéru.
● Zástrãku síÈové ‰ÀÛry zasuÀte do zásuvky.
● Po pouÏití odpojte síÈovou ‰ÀÛru ze zásuvky.

● SíÈovou ‰ÀÛru nezapojujte ani neodpojujte v dobû, kdy je spínaã <

> fotoaparátu
nastaven na < >.
● DC propojku nepouÏívejte s Ïádn˘mi jin˘mi fotoaparáty neÏ EOS 10D, D60 a D30.
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Nasazení a sejmutí objektivu
Nasazení objektivu
Sejmûte kryty.

3

Pﬁepínaã reÏimÛ zaostﬁování na objektivu pﬁepnûte do polohy <AF>.

Znaãka pro nasazení objektivu

● Sejmûte zadní kryt objektivu i kryt na fotoaparátu oto-

ãením ve smûru ‰ipky, jak je uvedeno na obrázku.

Nasaìte objektiv.
● Srovnejte ãervené znaãky na objektivu a na pﬁístro-

ji, potom otoãte objektivem ve smûru ‰ipky, aÏ se
zajistí se sly‰iteln˘m zaklapnutím.

● JestliÏe je spínaã reÏimu zaostﬁování v poloze

<MF> (nebo u star‰ích objektivÛ v poloze <M>),
automatické zaostﬁování nebude pracovat.

4

Sejmûte pﬁední kryt objektivu.

Sejmutí objektivu
Pﬁi stisknutém uvolÀovacím tlaãítku
objektivu otoãte objektivem ve smûru
‰ipky.
● Objektivem otoãte tak, aby ãervená teãka byla

nahoﬁe, potom jej vyjmûte.

● ProtoÏe má fotoaparát EOS 10D obrazové pokrytí men‰í

neÏ normální 35mm film, vykazuje objektiv EF nasazen˘
na fotoaparátu efekt pﬁiblíÏení (telefoto) s koeficientem
1,6 násobek ohniskové vzdálenosti objektivu.
● AF pﬁedstavuje zkratku anglického Autofocus (automatické zaostﬁování).
● MF nebo M pﬁedstavuje zkratku anglického Manual Focus
(ruãní zaostﬁování).
● Pozor, abyste neztratili kryty objektivu nebo kryt objektivové ãásti.

Obrazové pole fotoaparátu EOS
10D (22,7 x 15,1 mm)

Obrazové pole 35mm filmu
(36 x 24 mm)

27

1
NeÏ zaãnete fotografovat

1
2

Instalace a vyjmutí CF karty
Zachycen˘ snímek bude nahrán na CF kartu (volitelná).
Fotoaparát je kompatibilní s kartami CompactFlash (CF) typu I a II.

Instalace CF karty

Znaãka

Strana se
‰títkem

1

Otevﬁete kryt.

2

VloÏte CF kartu.

● PosuÀte kryt ve smûru ‰ipky a potom ho otevﬁete.

● Doporuãujeme pouÏívat CF karty znaãky Canon.
● CF kartu zorientujte tak, aby byla ‰títkem (stranou,

s

kde je vyti‰tûna znaãka ) k zadní stûnû fotoaparátu. Kartu pak zasuÀte do slotu ve smûru znaãky .
Tlaãítko Eject se vysune.

Tlaãítko Eject

3

Zavﬁete kryt.
● Kryt zavﬁete a posuÀte ve smûru ‰ipky, jak je znás

zornûno, aÏ se na svém místû zajistí.
Pﬁepnete-li spínaã <
> do polohy < >, zobrazí
se na LCD panelu a v hledáãku poãet zb˘vajících
snímkÛ.

Poãet zb˘vajících snímkÛ

Poãet zb˘vajících snímkÛ je dán tím, kolik kapacity zb˘vá na CF kartû a jaké je nastavení citlivosti ISO.
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Instalace a vyjmutí CF karty

Vyjmutí CF karty
Otevﬁete kryt.
● Nastavte spínaã <
> od dpolohy <
>.
● Zkontrolujte, zda není na LCD panelu zobrazováno

hlá‰ení „

“.

● Ujistûte se, Ïe je kontrolka pﬁístupu zhasnuta

(→str. 15), a otevﬁete kryt.

2

Vyjmûte CF kartu.
● Stisknûte tlaãítko Eject.
s

CF karta se vysune.

● Zavﬁete kryt.

● V dobû, kdy bliká kontrolka pﬁístupu (v hledáãku a na LCD panelu se zobrazuje

„
“), nesmíte:
• Tﬁást nebo klepat fotoaparátem.
• Otevírat kryt slotu CF karty.
• Vyjímat napájecí akumulátor
Zabráníte tím moÏnému po‰kození obrazov˘ch dat, CF karty nebo fotoaparátu.
● S nabídkami nelze pracovat, kdyÏ je zpracováván obraz po vyfotografování a také
kdyÏ je nahráván snímek na CF kartu (bliká kontrolka pﬁístupu). Stisknete-li v této
dobû tlaãítko <
> nebo < >, zobrazí se na LCD monitoru hlá‰ení „
“.
● JestliÏe je CF karta pouÏita poprvé nebo se na LCD panelu zobrazuje „
“,
naformátujte kartu podle postupu „Formátování CF karty“ na str. 119.
● NepouÏívejte CF karty s malou kapacitou. Pﬁi znaãné velikosti obrazového souboru
nemusí CF karta b˘t schopna snímek uloÏit.
● Jednotky Microdrive jsou záznamov˘m médiem s pevn˘m diskem. Mají velkou kapacitu a nízkou cenu na jeden megabajt. V porovnání s CF kartou vybavenou energeticky nezávislou pamûtí jsou ale citlivé na vibrace a nárazy. PouÏíváte-li jednotku
Microdrive, buìte proto opatrní, abyste v dobû nahrávání nebo zobrazování snímkÛ
nevystavovali fotoaparát vibracím, otﬁesÛm nebo nárazÛm.
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Základní operace
Hlavní spínaã
Fotoaparát pracuje pouze po pﬁepnutí spínaãe <
<
<

> do polohy <

>.

> : Pﬁepnûte do této polohy, kdyÏ fotoaparát
pouÏíváte.
> : Fotoaparát nepracuje.
Pﬁepnûte do této polohy, kdyÏ fotoaparát
nepouÏíváte.

● V zájmu úspory kapacity akumulátoru se fotoaparát automaticky vypne po 1 minutû

nepouÏívání (automatické vypnutí napájení, →str. 142) Chcete-li fotoaparát znovu
zapnout, staãí stisknout spou‰È závûrky do poloviny.
● JestliÏe pﬁepnete spínaã <
> do polohy <
> okamÏitû po zhotovení snímku,
mÛÏe je‰tû nûkolik sekund blikat kontrolka pﬁístupu, a to po dobu zapisování obrazov˘ch dat na CF kartu. Po zaznamenání snímku na CF kartu pﬁestane kontrolka pﬁístupu blikat a fotoaparát se vypne.

Spou‰È závûrky
Spou‰È závûrky pracuje ve dvou krocích. Spou‰È mÛÏete stisknout do poloviny nebo úplnû.
Tyto dvû úrovnû ãinnosti spou‰tû závûrky jsou:

Stisknutí spou‰tû do poloviny (

)

Stisknutí spou‰tû závûrky do poloviny aktivuje automatické zaostﬁování (AF). Aktivuje rovnûÏ mechanizmus automatické expozice, kter˘ nastaví rychlost
závûrky a clonu.
Expozice (kombinace rychlosti závûrky a clony) se
zobrazuje na LCD panelu a v hledáãku.

Úplné stisknutí
Úpln˘m stisknutím se otevﬁe závûrka a zhotoví se snímek.

JestliÏe po stisknutí spou‰tû závûrky do poloviny uplyne stanoven˘ interval (
), stisknûte
spou‰È znovu do poloviny a chvíli vyãkejte, neÏ ji stisknete úplnû. JestliÏe stisknete spou‰È
závûrky úplnû bez pﬁedchozího stisknutí do poloviny nebo jestliÏe stisknete spou‰È závûrky
do poloviny a témûﬁ okamÏitû úplnû, fotoaparát zhotoví snímek aÏ po malé chvíli.
NezáleÏí na stavu, ve kterém se fotoaparát nachází (pﬁehrávání snímkÛ, otevﬁená
nabídka, nahrávání snímku atd., neplatí pﬁi pﬁímém tisku), pﬁístroj je vÏdy po stisknutí
spou‰tû závûrky do poloviny pﬁipraven fotografovat.
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PouÏívání elektronick˘ch ovladaãÛ
Ovladaã <
> nebo < > slouÏí k nastavení fotografování a k v˘bûru a nastavení poloÏek nabídky.
Pﬁed provádûním úkonÛ s ovladaãem < > pﬁepnûte spínaã < > do polohy < >.
Elektronick˘ ovladaã lze ovládat dvûma zpÛsoby, jak je popsáno níÏe.

>
(1) Stisknûte tlaãítko a otáãejte ovladaãem <

>.

JestliÏe stisknete tlaãítko, zÛstává jeho funkce
aktivní do vynulování ãasovaãe (
). Po tuto dobu
mÛÏete otáãet ovladaãem <
> a sledovat nastavení na LCD panelu. KdyÏ se ãasovaã vynuluje
nebo kdyÏ stisknete spou‰È závûrky do poloviny, je
fotoaparát schopen zhotovovat snímky.
● MÛÏete vybrat nebo nastavit bod AF, reÏim AF,
reÏim ﬁízení a reÏim mûﬁení.
● Díváte-li se na LCD monitor, mÛÏete vybrat
poloÏku nabídky, zaznamenan˘ snímek apod.

(2) Otáãejte pouze ovladaãem <

>.

Pﬁi sledování LCD panelu nebo hledáãku mÛÏete
otáãením ovladaãe <
> specifikovat poÏadované
nastavení.
● Pﬁi pouÏití ovladaãe tímto zpÛsobem mÛÏete
nastavit rychlost závûrky a clonu.

Zacházení s ovladaãem <

>
(1) Stisknûte tlaãítko a otáãejte ovladaãem <

>.

JestliÏe stisknete tlaãítko, zÛstává jeho funkce
aktivní do vynulování ãasovaãe (
). Po tuto dobu
mÛÏete otáãet ovladaãem < > a sledovat nastavení na LCD panelu. KdyÏ se ãasovaã vynuluje
nebo kdyÏ stisknete spou‰È závûrky do poloviny, je
fotoaparát schopen zhotovovat snímky.
● MÛÏete vybrat bod AF nebo nastavit vyváÏení
bílé, citlivost ISO a kompenzaci zábleskové
expozice.
● Díváte-li se na LCD monitor, mÛÏete vybrat
poloÏku nabídky, zaznamenan˘ snímek apod.

(2) Otáãejte pouze ovladaãem <

>.

Pﬁi sledování LCD panelu nebo hledáãku mÛÏete
otáãením ovladaãe < > specifikovat poÏadované
nastavení.
● Takto mÛÏete nastavit velikost kompenzace
expozice, clonu v reÏimu < > atd.
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Zacházení s ovladaãem <

1

Práce s nabídkami
Nabídky na obrazovce umoÏÀují nastavit rÛzné poloÏky, napﬁ. záznamovou kvalitu snímku,
datum a ãas, uÏivatelské funkce atd. Pﬁi sledování LCD monitoru stisknûte na zadní stranû
fotoaparátu tlaãítko <
> a otoãte ovladaãem < > nebo <
>. Potom stisknûte tlaãítko
< >.
Podrobnosti k rÛzn˘m nastavením nabídky naleznete v „Nastavení nabídky“ na str. 139.

Tlaãítko

<

>

<

>

<

>

>

LCD monitor

Obrazovka nabídky
PoloÏka nabídky

Nastavení

Barevnû kódované poloÏky nabídky
PoloÏky nabídky jsou barevnû kódovány do tﬁí kategorií.
Barva okraje poloÏky nabídky odpovídá pﬁíslu‰né kategorii
nabídky.
Popis
Barva Typ nastavení
âervená Fotografování PoloÏky nabídky související s fotografováním.
PoloÏky nabídky související s pﬁehráModrá Pﬁehrávání
váním zaznamenan˘ch snímkÛ.
PoloÏky nabídky související se základÎlutá
Nastavování ními funkcemi fotoaparátu.
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Postup nastavování
Zobrazte nabídku.

2

Vyberte poloÏku nabídky.

● Stisknûte tlaãítko <

>, abyste zobrazili nabídku.
Chcete-li nabídku vypnout, stisknûte tlaãítko znovu.

● Ovladaãem <

<

> vyberte poloÏku a stisknûte

>.
V˘bûr se posouvá nahoru.
V˘bûr se posouvá dolÛ.

3

Zvolte poÏadované nastavení.

4

Nastavte poÏadované nastavení.

5

Ukonãete nabídku.

● Pomocí ovladaãe <

> zvolte poÏadované nasta-

vení.

● Stisknûte <

>.

● Nabídku ukonãíte stisknutím tlaãítka <

>.

● I pﬁi zobrazované nabídce mÛÏete okamÏitû pﬁejít zpût do reÏimu fotografování, a to

stisknutím spou‰tû závûrky do poloviny.
> nebo <
> mÛÏete pouÏít pro v˘bûr poloÏky nabídky, pﬁehrávání
snímkÛ, pﬁím˘ tisk a specifikaci tisku.
Stisknutím spou‰tû závûrky do poloviny práci ukonãíte.
Vybírané poloÏky nabídky a jejich nastavení jsou v cyklech (smyãkách).
Nabídku lze zobrazit v jednom ze dvanácti jazykÛ. (→str. 143)
Stisknutím tlaãítka <
> v dobû zobrazení nabídky pﬁepnete kategorii nabídky na
fotografování, pﬁehrávání nebo nastavení (v tomto poﬁadí). Zobrazí se první poloÏka
nabídky pﬁíslu‰né kategorie.

● Ovladaã <
●
●
●
●
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V˘bûry z nabídky a v˘chozí nastavení
: V˘chozí nastavení
PoloÏka nabídky
Kvalita

Velk˘

Fotografování (ãervená)

Mal˘
Zap./vyp. red. jevu ãerven˘ch oãí Zapnuto
AEB

Nastavení a popis
Velk˘
Stﬁední

Ref. str. Pozn.
Stﬁední

Mal˘
RAW ✽1
Vypnuto

Pﬁehrávání (modrá)
Nastavování (Ïlutá)

99
90

✽2

WB-BKT

54

✽1

Zvuková signalizace

Zapnuto
Vypnuto
UÏivatelské vyváÏení bílé Nastavuje uÏivatelské vyváÏení bílé
Teplota chromatiãnosti 2800 K - 10000 K s krokem 100 K
Parametry
Sada 1
Standardní
Adobe RGB
Nastavování
Sada 2
Sada 3
Roz‰íﬁení citlivosti ISO Vypnuto
Zapnuto
Chrání snímek pﬁed smazáním
Ochrana
Otáãí nahran˘m snímkem
Otáãení
Objednávka tisku pro nahran˘ snímek (DPOF)
Objednávka tisku
Automatické pﬁehrávání Automaticky pﬁehrává snímky
Autom. vypnutí napájení 1 min
4 min
2 min
30 min
8 min
15 min
Vypnuto
ProhlíÏení
Info zapnuto
Vypnuto
Zapnuto
âas prohlíÏení
2s
4s
8s
PﬁidrÏet
Automatické otáãení Zapnuto
Vypnuto
Jas LCD

140
52
53
56

Datum/ãas
âíslování souborÛ
Jazyk

154
59
143

Verze mikroprogramového vybavení Verze mikroprogramového vybavení fotoaparátu.

144
119
146
144
156
144

Rok/mûsíc/den
Mûsíc/den/rok
Den/mûsíc/rok
Automatick˘ reset
Souvislé
Nûmecky
Francouzsky
Anglicky
Dánsky
Finsky
Holandsky
Norsky
·védsky
Italsky
·panûlsky
Videosystém
PAL
NTSC
Formát
Formátuje CF kartu
UÏivatelské funkce (C.Fn) Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí
Vynulování nastavení Obnovení v‰ech nastavení fotoaparátu Obnovení v‰ech uÏivatelsk˘ch funkcí
âi‰tûní snímaãe
Po dokonãení ãi‰tûní je tﬁeba vypnout fotoaparát.

*1: Nezobrazuje se v nabídce, kdyÏ je vybrána základní zóna. (→str. 37)
*2: Nezobrazuje se v nabídce v reÏimech <
>, < > a <
>.
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46

141
116
114
131
113
142

✽1

✽1
✽1
✽1

✽1

42
43
61
143

✽1
✽1
✽1
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LCD monitor

Návrat na v˘chozí nastavení

1

V nabídce vyberte [Clear settings].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Clear settings], potom

stisknûte <

2

Vyberte [Clear all camera settings].

3

Vynulujte nastavení.

● Ovladaãem <

> vyberte [Clear all camera settings], potom stisknûte < >.

● Ovladaãem <

> vyberte [OK], potom stisknûte
< >.
● Chcete-li vypnout LCD monitor, stisknûte <
>
a ukonãete nabídku.
s V˘chozí nastavení fotoaparátu jsou uvedena níÏe.

Nastavení pro fotografování
ReÏim AF
Volba bodu AF
ReÏim mûﬁení
ReÏim ﬁízení
Kompenzace expozice
AEB
Kompenzace zábleskové expozice
UÏivatelské funkce

>.

Jednosnímkov˘ AF
Automaticky
Pomûrové
Jednotlivé snímky
0 (nula)
Zru‰eno
0 (nula)
Nastavení uchováno

Nastavení pro záznam snímku
Kvalita
Citlivost ISO
VyváÏení bílé
Teplota chromatiãnosti
WB-BKT
Parametry
Automatické otáãení
âíslování souborÛ

(Velk˘/Jemn˘)
100
(Auto)
5200K
Zru‰eno
Standardní
Zapnuto
Souvislé
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Barevn˘ LCD monitor na zadní stûnû fotoaparátu vám
umoÏÀuje si prohlíÏet a vybírat zaznamenané snímky
a také nastavovat rÛzné poloÏky nabídky.
● S LCD monitorem mÛÏete pouÏívat ovladaã <
>,
i kdyÏ je spínaã < > v poloze <
>.
● LCD monitor nemÛÏe b˘t pouÏíván jako hledáãek
ke zhotovování snímkÛ.
● Jas LCD monitoru mÛÏe b˘t nastaven na jednu
z pûti úrovní. (→str. 143)

Dioptrické seﬁízení
Dioptrick˘m seﬁízením va‰im potﬁebám (s br˘lemi nebo bez br˘lí) mÛÏete dosáhnout ãistûj‰ího
zobrazování v hledáãku. Nastaviteln˘ rozsah dioptrického seﬁízení fotoaparátu je –3 aÏ +1 dioptrie.

Otoãte ovladaãem dioptrického seﬁízení.
● Pootoãením ovladaãe doleva nebo doprava zobraz-

te v hledáãku body AF ostﬁe.
● Obrázek ukazuje ovladaã pﬁi standardním nastave-

ní (–1 D).

JestliÏe vám dioptrické seﬁízení fotoaparátu nezajistí ostr˘ obraz v hledáãku, doporuãujeme pouÏít dioptrickou korekãní ãoãku E (10 typÛ). (→str. 174)

DrÏení fotoaparátu
V zájmu dosaÏení ostr˘ch snímkÛ drÏte fotoaparát pevnû, abyste minimalizovali riziko pohybu.

Orientace snímku na ‰íﬁku

Orientace snímku na v˘‰ku

● Pravou rukou pevnû uchopte fotoaparát za drÏadlo, pﬁitom pﬁitisknûte oba lokty lehce

k tûlu.
● Levou rukou pﬁidrÏujte objektiv zespodu.
● Fotoaparát pﬁiloÏte k obliãeji a dívejte se hledáãkem.
● Stabilnûj‰ího postoje dosáhnete, kdyÏ budete mít jednu nohu mírnû pﬁedkroãenou.
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Tato kapitola popisuje, jak pouÏívat reÏimy základní zóny fotoaparátu < > < > < > < > < > < > < > k rychlému a snadnému
fotografování.
V tûchto reÏimech staãí fotoaparát nasmûrovat na scénu a stisknout
spou‰È. Navíc fotoaparát, aby se zabránilo chybám v dÛsledku
nesprávného ovládání, nemá v tûchto reÏimech funkãní tlaãítka
<
>< ><
> < > < >. Není proto tﬁeba se bát náhodn˘ch chyb.

2
2
Plnû automatické fotografování

2

Plnû automatické
fotografování
V reÏimech základní zóny provádí fotoaparát nastavení automaticky. Staãí ho nasmûrovat na scénu a stisknout spou‰È.

Voliã reÏimÛ nastavte do polohy < >
< > < > < > < > < > nebo < >.

Postup zhotovování fotografie je stejn˘ jako
v ãásti „< > Plnû automatické fotografování“ na str. 38.

na

●

Z á kla d ní

zó
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Plnû automatické fotografování
MÛÏete snadno a s dÛvûrou fotografovat libovoln˘ objekt a pﬁitom vám k tomu staãí pouze
stisknout spou‰È závûrky. Fotoaparát Canon EOS 10D je schopen zachytit objekty libovoln˘m
ze sedmi bodÛ AF, proto i úpln˘ laik dokáÏe lehce zhotovovat úÏasné snímky.

Bod AF

1

Voliã reÏimÛ pﬁepnûte do polohy <

2

Zaostﬁete na objekt.

3

Zhotovte snímek.

Max. poãet snímkÛ ve sledu
Potvrzovací svûtlo zaostﬁení

Rychlost závûrky

>, reÏim ﬁízení < > (po snímcích), reÏim mûﬁení < >, citlivost ISO „
“
a vyváÏení bílé <
> se nastaví automaticky.
● Vybírat mÛÏete ze ‰esti nastavení záznamové kvality snímku (kromû
). (→str. 46)

● Dívejte se hledáãkem a zamûﬁte bod AF na sníma-

n˘ objekt. Potom stisknûte spou‰È závûrky do poloviny.
s Bod AF, kter˘ dosáhl zaostﬁení, krátce blikne.
Souãasnû zazní zvuk a v hledáãku se rozsvítí
potvrzovací svûtlo zaostﬁení <●>.
s Nastavení expozice bude zobrazeno v hledáãku
a na LCD panelu.
● âíslo „ “ – „ “ nalevo od potvrzovacího svûtla
zaostﬁení <●> indikuje maximální poãet snímkÛ ve
sledu pro souvislé fotografování.
● Pokud je CF karta témûﬁ plná a má prostor pro
devût nebo ménû snímkÛ, jsou zb˘vající snímky,
které lze zaznamenat na kartu, zobrazovány ve
formû „ “ aÏ „ “.

Clona

● Sestavte kompozici a zkontrolujte, zda nebliká

s
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>.

● ReÏim AF <

nastavení expozice. Potom stisknûte úplnû spou‰È
závûrky.
Zaznamenan˘ snímek bude zobrazován 2 sekundy
na LCD monitoru.

Plnû automatické fotografování

● JestliÏe se CF karta zaplní, zobrazí se o této skuteãnosti na LCD panelu a v hledáã-

ku hlá‰ení „
“ a fotoaparát nezhotoví Ïádn˘ dal‰í snímek. CF kartu vymûÀte
za takovou, která má volnou kapacitu.
● Bliká-li potvrzovací svûtlo zaostﬁení <●>, fotoaparát snímek nepoﬁídí. (→str. 71)
● Zabráníte-li nedopatﬁením automatickému vysunutí blesku, zobrazí se na LCD panelu
chybov˘ kód „
“. Pokud k tomuto dojde, pﬁepnûte spínaã <
> do polohy
<
> a potom zpût na < >.

rátu.
● Bliká-li ãervenû více bodÛ AF, znamená to, Ïe v‰echny tyto body dosáhly zaostﬁení

na odpovídajících objektech.
● Chcete-li zaostﬁit na objekt, kter˘ není pokryt Ïádn˘m ze sedmi bodÛ AF, postupujte

podle pokynÛ „Zaostﬁení objektu mimo stﬁed hledáãku“. (→str. 65)
>, < >, <
>) se vestavûn˘ blesk pﬁi nedostateãném osvûtlení nebo pﬁi protisvûtle automaticky vysune a spustí. Nechcete-li
blesk pouÏít, zatlaãte jej zpût dovnitﬁ. Podrobnûj‰í informace k pouÏívání blesku, viz
„PouÏívání vestavûného blesku“ na str. 96.
● Fotografovat mÛÏete rovnûÏ se samospou‰tí. (→str. 77)
● Tón pﬁi zaostﬁeném objektu nebo tón jako indikace ãinnosti samospou‰tû mÛÏete
nastavit na [On] (zapnuto) nebo [Off] (vypnuto). (→str. 140)
● LCD panel mÛÏe b˘t osvûtlován. (→str. 94)
● V reÏimech základní zóny (kromû <

Pomocn˘ paprsek AF s vestavûn˘m bleskem
Pﬁi nízkém osvûtlení vytvoﬁí vestavûn˘ blesk pﬁi stisknutí spou‰tû závûrky do poloviny krátkou ﬁadu zábleskÛ. Tímto zpÛsobem osvûtlen˘ objekt lze lépe automatick˘m zaostﬁováním zaostﬁit.

● Pomocn˘ paprsek AF nepracuje v reÏimech <
>, < >, <
>.
● Pomocn˘ paprsek AF vytváﬁen˘ vestavûn˘ch bleskem je úãinn˘ pﬁibliÏnû do 4 metrÛ.
● Pokud v reÏimech tvÛrãí zóny vysunete vestavûn˘ blesk tlaãítkem < >, mÛÏe b˘t

emitován pomocn˘ paprsek AF.
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● Jakmile je automatické zaostﬁování dokonãeno, zablokují se zaostﬁení a expozice.
● Fotoaparát automaticky zaostﬁuje na bod AF, kter˘ pokr˘vá objekt nejblíÏe k fotoapa-

2

Zóna programem ﬁízeného snímání
Vyberte reÏim fotografování, kter˘ nejlépe vyhovuje cílovému objektu, a fotoaparát provede
potﬁebné nastavení pro dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ.

Portrét
Tento reÏim pouÏijte pﬁi fotografování osob, kde potﬁebujete
rozostﬁit pozadí snímku a vyzdvihnout osobu.
● Pﬁi trvalém stisknutí spou‰tû závûrky se budou zhotovovat souvisle navazující fotografie.
● Chcete-li více rozostﬁit pozadí, pouÏijte teleobjektiv
a rámeãek vyplÀte objektem, nebo umístûte objekt ve
vût‰í vzdálenosti od pozadí.
● ReÏim AF <
>, reÏim ﬁízení <
> (souvisle),
reÏim mûﬁení < >, citlivost ISO „
“ a vyváÏení bílé
<
> se nastaví automaticky.

Krajina
ReÏim je vhodn˘ pro ‰irokoúhlé scenérie, noãní zábûry
apod.
● PouÏití ‰irokoúhlého objektivu napomÛÏe dosaÏení vût‰í
hloubky ostrosti a prostorovosti.
● ReÏim AF <
>, reÏim ﬁízení < > (po snímcích),
reÏim mûﬁení < >, citlivost ISO „
“ a vyváÏení bílé
<
> se nastaví automaticky.

Detail
Tento reÏim pouÏijte k fotografování detailÛ rostlin, hmyzu
apod.
● Objekt pokud moÏno zaostﬁete v nejkrat‰í vzdálenosti
zaostﬁení objektivu.
● Vût‰ího zvût‰ení dosáhnete, kdyÏ nastavíte objektiv na
pﬁiblíÏení.
● V zájmu dosaÏení co nejlep‰ích detailÛ doporuãujeme
pouÏívat makroobjektivy pro fotoaparáty EOS a kruhov˘
makroblesk Lite (obojí jako volitelné pﬁíslu‰enství).
● ReÏim AF <
>, reÏim ﬁízení < > (po snímcích),
reÏim mûﬁení < >, citlivost ISO „
“ a vyváÏení bílé
<
> se nastaví automaticky.
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Sporty

Noãní portrét
Tento reÏim je vhodn˘ k fotografování osob za soumraku nebo
v noci. Blesk osvûtluje objekt, zatímco pomalá synchronizovaná rychlost závûrky zaji‰Èuje pﬁirozenou expozici pozadí.
● JestliÏe chcete fotografovat pouze noãní scény bez osob,
pouÏijte reÏim <
>.
● Informujte fotografovanou osobu, aby se chvíli po spu‰tûní blesku neh˘bala.
● Pokud také fotografujete se samospou‰tí (→str. 77),
bude blikat indikátor samospou‰tû jako indikace, Ïe snímek byl zaznamenán.
● ReÏim AF <
>, reÏim ﬁízení < > (po snímcích),
reÏim mûﬁení < >, citlivost ISO „
“ a vyváÏení bílé
<
> se nastaví automaticky.

Vypnut˘ blesk
Spou‰tûní blesku mÛÏete zakázat, pokud vÛbec nechcete
s bleskem fotografovat.
● Vestavûn˘ blesk ani jak˘koli externí blesk Speedlite se
nebude spou‰tût.
● ReÏim AF <
>, reÏim ﬁízení < > (po snímcích),
reÏim mûﬁení < >, citlivost ISO „
“ a vyváÏení bílé
<
> se nastaví automaticky.

● JestliÏe bliká indikátor rychlosti závûrky, mÛÏe b˘t rychlost závûrky pﬁíli‰ pomalá na

to, aby se zabránilo roztﬁesení snímkÛ. Fotoaparát proto drÏte pevnû a spou‰È závûrky ovládejte jemnû, nebo pﬁístroj nasaìte na stativ. (Indikátor rychlosti závûrky bude
pﬁi pouÏití stativu rovnûÏ blikat, av‰ak problém s roztﬁesením snímku mít nebudete.)
● V reÏimu < > pouÏijte stativ, abyste zabránili roztﬁesení snímku.
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Tento reÏim je ideální pro sportovní události a rychle se
pohybující objekty – zejména chcete-li znehybnit zaznamenávanou scénu.
● Fotoaparát zaãne objekt sledovat stﬁedov˘m bodem AF.
Sledování zaostﬁení bude potom pokraãovat tím bodem
AF ze sedmi moÏn˘ch, kter˘ bude objekt pokr˘vat. Pﬁi
dosaÏeném zaostﬁení se ozve slab˘ zvukov˘ signál.
● Pokud budete spou‰È závûrky drÏet stisknutou, bude zaostﬁování pokraãovat po celou dobu souvislého fotografování.
● ReÏim AF <
>, reÏim ﬁízení <
> (souvisle),
reÏim mûﬁení < >, citlivost ISO „
“ a vyváÏení bílé
<
> se nastaví automaticky.

Zobrazování snímkÛ
ProhlíÏení snímkÛ
Snímek mÛÏe b˘t zobrazen na LCD monitoru okamÏitû po vyfotografování. Nastavit mÛÏete
jednu ze tﬁí voleb prohlíÏení snímkÛ: [On] – zobrazování snímkÛ; [On (Info)] – zobrazování
snímkÛ s informacemi o fotografování; a [Off] bez zobrazování snímku.

1

V nabídce vyberte [Review].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Review], potom stisknû-

te <

>.

2

Zvolte nastavení pro prohlíÏení.

3

Zhotovte snímek.

● Ovladaãem <

> vyberte poÏadované nastavení,
potom stisknûte < >.
Zobrazí se znovu nabídka.
● Chcete-li zavﬁít nabídku, stisknûte <
> a vypnûte LCD monitor.

s

Na LCD monitoru se zobrazí zachycen˘ snímek.

● Snímek se bude zobrazovat tolik sekund, kolik jste

stanovili pro poloÏku [Review time].

Nastavení prohlíÏení na [On]

Nastavení prohlíÏení na [On (Info)] (→str. 109)

Histogram

Informace o fotografování

● MÛÏete rovnûÏ zmûnit poãet sekund, po kter˘ je snímek zobrazován (ãas prohlíÏení).
● Pﬁi souvislém fotografování budou zaznamenané snímky zobrazovány automaticky

postupnû po zpracování obrazu. Pokud v této dobû stisknete tlaãítko <
se [Busy...].
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>, zobrazí

MENU Zobrazování snímkÛ

Zmûna ãasu prohlíÏení
Dobu, po kterou je na LCD monitoru snímek pﬁi prohlíÏení zobrazován, mÛÏete nastavit na
[2 sec.], [4 sec.], [8 sec.] nebo [Hold].

● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Review time], potom

stisknûte <

2

2

>.

Zvolte nastavení ãasu prohlíÏení.
● Ovladaãem <

> vyberte poÏadované nastavení,
potom stisknûte < >.
s Zobrazí se znovu nabídka.
● Chcete-li zavﬁít nabídku, stisknûte <
> a vypnûte LCD monitor.

● Pﬁi nastavení [Hold] se snímek zobrazuje, dokud nestisknete spou‰È závûrky do

●
●
●
●

poloviny. Pokud je ale nastaveno automatické vypnutí napájení (→str. 142), fotoaparát se automaticky po uplynutí stanovené doby vypne.
Nastavení [Review time] se uplatní pouze pﬁi nastavení poloÏky [Review] na [On]
nebo [On (Info)].
U souvislého fotografování se nastavení [Review time] vztahuje pouze k poslednímu
snímku.
Chcete-li zobrazovan˘ snímek smazat, stisknûte tlaãítko < > a otoãením ovladaãe
< > vyberte [OK]. Potom stisknûte < >.
Zobrazování dﬁíve zaznamenan˘ch snímkÛ, viz „Pﬁehrávání snímkÛ.“ (→str. 107)
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1

V nabídce vyberte [Review time].

44

Tato kapitola vysvûtluje nastavení pro fotografování digitálních snímkÛ: Záznamová kvalita snímku, citlivost ISO, vyváÏení bílé, parametry zpracování, barevn˘ prostor, ãíslování souborÛ a automatické
otáãení.

3

3
3
Nastavení pro fotografování

Nastavení pro
fotografování
K reÏimÛm základní zóny jsou v této kapitole popisovány pouze záznamová kvalita
snímku (kromû <
>), ãíslování souborÛ, automatické otáãení a kontrola nastavení
fotoaparátu.
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Záznamová kvalita snímku
Vybírat mÛÏete ze sedmi nastavení záznamové kvality snímku. (U reÏimÛ základní zóny nelze
vybrat <
>.)
Snímky nahrané v reÏimu <
>, <
>, <
>, <
>, <
> nebo <
> nevyÏadují zpracování obrazu. Snímky ve formátu <
> se zpracovávají osobním poãítaãem.

1

V nabídce vyberte [Quality].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Quality], potom stisknû-

te <

2

>.

Vyberte záznamovou kvalitu snímku.
● Ovladaãem <

> vyberte poÏadovanou záznamovou kvalitu snímku, potom stisknûte < >.
s Zobrazí se znovu nabídka.
● Chcete-li zavﬁít nabídku, stisknûte <
> a vypnûte LCD monitor.

Velk˘/Jemn˘
Zaznamenává 6,3megapixelov˘ snímek ve formátu JPEG s nízk˘m pomûrem komprese.
Snímek JPEG se ukládá v nejvy‰‰í obrazové kvalitû. V dÛsledku velké velikosti souboru
lze ale na CF kartu zaznamenat men‰í poãet snímkÛ.

Velk˘/Normální
Zaznamenává 6,3megapixelov˘ snímek ve formátu JPEG s velk˘m pomûrem komprese.
Snímek JPEG má stále pomûrnû vysokou kvalitu obrazu, a navíc lze na CF kartu zaznamenat vût‰í poãet snímkÛ.

Stﬁední/Jemn˘
Pﬁevádí pﬁibl. 6,3megapixelov˘ snímek na 2,8megapixelov˘ snímek a ukládá jej ve formátu
JPEG s nízkou kompresí. ProtoÏe JPEG snímky mají stﬁední kvalitu obrazu, lze na CF kartu
zaznamenat dostateãnû velk˘ poãet snímkÛ.

Stﬁední/Normální
Pﬁevádí pﬁibl. 6,3megapixelov˘ snímek na 2,8megapixelov˘ snímek a ukládá jej ve formátu
JPEG s vysokou kompresí. Tento reÏim umoÏÀuje na CF kartu zaznamenat vût‰í poãet
snímkÛ neÏ reÏim <
>.

Mal˘/Jemn˘
Pﬁevádí pﬁibl. 6,3megapixelov˘ snímek na 1,6megapixelov˘ snímek a ukládá jej ve formátu
JPEG s nízkou kompresí. Tento reÏim zvolte, kdyÏ je velikost snímku ménû dÛleÏitá neÏ
moÏnost zaznamenat na CF kartu vût‰í poãet snímkÛ.

Mal˘/Normální
Pﬁevádí pﬁibl. 6,3megapixelov˘ snímek na 1,6megapixelov˘ snímek a ukládá jej ve formátu
JPEG s vysokou kompresí. Tento reÏim zvolte, kdyÏ chcete na CF kartu zaznamenat maximální moÏn˘ poãet snímkÛ.

RAW
Zaznamenává snímek s bezeztrátovou kompresí, jeÏ vede pﬁibliÏnû k 6,3 megapixelÛm.
Tento reÏim pouÏijte, kdyÏ zam˘‰líte snímek následnû zpracovávat na osobním poãítaãi.
V dÛsledku velké velikosti souboru lze na CF kartu zaznamenat men‰í poãet snímkÛ.
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Zpracování
Zpracování je úprava nezpracovan˘ch (RAW) obrazov˘ch dat zachycen˘ch CMOS obrazov˘m snímaãem fotoaparátu. UmoÏÀuje napﬁ. zmûnu vyváÏení bílé a kvality obrazu digitálního
snímku. Snímky zaznamenávané v reÏimu <
>, <
>, <
>, <
>, <
> nebo <
>
procházejí zpracováním ve fotoaparátu pﬁed uloÏením ve formátu JPEG. Snímky <
> jsou
zpracovávány s ohledem na vyváÏení bílé a parametry zpracování stanoven˘mi v dobû fotografování. Snímek <
> je moÏné opakovanû zpracovávat pomocí dodávaného softwaru.

Velikost obrazového souboru a kapacita CF karty v závislosti
na záznamové kvalitû snímku
Velk˘/Jemn˘
Velk˘/Normální

Velikost snímku
(pixely)
3072 x 2048
(pﬁibl. 6,3 milionÛ)

Mal˘/Jemn˘

2048 x 1360
Stﬁední/Normální (pﬁibl. 2,8 milionÛ)

Mal˘/Jemn˘

JPEG

Kompresní Velikost obrazového Max. kapacita
pomûr
souboru (pﬁibl.)
(pﬁibl.)
Mal˘

2,4 MB

50 snímkÛ

Vysok˘

1,2 MB

103 snímkÛ

Mal˘

1,3 MB

95 snímkÛ

Vysok˘

0,7 MB

184 snímkÛ

Mal˘

0,8 MB

146 snímkÛ

Vysok˘

0,4 MB

283 snímkÛ

+

6,0 MB

19 snímkÛ

+

6,4 MB

18 snímkÛ

6,2 MB

18 snímkÛ

Mal˘/Normální

+
RAW

Formát

+

1536 x 1024
(pﬁibl. 1,6 milionÛ)

:
3072 x 2048
(pﬁibl. 6,3 milionÛ)

+

:
Bezeztrátová
RAW + JPEG
komprese
RAW

+

6,8 MB

16 snímkÛ

6,7 MB

17 snímkÛ

8,0 MB

14 snímkÛ

● Záznamová kvalita snímku (kromû <
●
●
●
●
●
●

>) mÛÏe b˘t rovnûÏ nastavována v reÏimech
základní zóny.
Velikosti obrazov˘ch souborÛ a maximální kapacity CF karty jsou stanoveny podle testovacích standardÛ Canon (pﬁi nastavení ISO 100, parametr zpracování [Standard]).
Pro urãení maximální kapacity je pouÏita CF karta 128 MB.
Velikost obrazového souboru a maximální kapacita CF karty se mûní v závislosti na objektu, reÏimu fotografování, citlivosti ISO a parametrech zpracování.
Na LCD panelu mÛÏete kontrolovat, kolik snímkÛ lze na CF kartu je‰tû nahrát.
V reÏimu <
> je spoleãnû s RAW snímkem zaznamenáván obraz ve formátu JPEG.
Záznamová kvalita snímku je pamatována samostatnû pro reÏim základní zóny a reÏim
tvÛrãí zóny.
Chcete-li otevﬁít RAW snímky na osobním poãítaãi nebo vyjmout JPEG obraz zabudovan˘ do obrazového souboru RAW, musíte pouÏít speciální software. Podrobnosti
naleznete v „Pﬁíruãce k softwaru fotoaparátu EOS 10D“.
● Pomocí funkce C.Fn-08 mÛÏete mûnit záznamovou kvalitu JPEG snímku zazname-

návaného v obrazovém souboru RAW. (→str. 148)
● Funkcí C.Fn-01-1 mÛÏete nastavovat poloÏku [Quality] stisknutím tlaãítka <

a otáãením ovladaãe <

>

>. (→str. 146)
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Záznamová
kvalita snímku

3

Souãasné zaznamenání snímku ve formátech RAW a JPEG
V reÏimu záznamové kvality snímku <
> je spoleãnû s RAW snímkem zaznamenáván
obraz ve formátu JPEG. Funkcí C.Fn-08 [RAW+JPEG rec.] mÛÏete nastavit záznamovou kvalitu obrazu JPEG. Chcete-li vyjmout JPEG snímek uchovávan˘ v obrazovém souboru RAW,
potﬁebujete k tomu speciální software.

1

V nabídce vyberte [Custom Functions
(C.Fn)].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Custom Functions
s

(C.Fn)], potom stisknûte < >.
Zobrazí se obrazovka Custom Function.

2

Vyberte C.Fn-08 [RAW+JPEG rec.].

3

Vyberte záznamovou kvalitu snímku pro
obraz JPEG.

● Ovladaãem <

> vyberte [RAW+JPEG rec.],
potom stisknûte < >.

● Ovladaãem <

> vyberte poÏadovanou záznamovou kvalitu snímku, potom stisknûte < >.
● Stisknutím tlaãítka <
> obnovíte nabídku.
● Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka <
> vypnete
LCD monitor.
● Je-li poloÏka [Quality] nastavena na <
>, bude
obraz JPEG v obrazovém souboru RAW zaznamenáván v nastavené kvalitû.

Chcete-li vyjmout JPEG snímek uchovávan˘ v obrazovém souboru RAW, potﬁebujete k tomu
speciální software. Podrobnosti naleznete v „Pﬁíruãce k softwaru fotoaparátu EOS 10D“.
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Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISO je ãíselná indikace citlivosti na svûtlo (→str. 158). Vy‰‰í ãíslo citlivosti ISO znamená
rovnûÏ vy‰‰í citlivost na svûtlo. To znamená, Ïe vysoká citlivost ISO je vhodná pro pohybující se
objekty nebo fotografování pﬁi nízkém osvûtlení. Av‰ak takto zhotoven˘ snímek bude vypadat zrnitûji v dÛsledku ‰umu v obraze. Na druhou stranu nízká citlivost ISO zajistí jemnûj‰í kresbu snímku,
není ale vhodná pro zmrazení pohybu nebo fotografování pﬁi nízkém osvûtlení.

Citlivost ISO v reÏimech základní zóny
Citlivost ISO se nastaví automaticky.

(ISO)

3
Promûnná*

100

S vestavûn˘m bleskem

400**

100

Promûnná* Promûnná*
–

400**

400
–

Promûnná* Promûnná*
400**

–

S externím bleskem
100
100
100
100
400
100
–
* Automaticky nastavovaná v rozsahu ISO 100-400. ** Pro denní protisvûtlo je nastaveno ISO 100.

Citlivost ISO v reÏimech tvÛrãí zóny
Citlivost ISO mÛÏete nastavit na „
“, „
“, „
“, „
“ nebo „
“. Je-li poloÏka [ISO
expansion] v nabídce nastavena na [On] mÛÏete rovnûÏ nastavit „ “ (ISO 3200).

1

Stisknûte tlaãítko <

2

Nastavte citlivost ISO.

>. ( )
Na LCD panelu se zobrazí aktuální citlivost ISO.
● V reÏimech základní zóny se zobrazí na LCD panelu „
“.
s

● Pﬁi sledování LCD panelu nastavte ovladaãem <

>
poÏadovanou citlivost ISO.
● Chcete-li se vrátit k fotografování, stisknûte spou‰È
závûrky do poloviny.

● âím vût‰í je citlivost ISO a ãím vût‰í je okolní teplota, tím více ‰umu bude snímek

obsahovat a tím vût‰í bude rovnûÏ velikost obrazového souboru. V dÛsledku toho se
na CF kartu zaznamená men‰í poãet snímkÛ. Na LCD panelu mÛÏete kontrolovat,
kolik snímkÛ lze na CF kartu je‰tû nahrát. (→str. 16)
● Vysoké teploty, vysoké citlivosti ISO nebo dlouhé expozice, mohou zapﬁíãinit nepravidelné barvy v obraze.

V kroku

2 mÛÏete pootoãením ovladaãe <

> nastavovat reÏim ﬁízení. (→str. 76)
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Normální (bez blesku)

V˘bûr vyváÏení bílé
Nastavit lze tato vyváÏení bílé: Auto, Denní svûtlo, Stín, ZataÏeno, Îárovka, Záﬁivka, Blesk,
UÏivatelské nastavení a Teplota chromatiãnosti.

Auto

1

Stisknûte tlaãítko <

2

Vyberte nastavení vyváÏení bílé.

Denní svûtlo

>.

(

)

● Pﬁi sledování LCD panelu nastavte ovladaãem <

>
poÏadované vyváÏení bílé.
● Chcete-li se vrátit k fotografování, stisknûte spou‰È
závûrky do poloviny.

Stín

Teplota chroma- UÏivatelské
nastavení
tiãnosti (→53)

ZataÏeno

Blesk

Îárovka

Záﬁivka

● V reÏimech základní zóny se nastaví automaticky <
>.
● V kroku 2 mÛÏete pootoãením ovladaãe <
> vybírat reÏim AF. (→str. 64)

VyváÏení bílé
V závislosti na teplotû chromatiãnosti jsou jednotlivé základní barvy R (ãervená), G (zelená)
a B (modrá) obsaÏeny ve zdrojovém svûtle obsaÏeny v rÛzn˘ch úrovních. JestliÏe je teplota
chromatiãnosti vysoká, obsahuje svûtlo více modré. Pﬁi nízké teplotû chromatiãnosti je svûtlo
více ãervené. Se vzrÛstající teplotou chromatiãnosti od nízké po vysokou se mûní odstín svûtla takto: ãervená, oranÏová, Ïlutá, bílá a bílá s modr˘m nádechem. JestliÏe máte napﬁ. bíl˘
objekt osvûtlen˘ Ïárovkou, bude na fotografii mít nádech do ãervena nebo oranÏova. Pod
záﬁivkov˘m svûtlem bude mít nádech do zelena.
Lidské oko bude bíl˘ objekt stále vnímat bíle bez ohledu na typ osvûtlení. Lidské oko má
znaãnou schopnost pﬁizpÛsobit se rÛzn˘m typÛm osvûtlení a teplotám chromatiãnosti. U fotoaparátÛ s klasick˘m filmem mÛÏete na objektiv nasadit barevn˘ kompenzaãní filtr nebo pouÏít
film urãen˘ pro Ïárovkové osvûtlení, abyste vykompenzovali barevn˘ nádech zpÛsoben˘ teplotou chromatiãnosti svûtelného zdroje. Nastavením vyváÏení bílé na digitálním fotoaparátu
mÛÏete digitálnû kompenzovat (podle standardní bílé barvy) teplotu chromatiãnosti tak, aby
barvy na snímku vypadaly pﬁirozenûji.
Funkce <
> vyuÏívá pro nastavení vyváÏení bílé obrazov˘ snímaã.
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Nastavení vyváÏení bílé
Ikona

Aplikace
Fotoaparát automaticky nastavuje vyváÏení bílé.

Teplota chromatiãnosti (Kelvin)
PﬁibliÏnû 3000-7000 K

PﬁibliÏnû 5 200 K

Pro zastínûná místa v exteriéru.

PﬁibliÏnû 7 000 K

Pro zamraãené nebo zamlÏené dny a pro západ
slunce.

PﬁibliÏnû 6 000 K

Pro Ïárovkové osvûtlení.

PﬁibliÏnû 3 200 K

Pro záﬁivkové osvûtlení.

PﬁibliÏnû 4 000 K

Pﬁi pouÏití blesku.

PﬁibliÏnû 6 000 K

3
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Pro slunné dny v exteriéru.

Nejdﬁíve se vyfotografuje bíl˘ objekt, kter˘ bude
slouÏit jako standard pro nastavení vyváÏení bílé.
Pomocí dat vyváÏení bílé z tohoto snímku potom
mÛÏete nastavit optimální vyváÏení bílé. (→str. 52)

PﬁibliÏnû 2 000-10 000 K

Teplotu chromatiãnosti mÛÏete nastavit ruãnû v rozsahu 2 800-10 000 K (s krokem 100 K). (→str. 53)

PﬁibliÏnû 2 800-10 000 K

Pﬁi nastavení <
> mohou mít snímky poﬁizované ve svûtle s nízkou teplotou chromatiãnosti, napﬁ. Ïárovkovém osvûtlení, nádech do teplé, oranÏové barvy. NemÛÏete-li
dosáhnout poÏadovaného efektu, nastavte vyváÏení bílé na < > nebo nastavte teplotu chromatiãnosti ruãnû. (→str. 53)
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UÏivatelské vyváÏení bílé
Pﬁi uÏivatelském vyváÏení bílé vyfotografujete bíl˘ objekt, kter˘ bude pouÏit jako standard pro
vyváÏení bílé. V˘bûrem tohoto snímku naimportujete jeho data vyváÏení bílé do nastavení
vyváÏení bílé.

1

Vyfotografujte bíl˘ objekt.
● Bíl˘ objekt by mûl zaplÀovat cel˘ kruh ãásteãného

mûﬁení.
● Vyberte jakékoli nastavení vyváÏení bílé. (→str. 50)
● Bíl˘ objekt vyfotografujte tak, aby bylo dosaÏeno

standardní expozice. Je-li podexponován nebo pﬁeexponován, nelze získat správné vyváÏení bílé.
Zóna ãásteãného
mûﬁení

2

V nabídce vyberte [Custom WB].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Custom WB], potom

stisknûte <

>.

3

Vyberte snímek.

4
5

Stisknûte tlaãítko <

● Ovladaãem <

> vyberte snímek poﬁízen˘ v kroku
>.
s Data vyváÏení bílé snímku se naimportují.
● Po dokonãení nastavení se znovu zobrazí nabídka.
● Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko <
>.

1 a potom stisknûte <

>.

(

)

Vyberte „uÏivatelské vyváÏení bílé“.
● Ovladaãem <

> vyberte <

>.

Jako standardní bíl˘ objekt doporuãujeme pouÏít list bûÏného bílého papíru.
Na CF kartu mÛÏete uloÏit snímky standardního bílého objektu poﬁízené pﬁi rÛzném
osvûtlení. Potom mÛÏete pﬁi fotografování nûkter˘ z tûchto snímkÛ vybrat pﬁíkazem
nabídky [Custom WB], a tím jednodu‰e nastavit nejvhodnûj‰í vyváÏení bílé pro aktuální
svûtelné podmínky.
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Nastavení teploty chromatiãnosti
Teplotu chromatiãnosti vyváÏení bílé mÛÏete nastavovat v rozsahu 2 800 aÏ 10 000 K (s krokem 100 K).

1

V nabídce vyberte [Color temp.].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Color temp.], potom

stisknûte <

>.

3

3
4

Stisknûte tlaãítko <

● Ovladaãem <

> vyberte poÏadovanou teplotu
chromatiãnosti, potom stisknûte < >.
● Teplota chromatiãnosti mÛÏe b˘t nastavována
v rozsahu 2 800 aÏ 10 000 K s krokem 100 K.
● Po dokonãení nastavení se znovu zobrazí nabídka.
● Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko <
>.

>.

(

)

Vyberte „teplotu chromatiãnosti“.
● Ovladaãem <

> vyberte <

>.

● Pomocí tlaãítka <

> nastavte teplotu chromatiãnosti pﬁirozeného svûtla. JestliÏe
pomocí tlaãítka <
> nastavíte teplotu chromatiãnosti umûlého svûtla, nemusí b˘t
dosaÏeno správného vyváÏení bílé.
● JestliÏe chcete pﬁi práci s tlaãítkem <
> pouÏít hodnotu zji‰tûnou mûﬁiãem teploty
chromatiãnosti, zhotovte zku‰ební snímky a upravte nastavení tak, abyste vykompenzovali odchylky hodnot teploty chromatiãnosti zji‰tûné mûﬁiãem a fotoaparátem.
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2

Nastavte teplotu chromatiãnosti.

Automatické posouvání vyváÏení bílé
Jednou operací fotografování je moÏné zaznamenat souãasnû tﬁi snímky s rÛzn˘mi teplotami
chromatiãnosti. V závislosti na standardní teplotû chromatiãnosti aktuálního reÏimu vyváÏení
bílé je moÏné mûnit nastavení vyváÏení bílé v rozsahu 0 aÏ +/–3 kroky s pﬁesností nastavení
jeden krok. Tato vlastnost se naz˘vá posouvání vyváÏení bílé. Jeden krok odpovídá 5 mired
u barevného konverzního filtru. Sekvence posouvání zaãíná standardní teplotou chromatiãností, potom následuje tón do modra (záporná kompenzace) a tón do ãervena (kladná kompenzace). SnímkÛm je pﬁiﬁazeno ãíslo souboru a snímky jsou zaznamenány na CF kartu.

1
2

Nastavte libovolnou záznamovou kvalitu snímkÛ kromû [RAW]. (→str. 46)
V nabídce vyberte [WB-BKT].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [WB-BKT], potom stisk-

nûte <

3

Standardní nastavení

+/–1 krok
+/–2 kroky
+/–3 kroky
Velikost posouvání

4
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>.

Nastavte velikost posouvání.
● Ovladaãem <

> vyberte velikost posouvání,
potom stisknûte < >.
● VyváÏení bílé mÛÏete posouvat v rozsahu aÏ +/–3
kroky s pﬁesností jeden krok.
s Po dokonãení nastavení se znovu zobrazí nabídka.
● Chcete-li zavﬁít nabídku, stisknûte <
> a vypnûte LCD monitor.
s Bûhem posouvání vyváÏení bílé bliká ikona pro
aktuální nastavení vyváÏení bílé.
● Poãet zb˘vajících snímkÛ zobrazovan˘ na LCD
panelu bude proti normálnímu poãtu tﬁetinov˘.

Zhotovte snímek.
Jedním fotografováním se zhotoví tﬁi snímky, kaÏd˘
v jiné teplotû chromatiãnosti, a zaznamenají se na
CF kartu.
s Sekvence posouvání zaãne standardní teplotou
chromatiãností, potom následuje tón do modra
(záporná kompenzace) a nakonec tón do ãervena
(kladná kompenzace).
● Pro posouvání vyváÏení bílé se pouÏije aktuální
reÏim ﬁízení. (→str. 76) Pﬁi souvislém fotografování
bude zaznamenán tﬁikrát vût‰í poãet snímkÛ, neÏ
bylo vyfotografováno.
● ProtoÏe se pro jedno fotografování zaznamenávají
tﬁi snímky, bude nahrávání na CF kartu trvat déle.
s

Automatické posouvání vyváÏení bílé

Zru‰ení automatického posouvání vyváÏení bílé
2 a 3 nastavte velikost posouvání na <
>, potom stisknûte < >.
● Posouvání vyváÏení bílé mÛÏete rovnûÏ zru‰it pﬁepnutím spínaãe <
> na <
>.
● Provedením krokÛ

3
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Posouvání vyváÏení bílé nebude funkãní, pokud nastavíte záznamovou kvalitu snímku na <

>.

Posouvání vyváÏení bílé je moÏné pouÏívat spoleãnû s automatick˘m posouváním
expozice (AEB). (→str. 90) V takovém pﬁípadû budou zaznamenány pro kaÏd˘ ze tﬁí
snímkÛ AEB tﬁi snímky s rÛzn˘m vyváÏením bílé. To znamená, Ïe se na CF kartu
nahraje celkem devût snímkÛ.
● Pomocí funkce C.Fn-9-2/3 mÛÏete zmûnit sekvenci posouvání vyváÏení bílé. (→str. 148)
● Funkce C.Fn-9-1/3 zabraÀuje zru‰ení posouvání vyváÏení bílé pﬁepnutím spínaãe

<

> do polohy <

>, v˘mûnou akumulátoru nebo CF karty. (→str. 148)
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Nastavení parametrÛ zpracování
Poﬁízen˘ snímek mÛÏe b˘t fotoaparátem automaticky zpracován podle nastaven˘ch parametrÛ (po pûti nastaveních pro [Contrast], [Sharpness], [Saturation] a [Color tone]).
Zaregistrovat a uloÏit mÛÏete aÏ tﬁi sady parametrÛ zpracování. V˘bûrem [Standard] se
nastaví v‰echny parametry na [0] (vynulují).
Nastavení

Parametr

Nastavení

ÚroveÀ

–2:

–1/–2
Kontrast

–1:

Nastavuje kontrast.

0

0:
+1:

Ostrost

+2:
Saturace

Tón barvy

1

Nastavuje ostrost.

Nastavuje barevn˘ tón.

Standardní kontrast

+1/+2

Vysok˘ kontrast

–1/–2

Malá ostrost

0

Nastavuje barevnou saturaci.

Nastavení
Mal˘ kontrast

Standardní ostrost

+1/+2

Velká ostrost

–1/–2

Nízká saturace

0

Standardní saturace

+1/+2

Vysoká saturace

–1/–2

Tón pleti více do ãervena

0

Standardní barevn˘ tón

+1/+2

Tón pleti více do Ïluta

V nabídce vyberte [Parameters].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Parameters], potom

stisknûte <

>.

2

Vyberte [Set up].

3

Vyberte ãíslo sady.

● Ovladaãem <

> vyberte [Set up], potom stisknûte
< >.
● V˘chozí nastavení v‰ech sad parametrÛ [Set 1],
[Set 2] a [Set 3] je [0] (standardní).

âíslo sady
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● Ovladaãem <

stisknûte <

> vyberte [1], [2] nebo [3], potom
>.

Nastavení parametrÛ zpracování

4

● Ovladaãem <

> vyberte parametr, potom stisknûte < >.
● Parametr se vybírá v této smyãce:
[Contrast]

[Sharpness]

[Color tone]

[Saturation]

Nastavte parametr.
● Ovladaãem <

nûte <

> nastavte parametr, potom stisk-

>.

● KaÏd˘ parametr je moÏné nastavovat v pûti úrov-

ních.

6

VraÈte se do nabídky [Parameters].

7

Vyberte ãíslo sady, kterou chcete nastavit.

● Dvakrát stisknûte tlaãítko <

ke kroku 1. Potom stisknûte <

>, ãímÏ se vrátíte
>.

● Ovladaãem <

> vyberte [Set 1], [Set 2] nebo [Set 3],
potom stisknûte < >.
s Po dokonãení nastavení se znovu zobrazí nabídka.
● Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko <
>.

KdyÏ s nastaven˘mi parametry pﬁepnete spínaã <
> do polohy < >, fotoaparát se
spustí a na LCD panelu se bude zobrazovat „
“ do doby, neÏ bude pﬁístroj pﬁipraven
k fotografování. Potom se zobrazí nastavení parametrÛ. Pokud byla nastavena sada
[Set 1], [Set 2] nebo [Set 3], zobrazí se „
“, „
“ nebo „
“. A pokud bylo
nastaveno [Adobe RGB] (→str. 58), zobrazí se „
“.
Pomocí funkce C.Fn-01-2 mÛÏete nastavovat [Parameters] stisknutím <
ním ovladaãe <
> pﬁi souãasném sledování LCD panelu. (→str. 146)

> a otáãe-
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5

Vyberte parametr.

Volba barevného prostoru
Barevn˘ prostor indikuje reprodukãní rozsah barev. Fotoaparát je kompatibilní s barevn˘mi
prostory sRGB a Adobe RGB.

V˘bûr sRGB
Pro normální fotografování nastavte barevn˘ prostor sRGB. Barevn˘ prostor sRGB nastavíte,
kdyÏ v nabídce vyberete pro [Parameters] libovolné nastavení kromû [Adobe RGB].

1

V nabídce vyberte [Parameters].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Parameters], potom

stisknûte <

2

>.

Vyberte jakékoli nastavení kromû
[Adobe RGB].
(→str. 57)
● Ovladaãem <
> vyberte [Standard], [Set 1], [Set 2]
nebo [Set 3], potom stisknûte < >.
s Po dokonãení nastavení se znovu zobrazí nabídka.
● Chcete-li zavﬁít nabídku, stisknûte <
> a vypnûte LCD monitor.
● Poﬁízené snímky budou potom nahrávány v barevném prostoru sRGB.

V˘bûr Adobe RGB
Adobe RGB vyberte, kdyÏ chcete nastavovat poãítaãem barevnou saturaci nebo kdyÏ bude
snímek pouÏit pro komerãní tisk s barevn˘m prostorem Adobe RGB.
Ve v˘‰e uvedeném kroku 2 vyberte [Adobe RGB].
● Snímek bude nahrán v barevném prostoru Adobe
RGB.

● Pokud je zvolen Adobe RGB, nelze nastavovat parametry zpracování. (→str. 56)

V‰echny parametry zpracování budou nastaveny na [0].
● Ke snímkÛm zaznamenan˘m s nastavením [Adobe RGB] nebude pﬁidáván profil

ICC. Pro pﬁevod profilu musíte specifikovat Adobe RGB.
● Pokud snímky zaznamenané s nastavením Adobe RGB zobrazíte na LCD monitoru

s barevn˘m prostorem sRGB, videomonitoru nebo vytisknete na tiskárnû sRGB, bude
mít v˘sledn˘ obraz nízkou chromatiãnost. Chromatiãnost musíte pﬁedem upravit.
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Metody ãíslování souborÛ
Zhotovovan˘m snímkÛm jsou automaticky pﬁiﬁazována ãísla souborÛ od 0001 do 9999
a snímky jsou ukládány do sloÏek aÏ o 100 snímcích. SloÏky na CF kartû jsou ãíslovány od
100 do 999. Metodu automatického ãíslování souborÛ mÛÏete nastavit na [Continuous] (souvislé) nebo [Auto reset] (automatick˘ reset).

1

V nabídce vyberte [File numbering].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [File numbering], potom

stisknûte <

>.

3
Vyberte metodu ãíslování souborÛ.
● Ovladaãem <

> vyberte [Continuous] nebo
[Auto reset], potom stisknûte < >.
s Po dokonãení nastavení se znovu zobrazí nabídka.
● Chcete-li zavﬁít nabídku, stisknûte <
> a vypnûte LCD monitor.

Souvislé ãíslování
SouborÛm jsou pﬁiﬁazována ãísla podle poﬁadí, i kdyÏ vymûníte CF kartu. Tato metoda zabrání vytvoﬁení stejného ãísla souboru, a tím usnadÀuje správu snímkÛ na osobním poãítaãi.
Pamatujte, Ïe kdyÏ vymûnûná CF karta jiÏ
âíslování souborÛ po zmûnû CF karty
nûjaké snímky poﬁízené tímto fotoaparátem
obsahuje, bude ãíslování souborÛ pokraãoCF karta 1
CF karta 2
vat od nejvy‰‰ího ãísla na CF kartû nebo od
ãísla posledního poﬁízeného snímku, podle
XXX-0001
XXX-0002
toho, které je vût‰í.
Dal‰í ãíslo souboru
v poﬁadí

Automatick˘ reset
VÏdy, kdyÏ vymûníte CF kartu, resetuje se ãíslování souborÛ na XXX-0001. ProtoÏe na kaÏdé
CF kartû jsou soubory ãíslovány od 0001,
âíslování souborÛ po v˘mûnû CF karty
mÛÏete pro kaÏd˘ den fotografování zvolit
jinou CF kartu. Potom mÛÏete snadno zjistit,
CF karta 1
CF karta 2
kolik snímkÛ jste v jednotliv˘ch dnech zhotovili. Pamatujte, Ïe kdyÏ vymûnûná CF karta
XXX-0001
XXX-0001
jiÏ nûjaké snímky obsahuje, bude ãíslování
souborÛ pokraãovat od nejvy‰‰ího ãísla na
âíslo souborÛ je vynulováno
CF kartû.
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2

Metody ãíslování souborÛ

● KdyÏ se vytvoﬁí sloÏka 999CANON, zobrazí se na LCD monitoru [Folder number

full]. Fotografovat mÛÏete i nadále, a to aÏ do ãísla souboru 9999, mûli byste v‰ak
mít pﬁipravenou náhradní CF kartu.
● Pokud se vytvoﬁí soubor ãíslo 9999 ve sloÏce ãíslo 999, zobrazí se na LCD panelu
a v hledáãku „
“, a dal‰í snímky nebude moÏné nahrát, i kdyÏ je na CF kartû
je‰tû místo. VymûÀte CF kartu za novou.
● âísla souborÛ jsou nûco podobného jako ãísla políãek na filmu.
● Podrobnosti k názvÛm souborÛ, viz „Základní terminologie.“ (→str. 161)
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Nastavení automatického otáãení
Pﬁi pﬁehrávání mohou b˘t snímky orientované na v˘‰ku zobrazeny ve vertikální orientaci automatick˘m otoãením ve smûru hodinov˘ch ruãiãek o 90° nebo 270°.

1

V nabídce vyberte [Auto rotate].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Auto rotate], potom

stisknûte <

>.

3

3

Zhotovte snímek orientovan˘ na v˘‰ku.

4

Pﬁehrajte snímek.

● Ovladaãem <

> vyberte [On], potom stisknûte
< >.
s Po dokonãení nastavení se znovu zobrazí nabídka.
● Chcete-li zavﬁít nabídku, stisknûte <
> a vypnûte LCD monitor.

● Snímek pﬁehrávan˘ bezprostﬁednû po zachycení

obrazu nebude na LCD monitoru zobrazován ve
vertikální orientaci. (→str. 42)

● Stisknûte tlaãítko <
s

>.
Snímky zhotovené na v˘‰ku budou zobrazeny ve
vertikální orientaci, jak je znázornûno nalevo.

● JestliÏe je zhotoven snímek na v˘‰ku s naklonûn˘m fotoaparátem nahoru nebo dolÛ,

nemusí b˘t automaticky pﬁi pﬁehrávání otoãen.
● Pokud zhotovíte snímek na v˘‰ku s nastavením poloÏky [Auto rotate] na [On]

a pomocí poloÏky nabídky [Rotate] jej otoãíte, budou informace o otáãení snímku
pﬁepsány.
Otáãíte-li fotoaparátem z orientace na ‰íﬁku do orientace na v˘‰ku, mÛÏete zaslechnout
zvuk vydávan˘ senzorem orientace. Nejedná se o chybnou funkci pﬁístroje.

61

Nastavení pro fotografování

2

Nastavte automatické otáãení.

INFO. Kontrola nastavení fotoaparátu
Je-li fotoaparát pﬁipraven fotografovat, stisknûte tlaãítko <
vidûli aktuální nastavení fotoaparátu.

>, abyste na LCD monitoru

Zobrazte nastavení fotoaparátu.
● Stisknûte tlaãítko <

>.
Aktuální nastavení fotoaparátu se zobrazí na LCD
monitoru.
● Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka <
> LCD monitor vyprázdníte.
s

Informace o nastavení fotoaparátu
Datum/ãas (→str. 154)
Velikost AEB (→str. 90)
Velikost WB-BKT (→str. 54)
Nastavení parametrÛ zpracování (→str. 57)
ProhlíÏení snímkÛ (→str. 42)
âas prohlíÏení snímku (→str. 43)
Teplota chromatiãnosti (→str. 53)
Citlivost ISO (→str. 49)

Automatické otáãení (→str. 61)
Doba pro automatické vypnutí napájení (→str. 142)
ZÛstatková kapacita CF karty (→str. 47)
Velikost kompenzace zábleskové expozice (→str. 101)

Pﬁehrávání snímkÛ s informacemi o fotografování, viz „Snímek s informacemi o fotografování“. (→str. 109)

62

Hledáãek má sedm bodÛ AF. V˘bûrem optimálního bodu AF dokáÏe
automatické zaostﬁování zaostﬁit pﬁi zachování poÏadované kompozice snímku. ReÏim AF mÛÏete rovnûÏ nastavit pﬁesnû podle typu
snímaného objektu nebo zam˘‰leného efektu.

4

4
4
Zaostﬁování

Zaostﬁování
V souvislosti s reÏimy základní zóny tato kapitola pojednává pouze o blokování AE (→str. 65) a ruãním zaostﬁování (→str. 71).

Nejdﬁíve nastavte spínaãe <
< >.

>a<

> do polohy
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V˘bûr reÏimu AF
ReÏim AF urãuje metodu automatického zaostﬁování. Fotoaparát nabízí tﬁi reÏimy AF: 1.
Jednosnímkov˘ AF pro nepohyblivé objekty, 2. Inteligentní AF-servo pro pohybující se objekty
a 3. Inteligentní AF, kter˘ automaticky pﬁepíná z Jednosnímkového AF na Inteligentní AF-servo
podle toho, zda se objekt zaãne pohybovat.

1

Pﬁepínaã reÏimÛ zaostﬁování na objektivu pﬁepnûte do polohy <AF>.

2
3

Voliã reÏimÛ pﬁepnûte do reÏimu tvÛrãí
zóny.

4

Vyberte reÏim AF.

Stisknûte tlaãítko <

>.

(

)

● Pﬁi sledování LCD panelu nastavte ovladaãem

<

> poÏadovan˘ reÏim AF.
Jednosnímkov˘ AF

Inteligentní AF

Inteligentní AF-servo

● Chcete-li se vrátit k fotografování, stisknûte spou‰È

závûrky do poloviny.

V kroku
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4 mÛÏete pootoãením ovladaãe <

> nastavovat vyváÏení bílé. (→str. 50)

V˘bûr reÏimu AF

Jednosnímkov˘ AF pro nepohyblivé objekty
Bod AF

Potvrzovací svûtlo
zaostﬁení

Bod AF, kter˘ dosáhne zaostﬁení, krátce zabliká
a v hledáãku se souãasnû rozsvítí potvrzovací svûtlo zaostﬁení.
● Je-li nastaveno pomûrové mûﬁení, je expozice
(rychlost závûrky a clona) nastavována v okamÏiku
zaostﬁení objektu. Nastavení expozice a zaostﬁení
bude po celou dobu, kdy je stisknuta spou‰È závûrky do poloviny, zablokováno. Proto mÛÏete následnû zmûnit kompozici snímku a pﬁitom zachovat
nastavení expozice a bodu zaostﬁení.
s

UÏivatelskou funkcí C.Fn-10-1 mÛÏete zakázat, aby se bod AF blikal pﬁi zaostﬁení ãervenû (vrstvené zobrazování). (→str. 149)

Zaostﬁení objektu mimo stﬁed hledáãku
Chcete-li zaostﬁit objekt mimo stﬁed hledáãku, kter˘ není pokryt Ïádn˘m ze sedmi bodÛ AF,
postupujte dále uveden˘mi kroky. Tato technika je naz˘vána „blokování zaostﬁení“.
Blokování zaostﬁení pracuje, kdyÏ je reÏim AF nastaven na Jednosnímkov˘ AF.

1
2
3

Bod AF zamûﬁte na objekt a stisknûte do poloviny spou‰È
závûrky, aby se provedlo zaostﬁení.
Spou‰È závûrky drÏte stále mírnû stisknutou a podle potﬁeby
zmûÀte kompozici snímku.
Zhotovte snímek.

Nelze-li zaostﬁení dosáhnout, bliká v hledáãku potvrzovací svûtlo zaostﬁení <●>. Pokud
k této situaci dojde, není moÏné fotografovat i pﬁes úplné stisknutí spou‰tû závûrky.
ZmûÀte kompozici snímku a zkuste zaostﬁit znovu. Viz také ãást „Kdy AF nemusí pracovat správnû (ruãní zaostﬁování)“ na str. 71.
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Stisknutím spou‰tû závûrky do poloviny
se aktivuje ãinnost AF a zaostﬁí se.

V˘bûr reÏimu AF

Inteligentní AF-servo pro pohybující se objekty
V dobû, kdy je stisknuta spou‰È závûrky do
poloviny, fotoaparát zaostﬁuje nepﬁetrÏitû.
● Tento reÏim AF je vhodn˘ pro pohybující se objekty,

u kter˘ch se neustále mûní zaostﬁovací vzdálenost.

● Pomocí prediktivního AF∗ dokáÏe fotoaparát správ-

nû sledovat zaostﬁovací stopu objektu, kter˘ se rovnomûrnû k fotoaparátu pﬁibliÏuje nebo se od nûj
vzdaluje.
● Nastavení expozice se provede tûsnû pﬁed fotografováním.
● Pﬁi dosaÏení zaostﬁení se v hledáãku nerozsvítí potvrzovací svûtlo zaostﬁení <●> ani

nezazní zvukov˘ signál.
● Blikající potvrzovací svûtlo zaostﬁení <●> hledáãku znamená, Ïe nejde zaostﬁit.
● Blokování zaostﬁení nelze pouÏít.

∗ Prediktivní automatické zaostﬁování
JestliÏe se objekt pﬁibliÏuje k fotoaparátu nebo se od nûj vzdaluje konstantní rychlostí, dokáÏe fotoaparát sledovat jeho stopu a pﬁedpovûdût zaostﬁovací vzdálenost tûsnû pﬁed okamÏikem zaznamenání snímku. Tato funkce je dÛleÏitá pro dosaÏení správného zaostﬁení v okamÏiku expozice.
● JestliÏe je volba bodu AF automatická, fotoaparát nejdﬁíve pouÏije k zaostﬁení stﬁedov˘ bod
AF. Pokud se potom objekt posune mimo tento stﬁedov˘ bod AF, pokraãuje sledování
zaostﬁení objektu, a to po celou dobu, kdy je objekt pokryt nûjak˘m bodem AF. Aktivní bod
AF se nerozbliká ãervenû.
● Pokud bod AF vyberete ruãnû, bude tento bod AF pouÏit pro prediktivní AF.
UÏivatelskou funkcí C.Fn-04-2 mÛÏete nastavit, aby se operace AF v reÏimu
Inteligentní AF-servo doãasnû pozastavila pﬁidrÏením tlaãítka < >. (→str. 146)

Inteligentní AF pro automatické pﬁepínání reÏimu AF
ReÏim Inteligentní AF pﬁepne automaticky z Jednosnímkového AF na Inteligentní AF-servo, kdyÏ se
objekt zaãne pohybovat.
Pokud je v reÏimu Jednosnímkov˘ AF dosaÏeno
zaostﬁení a objekt se zaãne souvisle pohybovat, fotoaparát tento pohyb rozpozná a automaticky pﬁepne
na Inteligentní AF-servo, aby zaostﬁování objekt sledovalo.
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V˘bûr bodu AF
Bod AF je moÏné vybrat automaticky nebo ruãnû. V reÏimech základní zóny a v reÏimu
<
> se bod AF vybírá automaticky. V reÏimech < >, < >, <
>, < > se bod AF
mÛÏe vybírat automaticky nebo ruãnû.
v˘bûr
• Automatick˘
Fotoaparát vybírá automaticky ze sedmi bodÛ AF s ohledem na sníman˘ objekt.
v˘bûr
• Ruãní
Ze sedmi bodÛ AF je moÏno vybrat ruãnû libovoln˘ bod. Ruãní v˘bûr je nejlep‰í v situacích,
kdy si chcete b˘t jisti zaostﬁením na konkrétní objekt nebo kdyÏ chcete vyuÏít rychlosti funkce automatického zaostﬁování pro zrychlení sestavení kompozice konkrétního snímku.

Základní postup volby bodu AF
>.

(
)
● Po stisknutí tlaãítka <
> sledujte hledáãek nebo
LCD panel a otáãením ovladaãe < > nebo <
>
vyberte poÏadovan˘ bod AF.

Horizontální smûr Vertikální smûr

V˘bûr horizontálního bodu AF
● Stisknûte tlaãítko <
s

> a otáãejte voliãem <
>.
Zvolen˘ bod AF se bude posouvat v horizontálním
(vodorovném) smûru.

V˘bûr vertikálního bodu AF
● Stisknûte tlaãítko <

> a otáãejte voliãem < >.
Zvolen˘ bod AF se bude posouvat ve vertikálním
(svislém) smûru.
● Chcete-li se vrátit k fotografování, stisknûte spou‰È
závûrky do poloviny nebo znovu tlaãítko < >.
s

Automatick˘ v˘bûr

Ruãní v˘bûr
Automatick˘ v˘bûr

Pomocí uÏivatelské funkce C.Fn-13-3 mÛÏete vybírat bod AF prost˘m otáãením ovladaãe < >. Nemusíte nejdﬁíve stisknout tlaãítko < >. (→str. 150)
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Stisknûte tlaãítko <

V˘bûr bodu AF

Automatick˘ v˘bûr
Zobrazte v‰echny body AF ãervenû.
● Stisknûte tlaãítko <

>, potom otáãením ovladaãe
< > nebo <
> zobrazte body AF v hledáãku
tak, jak je znázornûno na obrázku.
● Budete-li se snaÏit vybrat bod AF za periferním
bodem AF, nastaví se automatick˘ v˘bûr zaostﬁování.
● Automatick˘ v˘bûr bodu AF mÛÏete rovnûÏ nastavit
podle LCD panelu.

Ruãní v˘bûr
Je vybran˘ stﬁedov˘ bod AF

Zobrazte poÏadovan˘ bod AF ãervenû.
● V˘bûr bodu AF, viz „V˘bûr bodu AF“. (→str. 67)
● Sekvence v˘bûru otáãením ovladaãe <
> nebo

<

> je znázornûna níÏe.

● Ruãnû mÛÏete bod AF rovnûÏ vybrat podle LCD

panelu.

Automatick˘ v˘bûr

Automatick˘
v˘bûr

Automatick˘
v˘bûr

Automatick˘ v˘bûr

UÏivatelskou funkcí C.Fn-10-1 mÛÏete zakázat, aby se bod AF pﬁi zaostﬁení rozblikal
ãervenû. (→str. 149)
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Registrace a pﬁepnutí bodu AF
Zaregistrujete-li ãasto pouÏívan˘ bod AF, mÛÏete na nûj pﬁepnout okamÏitû. Zaregistrovat
mÛÏete mimostﬁedov˘ bod AF, kter˘ vyhovuje va‰im preferovan˘m potﬁebám zarámování
nebo automatick˘ v˘bûr pro zhotovování momentek. Zaregistrovat lze libovoln˘ ze sedmi
bodÛ AF. Registrován mÛÏe b˘t pouze jeden bod AF.

Registrace bodu AF

1

V nabídce vyberte [Custom Functions
(C.Fn)].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Cusom Functions

(C.Fn)], potom stisknûte <

>.

● Zobrazí se obrazovka Custom Function.

4

Vyberte C.Fn-07 [AF point registration].

3

Zaregistrujte bod AF.

● Ovladaãem <

> vyberte [AF point registration],
potom stisknûte < >.

● Ovladaãem <

> vyberte poÏadovan˘ bod AF,
potom stisknûte < >.
● 4:
znamená automatick˘ v˘bûr bodu AF.
s Vybran˘ bod AF se zaregistruje.
● Stisknutím tlaãítka <
> obnovíte nabídku.
● Chcete-li LCD monitor vypnout, stisknûte znovu tlaãítko <
>.

Zaregistrovan˘ bod AF se oznaãuje zkratkou HP (v˘chozí pozice).
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Registrace a pﬁepnutí bodu AF

Pﬁepnutí na zaregistrovan˘ bod AF
Normálnû se k pﬁepnutí na zaregistrovan˘ bod AF souãasnû stisknou tlaãítka < > a < >.
Av‰ak pﬁi uplatnûní uÏivatelské funkce C.Fn-13-1/2 mÛÏete k pﬁepnutí na zaregistrovan˘ bod
AF stisknout jen tlaãítko < >.

(1) Stisknûte souãasnû tlaãítka <

>a<

>.

● Toto je v˘chozí zpÛsob pﬁi nastavení uÏivatelské

funkce C.Fn-13-0.

Postup nastavování, viz „Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí“
(→str. 145) nebo strana 69.

(2) Stisknûte pouze tlaãítko < >, abyste
pﬁepnuli na registrovan˘ bod AF.
C.Fn-13-1 (→str. 150)
(3)

Na zaregistrovan˘ bod AF pﬁepnete
pouze pﬁi stisknutém tlaãítku < >.
C.Fn-13-2 (→str. 150)
● Jakmile se tlaãítko <

> uvolní, obnoví se pÛvodní

bod AF.

JestliÏe byly nastaveny funkce C.Fn-13-1/2 a C.Fn-04-1/3, mÛÏete stisknout pouze tlaãítko < > k pﬁepnutí na zaregistrovan˘ bod AF a souãasnû k zahájení automatického
zaostﬁování.
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Kdy AF nemusí pracovat správnû (ruãní zaostﬁování)
Automatické zaostﬁování nemusí dosáhnout zaostﬁení (bliká potvrzovací svûtlo zaostﬁení)
u nûkter˘ch, dále uveden˘ch objektÛ:
(a) Objekty s nízk˘m kontrastem (modrá obloha, stûna v jednotné barvû apod.).
(b) Objekty pﬁi nízkém osvûtlení.
(c) Objekty s vysokou odrazivostí (auto s nale‰tûnou karosérii apod.).
(d) Pﬁekr˘vající se objekty v rÛzn˘ch vzdálenostech (zvíﬁe v kleci apod.).
V tûchto pﬁípadech postupujte následovnû:
1. Zaostﬁete na jin˘ objekt ve stejné vzdálenosti a pﬁed zmûnou kompozice snímku zaostﬁení
zablokujte.
2. Pﬁepnûte pﬁepínaã reÏimÛ zaostﬁování na objektivu do polohy <MF> (nebo u star‰ích objektivÛ <M>) a zaostﬁete ruãnû. (→str. 27)

Ruãní zaostﬁování

4
Pﬁepnûte spínaã reÏimu zaostﬁování na
objektivu do polohy <MF> (nebo u star‰ích objektivÛ <M>).

2

Zaostﬁovací krouÏek na objektivu natoãte tak, aby objekt byl v hledáãku ostﬁe.

● JestliÏe pﬁi ruãním zaostﬁování stisknete do poloviny spou‰È závûrky, aktivní bod AF

a potvrzovací svûtlo zaostﬁení <●> v hledáãku rozsvítí, kdyÏ dosáhnete zaostﬁení.
● Nelze-li zaostﬁit s pouÏitím pomocného paprsku AF externího blesku Speedlite,

vyberte stﬁedov˘ bod AF. Mimostﬁedov˘ bod AF nemusí b˘t schopen zaostﬁení
dosáhnout.
● U objektivÛ USM (s ultrazvukov˘m motorem) (s v˘jimkou tûch, které nemají stupnici
vzdálenosti) mÛÏete po zaostﬁení v reÏimu Jednosnímkov˘ AF (plné ruãní zaostﬁování) pouÏít zaostﬁovací krouÏek k jemnému doostﬁení.
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Fotoaparát nabízí reÏimy pomûrového mûﬁení, ãásteãného mûﬁení a celoplo‰ného mûﬁení se zdÛraznûn˘m stﬁedem. Pro reÏim ﬁízení jsou k dispozici reÏimy jednotliv˘ch snímkÛ, souvislého fotografování a samospou‰tû. Vyberte
reÏim, kter˘ nejlépe vyhovuje objektu nebo va‰im tvÛrãím zámûrÛm.
ReÏim mûﬁení
Pomûrové mûﬁení
âásteãné mûﬁení
Celoplo‰né mûﬁení se zdÛraznûn˘m stﬁedem

ReÏim ﬁízení
Jednotlivé snímky
Souvislé
Samospou‰È

5

5
5
V˘bûr reÏimu mûﬁení a reÏimu ﬁízení

V˘bûr reÏimu mûﬁení
a reÏimu ﬁízení
V reÏimech základní zóny jsou reÏim mûﬁení a reÏim ﬁízení nastavovány
automaticky. V této souvislosti naleznete v kapitole pouze nastavování
samospou‰tû.

Nejdﬁíve nastavte <

> do polohy <

>.
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V˘bûr reÏimu mûﬁení
Fotoaparát EOS 10D pouÏívá tﬁi reÏimy mûﬁení: Pomûrové, ãásteãné a celoplo‰né mûﬁení se
zdÛraznûn˘m stﬁedem.
V základní zónû nahrávání se volí pomûrové mûﬁení. V tvÛrãí zónû je moÏné vybrat libovoln˘
reÏim mûﬁení.

1
2

Stisknûte tlaãítko <

>.

(

)

Vyberte reÏim mûﬁení.
● Sledujte LCD panel a ovladaãem <

> nastavte

poÏadovan˘ reÏim mûﬁení.

: Pomûrové
: âásteãné
: Celoplo‰né se zdÛraznûn˘m stﬁedem

● Fotografování obnovíte stisknutím spou‰tû závûrky

do poloviny.

V kroku 2 mÛÏete otáãením ovladaãe < > nastavit velikost kompenzace zábleskové
expozice vestavûného blesku nebo externího blesku Speedlite. (→str. 101)
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ReÏimy mûﬁení
Pomûrové mûﬁení
Tento reÏim celkového mûﬁení je vhodn˘ i pro objekty
osvûtlené zezadu. Hledáãek je rozdûlen do 35 mûﬁicích zón, v nichÏ jsou v‰echny body AF svázány pro
potﬁeby pomûrového mûﬁení. Po rozpoznání pozice
ústﬁedního objektu, jasu, svûteln˘ch podmínek pro
pozadí, popﬁedí a protisvûtlo, orientace fotoaparátu
(horizontální nebo vertikální) atd. fotoaparát nastaví
pﬁíslu‰nou expozici.
● Pﬁi ruãním zaostﬁování je pomûrové mûﬁení zaloÏeno na stﬁedovém bodu AF.
● Pokud se jas objektu v˘raznû li‰í od svûtelné úrovnû pozadí (silné protisvûtlo nebo bodové nasvûtlení), doporuãujeme zvolit ãásteãné mûﬁení ( ).

âásteãné mûﬁení

Celoplo‰né mûﬁení se zdÛraznûn˘m
stﬁedem
Mûﬁení je váÏeno ke stﬁedu a potom prÛmûrováno na
celou scénu.
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5
V˘bûr reÏimu mûﬁení a reÏimu ﬁízení

Tento reÏim je úãinn˘ v situacích, kdy jas pozadí je
vût‰í neÏ jas objektu (napﬁ. v dÛsledku protisvûtla).
Mûﬁení je váÏeno vÛãi stﬁedu pokr˘vajícímu 9 % plochy hledáãku.
● Plocha pokrytá ãásteãn˘m mûﬁením je znázornûna
na obrázku vlevo.

V˘bûr reÏimu ﬁízení
K dispozici jsou tﬁi reÏimy ﬁízení:
Jednotl. snímky: Po stisknutí spou‰tû závûrky se zhotoví pouze jeden snímek.
Pﬁi úplném stisknutí spou‰tû závûrky se zhotovují souvisle snímky.

Souvislé:

Samospou‰È: Samospou‰È se spustí úpln˘m stisknutím spou‰tû závûrky.
Snímek se poﬁídí o 10 sekund pozdûji. (→str. 77)
Rychlost souvislého fotografování
Jednosnímkov˘ AF Inteligentní AF-servo

Maximální poãet
snímkÛ ve sledu

PﬁibliÏnû 3 snímky/sekundu

PﬁibliÏnû 9 snímkÛ

Záznamová kvalita snímku

/

/

/

/

/

● V reÏimu <
> se v˘‰e uvedené údaje uplatÀují bez ohledu na nastavení funkce C.Fn-08.
● Údaje pro rychlost souvislého fotografování a maximální poãet snímkÛ ve sledu jsou stanoveny

podle standardních testovacích podmínek Canon (rychlost závûrky 1/250 s a vy‰‰í, ISO 100).

1

Stisknûte tlaãítko <

2

Vyberte reÏim ﬁízení.

>.

(

)

● Pﬁi sledování LCD panelu nastavte ovladaãem

<

> poÏadovan˘ reÏim ﬁízení.

: Jednotlivé snímky
: Souvislé
: Samospou‰È

● Chcete-li se vrátit k fotografování, stisknûte spou‰È

závûrky do poloviny.
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V˘bûr reÏimu ﬁízení/

ovládání samospou‰tû

● Není-li na CF kartû dostatek místa pro více neÏ osm snímkÛ, nemusí b˘t souvislé

fotografování moÏné.
● Bûhem souvislého fotografování jsou zachycené snímky nejdﬁíve uloÏeny do vnitﬁní

pamûti fotoaparátu a potom následnû pﬁeneseny na CF kartu. Jakmile se pﬁi souvislém fotografování zaplní vnitﬁní pamûÈ, zobrazí se na LCD panelu a v hledáãku
„
“ a fotoaparát nebude schopen zhotovovat dal‰í snímky. Dal‰í snímky budou
moÏné po pﬁenesení zachycen˘ch snímkÛ na CF kartu. Maximální poãet snímkÛ ve
sledu, které lze aktuálnû zhotovit v souvislém fotografování, si ovûﬁíte po stisknutí
spou‰tû závûrky do poloviny, v hledáãku se bude zobrazovat
aÏ
. KdyÏ ve
fotoaparátu není CF karta, není maximální poãet snímkÛ ve sledu zobrazován.
● Stisknete-li spou‰È závûrky do poloviny dﬁíve, neÏ se pﬁenesou v‰echny snímky
z vnitﬁní pamûti na CF kartu (bliká kontrolka pﬁístupu), zastaví se doãasnû jejich pﬁenos na CF kartu.
● Pokud je v hledáãku a na LCD panelu zobrazováno „
“, poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka pﬁístupu, a potom vymûÀte CF kartu.
● Maximální poãet snímkÛ ve sledu pﬁi posouvání vyváÏení bílé je rovnûÏ 9.
● V kroku 2 mÛÏete pootoãením ovladaãe <
> nastavovat citlivost ISO. (→str. 49)

5

Samospou‰È je praktická pﬁi skupinov˘ch fotografiích. Samospou‰È mÛÏete pouÏít v základní
zónû nahrávání nebo v tvÛrãí zónû. Doporuãujeme pﬁi fotografování se samospou‰tí nasadit
fotoaparát na stativ.

1

Vyberte samospou‰È.

2

Zaostﬁete na objekt.

● Stisknûte tlaãítko <

>, potom sledujte LCD
panel a otáãením ovladaãe <
> vyberte < >.

● Dívejte se hledáãkem a stisknûte spou‰È závûrky

do poloviny. Ujistûte se, Ïe svítí potvrzovací svûtlo
zaostﬁení <●> a Ïe se zobrazuje nastavení expozice.
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V˘bûr reÏimu mûﬁení a reÏimu ﬁízení

Funkce samospou‰tû

Ovládání samospou‰tû/pouÏívání krytu okuláru

3

Zhotovte snímek.
● Stisknûte úplnû spou‰È závûrky.

Jako indikace ãinnosti samospou‰tû se rozbliká
indikátor samospou‰tû a bude znít zvuková signalizace.
s PﬁibliÏnû za 10 sekund se zhotoví snímek.
Bûhem prvních 8 sekund bliká kontrolka a zní zvuková signalizace pomalu.
Poslední 2 sekundy kontrolka svítí souvisle a zvuková signalizace zní rychleji.
s Po dobu ãinnosti samospou‰tû je na LCD panelu
zobrazován odpoãet v sekundách do okamÏiku
fotografování.
● JestliÏe chcete samospou‰È po spu‰tûní zru‰it,
stisknûte tlaãítko <
>.
s

Dbejte na to, abyste pﬁi spou‰tûní samospou‰tû (tj. pﬁi stisknutí spou‰tû závûrky)
nestáli pﬁed objektivem. Fotoaparát by nesprávnû zaostﬁil.
● Tón pﬁi zaostﬁeném objektu nebo tón jako indikace ãinnosti samospou‰tû mÛÏete

nastavit na [On] (zapnuto) nebo [Off] (vypnuto). (→str. 140)
● Chcete-li se samospou‰tí vyfotografovat sebe, zablokujte zaostﬁení (→str. 65) na

objektu v pﬁibliÏnû stejné vzdálenosti, jako budete vy.

PouÏívání krytu okuláru
KdyÏ pﬁi fotografování se samospou‰tí nebo s dálkov˘m ovladaãem nezakr˘váte okulár hledáãku, mÛÏe pronikající svûtlo ovlivnit expozici poﬁizovaného zábûru. Tomu zabráníte nasazením krytu okuláru (pﬁipevnûného na ﬁemen k no‰ení fotoaparátu).
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1

Sejmûte doplnûk okuláru.

2

Nasaìte kryt okuláru.

● Stisknûte doplnûk okuláru po stranách a sejmûte

jej pohybem nahoru.

● Kryt okuláru posuÀte dolÛ do dráÏky okuláru, aby

se zajistil.

ReÏimy fotografování tvÛrãí zóny vám umoÏÀují vybrat rychlost
závûrky nebo clonu a mûnit expozici, coÏ vám dává vût‰í volnost pﬁi
nastavování fotoaparátu na rÛzné fotografické styly.

TvÛ
rã
í
na
zó

6

6
6
Advanced Operations

Roz‰íﬁené operace
●

●
●

Stisknûte spou‰È závûrky do poloviny a uvolnûte – funkce ãasovaãe vám
umoÏní vidût nastavení expozice na LCD panelu a v hledáãku je‰tû pﬁibliÏnû 4 sekundy.
ProhlíÏení hloubky ostrosti, kompenzaci expozice, AEB, blokování AE
a dlouhodobou expozici mÛÏete pouÏívat pouze v reÏimech tvÛrãí zóny
Funkce, které lze nastavovat v reÏimech tvÛrãí zóny, jsou uvedeny
v „Tabulce dostupn˘ch funkcí“ (→str. 163).

Nejdﬁíve nastavte spínaãe <
< >.

>a<

> do polohy

79

Program AE
Podobnû jako reÏim < > (Plná automatika) je
i tento reÏim urãen pro bûÏné fotografování.
Fotoaparát automaticky nastavuje rychlost závûrky
a clonu podle jasu scény. Toto je oznaãováno jako
Program AE.
∗
je zkratka slova Program.
∗ AE je zkratka anglického Autoexposure (automatická expozice).

Bod AF

1

Voliã reÏimÛ nastavte do polohy < >.

2

Zaostﬁete na objekt.

3

Zhotovte snímek.

Max. poãet snímkÛ ve sledu
Potvrzovací svûtlo zaostﬁení

Rychlost závûrky

Clona

● Dívejte se hledáãkem a bod AF zamûﬁte na sníma-

n˘ objekt. Potom stisknûte spou‰È závûrky do poloviny.
s Bod AF, kter˘ dosáhl zaostﬁení, krátce zabliká.
Souãasnû zazní zvuk a v hledáãku se rozsvítí
potvrzovací svûtlo zaostﬁení <●>.
s Nastavení expozice bude zobrazeno v hledáãku
a na LCD panelu.
● Blikající potvrzovací svûtlo zaostﬁení <●> hledáãku
znamená, Ïe nejde zaostﬁit. Viz „Kdy AF nemusí
pracovat správnû“ (→str. 71).
● âíslo „ “ – „ “ nalevo od potvrzovacího svûtla
zaostﬁení <●> indikuje maximální poãet snímkÛ ve
sledu pro souvislé fotografování.
● KdyÏ je na témûﬁ zaplnûnou CF kartu moÏné
zaznamenat jen devût nebo ménû snímkÛ, zobrazuje se „ “ aÏ „ “ jako indikace, kolik snímkÛ lze
je‰tû zhotovit.

● Sestavte kompozici a zkontrolujte, zda nebliká

s
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nastavení expozice. Potom stisknûte úplnû spou‰È
závûrky.
Zaznamenan˘ snímek bude zobrazován 2 sekundy
na LCD monitoru.

Program AE

Expoziãní varování

JestliÏe bliká hodnota rychlosti závûrky nebo clony, znamená to, Ïe správné expozice
nelze dosáhnout. Aãkoli je moÏné zhotovit snímek, mÛÏe b˘t pﬁíli‰ svûtl˘, nebo naopak
pﬁíli‰ tmav˘. Podrobnosti naleznete v ãásti „Varovné indikace k expozici“ na str. 164.
● Pﬁi automatickém v˘bûru bodu AF (→str. 68) se rozblikají v‰echny zaostﬁené body

AF.
Rozdíly mezi < > a < > (Plná automatika)
● V obou reÏimech, < > i <
>, jsou rychlost závûrky a clona nastavovány automaticky stejn˘m zpÛsobem.
● V reÏimu < > mÛÏete vybrat nebo nastavit dále uvedené funkce, nikoli v‰ak v reÏimu < >.
Funkce fotografování

Funkce bleskÛ Speedlite ﬁady EX
Ruãní blesk/více bleskÛ Speedlite

Volba bodu AF

Vysokorychlostní synchronizace

V˘bûr reÏimu ﬁízení

Blokování FE

V˘bûr reÏimu mûﬁení

¤ízení zábleskového pomûru

Posun programu

Kompenzace zábleskové expozice

Kompenzace expozice

FEB
Synchronizace na 2. lamelách závûrky

AEB
Blokování AE pomocí tlaãítka <

6
Roz‰íﬁené operace

V˘bûr reÏimu AF

>

ProhlíÏení hloubky ostrosti
Reset nastavení fotoaparátu
UÏivatelské funkce (C.Fn)
Zru‰ení v‰ech uÏivatelsk˘ch funkcí
âi‰tûní obrazového snímaãe

Funkce vestavûného blesku

Modelaãní blesk

Funkce nahrávání obrazu
V˘bûr <

>

Nastavení citlivosti ISO
V˘bûr vyváÏení bílé
UÏivatelské vyváÏení bílé
Nastavení WB-BKT

Zapnut˘/vypnut˘ blesk

Nastavení teploty chromatiãnosti

Blokování FE

Nastavení parametru zpracování

Kompenzace záblesk. expozice

Posun programu
● V reÏimu Program AE mÛÏete libovolnû mûnit kombinaci rychlosti závûrky a clony
(program) nastavenou fotoaparátem a pﬁitom zachovat stejnou expoziãní hodnotu.
Toto je oznaãováno jako posun programu.
● Posun provedete tak, Ïe stisknete spou‰È závûrky do poloviny a otáãením ovladaãe
<
> zobrazíte poÏadovanou rychlost závûrky nebo clonu.
● Po poﬁízení snímku je posun programu automaticky zru‰en.
● S bleskem nemÛÏete posun programu pouÏít.
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AE s prioritou rychlosti závûrky
V tomto reÏimu nastavíte rychlost závûrky a fotoaparát automaticky nastaví clonu podle jasu
fotografovaného objektu. Toto se oznaãuje jako AE s prioritou rychlosti závûrky.
Vysoká rychlost závûrky mÛÏe „zmrazit“ pohyb rychle se pohybujících objektÛ, naproti tomu
pomalá rychlost závûrky mÛÏe rozostﬁit objekt, a tím naznaãit pohyb.
∗

je zkratka anglického termínu „time value“.

Vysoká rychlost závûrky

Pomalá rychlost závûrky

1

Voliã reÏimÛ nastavte do polohy <

2

Otáãením ovladaãe <
> nastavte
poÏadovanou rychlost závûrky.

3

Zaostﬁete na objekt.

4

Zkontrolujte zobrazované údaje, potom
zhotovte snímek.

● Stisknûte spou‰È závûrky do poloviny.
s

Clona se urãí automaticky.

● JestliÏe hodnota clony nebliká, bude dosaÏeno

správné expozice.
● Sestavte kompozici snímku a stisknûte úplnû

spou‰È závûrky.
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>.

AE s prioritou rychlosti závûrky

Expoziãní varování
● JestliÏe bliká maximální clona (tj. nejmen‰í clonové ãíslo, napﬁ. f/3.5), znamená to

podexponování snímku.
Proto ovladaãem <
> nastavte pomalej‰í rychlost závûrky tak, aby hodnota clony
pﬁestala blikat.

● JestliÏe bliká minimální clona (tj. nejvût‰í clonové ãíslo, napﬁ. f/22), znamená to pﬁe-

exponování snímku. Proto ovladaãem <
hodnota clony pﬁestala blikat.

> nastavte vy‰‰í rychlost závûrky tak, aby

Hodnota rychlosti závûrky
Rychlost závûrky mÛÏete nastavovat s poloviãními kroky, a to na níÏe uvedené hodnoty. Hodnoty od ãísla „
“ do „ “ oznaãují jmenovatele zlomku rychlosti závûrky
– napﬁ. „
“ je rychlost 1/125 s. NiÏ‰í rychlosti jsou uvádûny takto: napﬁ. „
“ je 0,7
sa„
“ je 15 s.

(→str. 151)
JestliÏe není moÏné v reÏimu AE s prioritou rychlosti závûrky dosáhnout správné
expozice pﬁi jakémkoli nastavení clony (nastavované fotoaparátem), fotoaparát automaticky nastaví potﬁebnou vy‰‰í nebo niÏ‰í rychlost závûrky. Tato funkce je oznaãována pojmem bezpeãn˘ posun.
● Funkcí C.Fn-06-1 mÛÏete rovnûÏ fotoaparát nastavit tak, aby se rychlost závûrky
nastavovala s krokem 1/3. (→str. 147)
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Roz‰íﬁené operace

● UÏivatelská funkce C.Fn-16-1 povoluje (zapíná) funkci bezpeãného posunu.

6

AE s prioritou clony
V tomto reÏimu nastavíte poÏadovanou clonu a fotoaparát automaticky nastaví rychlost závûrky, která odpovídá jasu fotografovaného objektu.
âím rozevﬁenûj‰í je clona (tj. men‰í clonové ãíslo), tím více se rozostﬁí pozadí. Tento efekt je
ideální pro portréty. âím zavﬁenûj‰í je clona (tj. vût‰í clonové ãíslo), tím ostﬁej‰í je snímek za
i pﬁed objektem (vût‰í hloubka ostrosti).
∗

pﬁedstavuje zkratku anglického Aperture value (hodnota clony).

S velk˘m rozevﬁením clony

S mal˘m rozevﬁením clony

1

Voliã reÏimÛ nastavte do polohy <

2

Ovladaãem <
nou clonu.

3

Zaostﬁete na objekt.

4

Zkontrolujte zobrazované údaje, potom
zhotovte snímek.

> nastavte poÏadova-

● Stisknûte spou‰È závûrky do poloviny.
s

Rychlost závûrky se urãí automaticky.

● JestliÏe hodnota rychlosti závûrky nebliká, bude

dosaÏeno správné expozice.
● Sestavte kompozici snímku a stisknûte úplnû

spou‰È závûrky.
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>.

AE s prioritou clony/ProhlíÏení hloubky ostrosti

Expoziãní varování
● JestliÏe bliká rychlost závûrky „

“, znamená to podexponování snímku. Proto
ovladaãem <
> nastavte vût‰í rozevﬁení clony (men‰í clonové ãíslo) tak, aby hodnota rychlosti závûrky pﬁestala blikat.

● JestliÏe bliká rychlost závûrky „

“, znamená to pﬁeexponování snímku. Proto
ovladaãem <
> nastavte men‰í rozevﬁení clony (vût‰í clonové ãíslo) tak, aby hodnota rychlosti závûrky pﬁestala blikat.

Hodnota clony
Hodnotu clony mÛÏete nastavovat v poloviãních krocích, a to v níÏe uveden˘ch hodnotách. âím vût‰í je clonové ãíslo, tím men‰í je rozevﬁení clony. Rozsah zobraziteln˘ch
nastavení clony závisí na pouÏitém objektivu.

Není-li na fotoaparátu nasazen Ïádn˘ objektiv, je hodnota clony zobrazována jako „

6

“.

JestliÏe není moÏné v reÏimu AE s prioritou nastavení clony dosáhnout správné expozice
pﬁi jakékoli rychlosti závûrky (nastavované fotoaparátem), fotoaparát automaticky nastaví
potﬁebnou vût‰í nebo men‰í clonu. Tato funkce je oznaãována pojmem bezpeãn˘ posun.
● Funkcí C.Fn-06-1 mÛÏete rovnûÏ fotoaparát nastavit tak, aby se clona nastavovala
s krokem 1/3. (→str. 147)
● Funkcí C.Fn-03-1 mÛÏete pﬁi fotografování s bleskem nastavit pevnou rychlost závûrky 1/200 s. (→str. 146)

ProhlíÏení hloubky ostrosti
Hloubka ostrosti je rozsah vzdáleností s akceptovateln˘m zaostﬁením pﬁed a za bodem zaostﬁení. (→str. 160)
Hloubka ostrosti se mûní v závislosti na clonû.
Stisknutím tlaãítka prohlíÏení hloubky ostrosti nastavte
v objektivu clonu a v hledáãku si prohlédnûte rozsah
akceptovatelného zaostﬁení.

● Tuto funkci lze pouÏít v tvÛrãí zónû.
● ProhlíÏení hloubky ostrosti bude v reÏimu <

> pracovat, aÏ kdyÏ fotoaparát po
stisknutí spou‰tû závûrky zaostﬁí.
● KdyÏ stisknete tlaãítko prohlíÏení hloubky ostrosti, bude expozice zablokovaná (blokování AE).
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● UÏivatelská funkce C.Fn-16-1 umoÏÀuje funkci bezpeãného posunu. (→str. 151)

Ruãní expozice
V tomto reÏimu nastavujete vlastní rychlost závûrky
i clonu. Pro urãení expozice pouÏijte indikátor úrovnû
expozice zobrazovan˘ v hledáãku nebo ruãní expozimetr. Tato metoda se naz˘vá ruãní expozice.
∗

Znaãka expoziãní úrovnû
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pﬁedstavuje zkratku anglického Manual.

1

Voliã reÏimÛ nastavte do polohy <

2

Otáãením ovladaãe <
> nastavte
poÏadovanou rychlost závûrky.

3

Nastavte clonu.

4

Zaostﬁete na objekt.

● Spínaã <

ovladaãe <

>.

> nastavte na < >, potom pomocí
> nastavte poÏadovanou clonu.

● Stisknûte spou‰È závûrky do poloviny.

V hledáãku a na LCD panelu se zobrazí indikátor
expoziãní úrovnû.
● Ikona expoziãní úrovnû < > vás informuje o tom,
jak daleko jste od standardní expozice.
s

Ruãní expozice

5

Urãete expozici.
● Ruãnû nastavte rychlost závûrky nebo clonu.

Znaãka standardní expozice

: Jedná se o referenãní úroveÀ pro správnou expozici.
: Standardní úroveÀ expozice byste nastavili zvolením men‰í rychlosti závûrky nebo vût‰ího rozevﬁení clony (men‰ího clonového ãísla).
: Standardní úroveÀ expozice byste nastavili zvolením vy‰‰í rychlosti
závûrky nebo men‰ího rozevﬁení clony (vût‰ího clonového ãísla).
Znaãka expoziãní úrovnû

● JestliÏe bliká indikátor expoziãní úrovnû < > na

pozici < > nebo < >, je expozice
pﬁeexponována nebo podexponována o více neÏ
kroky.

6

Zhotovte snímek.
● Sestavte kompozici snímku a stisknûte úplnû

spou‰È závûrky.

6
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Funkcí C.Fn-06-1 mÛÏete fotoaparát nastavit tak, aby se rychlost závûrky nebo clona
nastavovala s krokem 1/3. (→str. 147)
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AE s automatick˘m nastavením hloubky ostrosti
Tento reÏim umoÏÀuje automatické dosaÏení velké hloubky ostrosti definované blízk˘m
a vzdálen˘m objektem. ReÏim je vhodn˘ pro snímky skupin nebo krajiny.
Fotoaparát pouÏívá k urãení nejbliÏ‰ího a nejvzdálenûj‰ího bodu, kter˘ má b˘t zaostﬁen,
v‰ech sedm bodÛ AF.
∗

je zkratka anglického Auto-Depth of field.

1

Voliã reÏimÛ nastavte do polohy <

2

Zaostﬁete na objekt.

>.

● Bod AF umístûte na objekt a stisknûte spou‰È

závûrky do poloviny. (

)

● V‰echny objekty pokryté blikajícími body AF budou

zaostﬁeny.
● Stisknete-li tlaãítko prohlíÏení hloubky ostrosti

v dobû, kdy máte stisknutou spou‰È závûrky do
poloviny, mÛÏete si prohlédnout hloubku ostrosti.
(→str. 85)

3

Zhotovte snímek.
● Pokud nastavení expozice nebliká, bude dosaÏeno

správné expozice.
● Sestavte kompozici snímku a stisknûte úplnû

spou‰È závûrky.

2 budou v‰ichni
tﬁi lidé ostﬁe, pﬁestoÏe jsou v rÛzn˘ch vzdálenosti
od fotoaparátu.

● Na fotografii vyobrazené v kroku

● ReÏim <

> nelze pouÏívat, kdyÏ je pﬁepínaã reÏimÛ zaostﬁování na objektivu
nastaven na <MF> (nebo u star‰ích objektivÛ na <M>).
● JestliÏe bliká hodnota clony, znamená to, Ïe lze dosáhnout správné expozice, av‰ak
bez poÏadované hloubky ostrosti. PouÏijte ‰irokoúhl˘ objektiv, nebo si od objektÛ
více odstupte.
● V tomto reÏimu fotografování nelze rychlost závûrky a hodnotu clony mûnit libovolnû.

JestliÏe fotoaparát nastaví pomalou rychlost závûrky, drÏte fotoaparát pevnû, nebo
jej nasaìte na stativ.
● Bez ohledu na nastavení reÏimu AF se uplatní JEDNOSNÍMKOV¯ AF.
● Fotografujete-li s bleskem, bude v˘sledek shodn˘ jako u reÏimu < > (Program AE)
s bleskem.
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Nastavení kompenzace expozice
Kompenzace expozice slouÏí ke zmûnû standardního expoziãního nastavení fotoaparátu.
Snímek mÛÏete zesvûtlit (zv˘‰enou expozicí) nebo ztmavit (sníÏenou expozicí). Velikost kompenzace expozice je moÏné nastavovat v rozsahu +/–2 kroky s pﬁesností 1/2 kroku.

1
2

Voliã reÏimÛ nastavte na libovoln˘
reÏim tvÛrãí zóny s v˘jimkou < >.
Zaostﬁete objekt a zkontrolujte úroveÀ
expozice.
● Stisknûte spou‰È závûrky do poloviny a zkontrolujte

indikátor expoziãní úrovnû.
SníÏená expozice

3

Zv˘‰ená expozice

Nastavte velikost kompenzace expozice.
● Otoãte spínaã <

Znaãka standardní expozice

Znaãka expoziãní úrovnû
Zv˘‰ená
expozice

SníÏená
expozice

● Chcete-li zru‰it kompenzaci expozice, nastavte její

velikost na < > nebo < >.

4

Zhotovte snímek.

● Velikost kompenzace expozice zÛstane platná i po pﬁepnutí spínaãe <

> do polohy
<
>.
● KdyÏ je nastavení pro standardní expozici 1/125 s a f/5.6, bude nastavení velikosti
kompenzace expozice o plus nebo minus jeden krok pﬁedstavovat dále uvedenou
zmûnu nastavení rychlosti závûrky nebo clony:
Rychlost závûrky
Clona

Krok –1 ←
250
←
8.0
←

0
125
5.6

→ Krok +1
→
60
→
4.0

● Chcete-li zabránit, aby se nechtûn˘m pootoãením ovladaãe <

kompenzace expozice, nastavte spínaã <

> do polohy <

> zmûnila velikost
>.

● UÏivatelská funkce C.Fn-06-1 umoÏÀuje nastavovat velikost kompenzace expozice

s krokem 1/3. (→str. 147)
● Funkcí C.Fn-13-3 mÛÏete nastavit, aby se velikost kompenzace expozice mohla

nastavovat pﬁidrÏením tlaãítka <

> a otáãením ovladaãe <

>. (→str. 150)
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> do polohy < >, potom sledujte hledáãek nebo LCD panel a ovladaãem < >
nastavte poÏadovanou velikost kompenzace expozice.
● Otáãejte ovladaãem <
> pﬁi stisknuté spou‰ti
závûrky do poloviny nebo v intervalu 4 sekund po
stisknutí a uvolnûní spou‰tû závûrky do poloviny.
● „ “ indikuje zv˘‰enou expozici a „ “ indikuje sníÏenou expozici.

Automatické posouvání expozice
Pﬁi automatickém posouvání expozice (AEB) fotoaparát automaticky mûní ve tﬁech po sobû
následujících snímcích expoziãní úroveÀ v rozsahu aÏ +/–2 kroky s pﬁesností nastavení 1/2 kroku.
V reÏimu < > je AEB provádûno zmûnou rychlostí závûrky i clony.
V reÏimu < > je AEB provádûno zmûnou clony.
V reÏimu <
>, < > nebo <
> je AEB provádûno zmûnou rychlostí závûrky.

Standardní expozice (0)

SníÏená expozice (–1/2 kroku)

1

Zv˘‰ená expozice (+1/2 kroku)

V nabídce vyberte [AEB].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [AEB], potom stisknûte

<

>.

2

Nastavte velikost AEB.

3

Zhotovte snímek.

● Ovladaãem <

> nastavte poÏadovanou velikost
AEB, potom stisknûte < >.
s Zobrazí se znovu nabídka.
● Chcete-li zavﬁít nabídku, stisknûte <
> a vypnûte LCD monitor.
s Na LCD panelu se zobrazí <
> a úroveÀ AEB.

Rozsah AEB

Standardní expozice

SníÏená expozice

Zv˘‰ená expozice
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Tﬁi posouvané snímky budou zhotoveny v tomto
sledu: standardní expozice, sníÏená expozice, zv˘‰ená expozice
s U kaÏdého zhotovovaného snímku bude zobrazována odpovídající velikost posunutí expozice.
s Pﬁi posouvání bude pouÏit aktuální reÏim ﬁízení.
(→str. 76)
s Po dobu fotografování s AEB budou blikat ikona
< > a velikost AEB.
● JestliÏe je AEB pouÏito s reÏimem samospou‰tû,
budou v‰echny tﬁi snímky zhotoveny v jednom
sledu po uplynutí 10sekundového zpoÏdûní.
s

Automatické posouvání expozice

Zru‰ení AEB
1 a 2 nastavte velikost AEB na
<
>.
● AEB se rovnûÏ automaticky zru‰í, kdyÏ nastavíte
spínaã <
> do polohy <
>, vymûníte objektiv,
je pﬁipraven blesk, vymûníte akumulátor nebo CF
kartu.
● Provedením krokÛ

● ReÏim AEB není moÏné pouÏít spoleãnû s dlouhodob˘mi expozicemi nebo s bleskem.
● JestliÏe nastavíte blokování zrcadla pomocí funkce C.Fn-12-1 (→str. 149) a potom

pouÏijte AEB, uplatní se fotografování po jednotliv˘ch snímcích, i kdyÏ byl nastaven
reÏim ﬁízení na souvislé fotografování.

6

ky pro kaÏd˘ snímek.
● AEB mÛÏete rovnûÏ nastavit v kombinaci s kompenzací expozice. Nastavíte-li veli-

kost kompenzace expozice mimo zobrazovan˘ rozsah, bude indikátor vypadat, jak je
níÏe znázornûno. Velikost kompenzace expozice bude v‰ak stále platná.
Pro <

><

><

><

>:

Kompenzace expozice –2 kroky a AEB +/–1 krok
Pro <

>:
Kompenzace expozice –2 kroky a AEB +/–1 krok

● UÏivatelská funkce C.Fn-06-1 umoÏÀuje nastavovat velikost kompenzace expozice

s krokem 1/3. (→str. 147)
V takovém pﬁípadû bude velikost AEB indikována následujícím zpÛsobem.
AEB +/–1/3 kroku
: –1/3 kroku

AEB +/–2/3 kroku
: –2/3 kroku

● Funkce C.Fn-09-2/3 mûní sekvenci posouvání na: sníÏená expozice, standardní

expozice a zv˘‰ená expozice. (→str. 148)
● Funkcí C.Fn-09-1/3 mÛÏete zabránit tomu, aby se AEB zru‰ilo pﬁepnutím spínaãe

<
> do polohy <
>, v˘mûnou objektivu, pﬁipraveností blesku, v˘mûnou akumulátoru nebo CF karty. (→str. 148)
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● Máte-li fotoaparát v reÏimu ﬁízení Jednotlivé snímky, je tﬁeba stisknout spou‰È závûr-

Blokování AE
Blokování AE umoÏÀuje zamknout expozici na jiném místû, neÏ kter˘m je bod zaostﬁení. Po
zablokování expozice mÛÏete zmûnit kompozici snímku se zachováním poÏadované úrovnû
expozice. Tato funkce je uÏiteãná pﬁi fotografování objektÛ v protisvûtle nebo u bodovû
nasvûtlen˘ch objektÛ.
Blokování AE pracuje rÛznû v závislosti na tom, kter˘ bod AF a reÏim mûﬁení je vybrán.
Podrobnosti, viz „Úãinky blokování AE“ (→str. 165).

1
2

Zaostﬁete na objekt.

3

Sestavte kompozici a zhotovte snímek.

s

Nastavení expozice bude znázornûno v hledáãku.

Stisknûte tlaãítko <

>. (

)

V hledáãku se rozsvítí ikona < > jako indikace
zablokování nastavení expozice (blokování AE).
● Nasmûrujte stﬁed hledáãku na objekt, na kterém
chcete zablokovat expozici, potom stisknûte tlaãítko
< >.
● Pﬁi kaÏdém stisknutí tlaãítka <
> se zablokuje
aktuální nastavení expozice.
s

Indikátor blokování AE

● Stisknûte úplnû spou‰È závûrky.

JestliÏe jsou nastaveny Jednosnímkov˘ AF a pomûrové mûﬁení, zpÛsobí stisknutí spou‰tû závûrky do poloviny kromû zaostﬁení i automatické zablokování AE.
UÏivatelská funkce C.Fn-04-1 umoÏÀuje provádût blokování AE stisknutím spou‰tû
závûrky do poloviny (nikoli tlaãítkem < >) a zaostﬁování tlaãítkem < >. (→str. 146)
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Dlouhodobá expozice
U dlouhodobé expozice je závûrka otevﬁena po celou dobu úplného stisknutí spou‰tû.
Dlouhodobá expozice je v˘hodná v pﬁípadû potﬁeby fotografování noãních motivÛ, ohÀostrojÛ,
noãní oblohy atd.

1
2

Voliã reÏimÛ nastavte do polohy <

>.

Rychlost závûrky nastavte na „

“.

● Pozorujte LCD panel a ovladaãem <

> vyberte

.
● Po hodnotû „

“ se nastaví „

4

Zhotovte snímek.

● Ovladaãem <

> nastavte poÏadovanou clonu.

6

● Stisknûte úplnû spou‰È závûrky a drÏte ji stisknu-

tou.
Na LCD panelu bude indikován upl˘vající ãas, a to
od 1 s aÏ po maximum 999 s.
● Expozice trvá po celou dobu, kdy drÏíte spou‰È
závûrky.
s

ProtoÏe snímky poﬁízené dlouhodob˘mi expozicemi budou mít v obraze více ‰umu,
mohou pÛsobit zrnitû nebo hrubû.
S plnû nabit˘m akumulátorem mÛÏe jedna dlouhodobá expozice trvat pﬁibl. aÏ 2,5 hodiny.
Pﬁipojíte-li dálkovou spou‰È RS-80N3 nebo dálkov˘ ovladaã s ãasovaãem TC-80N3
(obojí volitelné) do zdíﬁky dálkového ovládání fotoaparátu, nemusíte pﬁi dlouhodob˘ch
expozicích drÏet stisknutou spou‰È závûrky. (→str. 175)
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3

Nastavte clonu.

“.

Blokování zrcadla
Blokování zrcadla umoÏÀuje funkce C.Fn-12-1. (→str. 149) Blokování zrcadla eliminuje vibrace
vyvolané pohybem zrcadla, jeÏ by mohly vést k roztﬁesení snímku pﬁi detailech nebo pﬁi pouÏití
superteleobjektivÛ. Chcete-li tuto funkci nastavit, postupujte podle „Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí“
na str. 145. JestliÏe je nastaveno blokování zrcadla, pracuje fotoaparát níÏe popsan˘m zpÛsobem.

1

Stisknûte úplnû spou‰È závûrky.

2

Stisknûte znovu úplnû spou‰È závûrky.

s

Zrcadlo se zablokuje nahoﬁe.

● Po 30 sekundách se vrátí automaticky zpût dolÛ.

● Snímek se zhotoví a zrcadlo se vrátí zpût dolÛ.
● Chcete-li zhotovovat s blokováním zrcadla dal‰í

snímek, zaãnûte znovu od kroku 1.

● Pﬁi velmi silném osvûtlení, napﬁ. na pláÏi nebo na sjezdovce za slunného dne, foto-

grafujte ihned po zablokování zrcadla.
● V dobû blokování zrcadla nesmûﬁujte objektiv fotoaparátu na slunce. Teplo vytvoﬁené

sluneãními paprsky mÛÏe zdeformovat lamely závûrky.
● JestliÏe pouÏijete zablokování zrcadla se samospou‰tí pro dlouhodobou expozici,

usly‰íte zvuk podobn˘ otevﬁení závûrky, kdyÏ bûhem operace samospou‰tû uvolníte
spou‰È. Nejedná se v‰ak o skuteãn˘ zvuk otevﬁení závûrky.
● Pﬁi blokování zrcadla je doporuãeno pouÏívat dálkovou spou‰È RS-80N3 (volitelná).

(→str. 76)
● Pﬁi blokování zrcadla se uplatní reÏim ﬁízení Jednotlivé snímky bez ohledu na aktuál-

ní nastavení.
● Pokud je s blokováním zrcadla pouÏita samospou‰È, zpÛsobí úplné stisknutí spou‰tû,

Ïe se nejdﬁíve v horní poloze zablokuje zrcadlo a po 2 sekundách se otevﬁe závûrka.

Osvûtlení LCD panelu
Fotoaparát umoÏÀuje osvûtlovat LCD panel.
Tlaãítkem < > mÛÏete osvûtlení LCD panelu zapínat
nebo vypínat. Osvûtlení zÛstává zapnuté 6 sekund.
KdyÏ s osvûtlen˘m LCD panelem zhotovíte snímek,
2 sekundy po poﬁízení snímku se osvûtlení vypne.
PouÏijete-li s rozsvícen˘m panelem dlouhodobou
expozici, osvûtlení zhasne okamÏitû.

KdyÏ stisknete libovolné tlaãítko pro fotografování nebo otoãíte voliãem reÏimÛ, zÛstane
osvûtlení zapnuté.
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Fotoaparát EOS 10D je schopen snadno zhotovovat pﬁirozenû
vypadající zábleskové fotografie se správn˘m osvûtlením objektu.
K tomu pouÏívá automatické zábleskové svûtlo E-TTL (pﬁedzábleskové pomûrové mûﬁení do pamûti) a buì vestavûn˘ blesk, nebo
blesk Speedlite ﬁady EX pro fotoaparáty EOS. Postup fotografování
je stejn˘ jako pﬁi normálních fotografiích s AE.
Tato kapitola popisuje zhotovování zábleskov˘ch fotografií s vestavûn˘m bleskem a s bleskem Speedlite 550EX pro fotoaparáty EOS.
Podrobnosti k blesku Speedlite 550EX naleznete v návodu k tomuto
blesku.

7

Fotografování
s bleskem

Fotografování s bleskem

Nejdﬁíve nastavte spínaã <
> do polohy <
V pﬁípadû potﬁeby rovnûÏ nastavte spínaã <
polohy < >.

7
7

>.
> do
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PouÏívání vestavûného blesku
Vestavûn˘ blesk vám umoÏÀuje zhotovovat dále uvedené druhy zábleskov˘ch fotografií stejnû
snadno jako bûÏné fotografie s automatickou expozicí.

●Automatick˘ blesk E-TTL
S automatick˘m bleskem E-TTL (pomûrové mûﬁení pﬁedbûÏného zábleskového svûtla)
mÛÏe b˘t dosaÏeno optimální zábleskové expozice pro zaostﬁen˘ objekt. V reÏimu AE s prioritou nastavení clony je pﬁi nízkém osvûtlení automaticky nastavena pomalá synchronizovaná rychlost závûrky tak, aby se zhotovila pﬁirozená fotografie s vyváÏenou expozicí
objektu a pozadí.
●

Blokování FE (zábleskové expozice)
Blokování zábleskové expozice umoÏÀuje nastavit správnou zábleskovou expozici pro
vybranou ãást objektu. Funkce blokování FE pracuje jako blokování AE s bleskem.

●

Kompenzace zábleskové expozice
Tato funkce koriguje úroveÀ zábleskového svûtla v podstatû stejn˘m zpÛsobem jako funkce
kompenzace expozice. ÚroveÀ kompenzace je moÏno nastavovat v rozsahu aÏ +/–2 kroky
s pﬁesností 1/2 kroku.

PouÏívání vestavûného blesku v základní zónû
V základní zónû (kromû reÏimÛ <
>, < >, <
>) se pﬁi nízkém osvûtlení nebo pﬁi protisvûtle automaticky vysune a spustí vestavûn˘ blesk.
Dále uveden˘ postup platí pro reÏim < > (Plná automatika) s automatick˘m bleskem E-TTL.

Ikona pﬁipravenosti blesku

1
2

Voliã reÏimÛ pﬁepnûte do polohy <

3
4

Zkontrolujte, zda svítí ikona < >.

>.

Zaostﬁete na objekt.
● Zaostﬁete stisknutím spou‰tû závûrky do poloviny.
s

V pﬁípadû potﬁeby se automaticky vysune vestavûn˘ blesk.

● V hledáãku zkontrolujte, zda svítí ikona < >.

Zhotovte snímek.
● Stisknûte úplnû spou‰È závûrky.
s

Vestavûn˘ blesk se spustí.

● Vestavûn˘ blesk zasunete do pﬁístroje tak, Ïe na

nûj zatlaãíte.
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PouÏívání vestavûného blesku v tvÛrãí zónû
Chcete-li v reÏimu tvÛrãí zóny fotografovat s vestavûn˘m bleskem, stisknûte tlaãítko < >.
: ReÏim < > vyberte pro plnû automatick˘ blesk.
Rychlost závûrky a clona jsou urãeny automaticky tak jako v reÏimu <
matika).

> (Plná auto-

: ReÏim < > vyberte, kdyÏ chcete ruãnû nastavit rychlost závûrky niÏ‰í neÏ 1/200 s.
Fotoaparát automaticky nastaví zábleskovou clonu tak, aby se zajistila ﬁádná expozice
pro vámi zvolenou rychlost závûrky.
: ReÏim <
> vyberte, kdyÏ chcete ruãnû nastavit clonu.
Pﬁi nízkém osvûtlení pozadí, napﬁ. noãní obloze, mÛÏete pouÏít automatické nastavení
pomalé synchronizace, a zajistit tak ﬁádnou expozici hlavního objektu i pozadí. Hlavní
objekt je osvûtlen bleskem, zatímco pozadí je zachyceno dlouhou expozicí na základû
pomalé rychlosti závûrky.
ProtoÏe automatické fotografování s pomalou synchronizací nastavuje pomalé rychlosti závûrky, vÏdy pouÏívejte stativ.

•

: ReÏim < > vyberte, kdyÏ chcete ruãnû nastavit rychlost závûrky i clonu.
¤ádná expozice hlavního objektu je zaji‰tûna bleskem. Expozice pozadí je stanovena
kombinací rychlosti závûrky a clony.
: Úãinek je stejn˘ jako v reÏimu <

>.

7

(s objektivem EF 24-85 mm f/3.5-4.5 USM)
Citlivost ISO
100
200
400
800
1600
H: 3200

·irokoúhl˘ zábûr: 24 mm
PﬁibliÏnû 1–3,7 m
PﬁibliÏnû 1–5,3 m
PﬁibliÏnû 1–7,4 m
PﬁibliÏnû 1–10,5 m
PﬁibliÏnû 1–14,9 m
PﬁibliÏnû 1–21 m

Velké pﬁiblíÏení: 85 mm
PﬁibliÏnû 1–2,9 m
PﬁibliÏnû 1–4,1 m
PﬁibliÏnû 1–5,8 m
PﬁibliÏnû 1–8,2 m
PﬁibliÏnû 1–11,6 m
PﬁibliÏnû 1–16,3 m

Nastavení synchronizované zábleskové rychlosti závûrky a clony
ReÏim
Nastavení rychlosti závûrky Nastavení clony (záblesková clona)
(AE s prioritou clony)
Auto (1/60 aÏ 1/200 s)
Auto
(AE s prioritou rychlosti závûrky)
Ruãní (30 aÏ 1/200 s)
Auto
(AE s prioritou clony)
Ruãní (30 aÏ 1/200 s)
Ruãní
(ruãní nastavení expozice)
Ruãní (bulb aÏ 1/200 s)
Ruãní
Auto (1/60 aÏ 1/200 s)
Auto
(Auto, AE s nast. hloubky ostrosti)
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Dosah vestavûného blesku

PouÏívání vestavûného blesku

● PouÏíváte-li blesk Speedlite ﬁady EX, zatlaãte pﬁed nasazením externího blesku

vestavûn˘ blesk zpût do pﬁístroje.
● PouÏíváte-li vestavûn˘ blesk, stÛjte ve vzdálenosti alespoÀ 1 m od fotografovaného

●
●
●

●

objektu. Jinak by se mohlo stát, Ïe tûlo objektivu bude ãásteãnû bránit zábleskovému osvûtlení scény, coÏ se na fotografii projeví jako tmavé místo.
PouÏíváte-li vestavûn˘ blesk, sejmûte z objektivu sluneãní clonu a jiné doplÀky.
Sluneãní clona na objektivu mÛÏe bránit v pokrytí zábleskov˘m svûtlem.
Pﬁi nasazení super teleobjektivu nebo rychlého objektivu s velkou svûtelností mÛÏe
docházet k zakr˘vání zábleskového svûtla.
Zábleskové pokrytí vestavûn˘m bleskem je úãinné pro objektivy s ohniskov˘mi vzdálenostmi do 18 mm. Pﬁi zábleskovém fotografování objektivy s ohniskovou vzdáleností krat‰í neÏ 18 mm bude okraj zábûru tmav‰í.
Pﬁi nabíjení vestavûného blesku se v hledáãku zobrazuje „
“ a < >.

● E-TTL je zkratka anglického Evaluative-Through-The-Lens (pomûrové mûﬁení za

objektivem).
● Pokud nastavíte v reÏimu <

> nebo < > vy‰‰í rychlost závûrky neÏ 1/200 s, fotoaparát ji automaticky zmûní na 1/200 s.
● Záblesková expozice pﬁi AF je vÏdy zaloÏena na hodnotû clony v okamÏiku zhotovování fotografie a je ﬁízena automatick˘m bleskem E-TTL svázan˘m s aktivním bodem
AF s dÛrazem na hlavní objekt.
● JestliÏe fotoaparát zjistí, Ïe zaostﬁení je obtíÏné, automaticky zapne zdroj pomocného paprsku AF (→39) (neplatí v reÏimech <
>, < >, <
>).
● Funkce C.Fn-05-3 zabraÀuje (vypíná) spou‰tûní vestavûného blesku. (→str. 147)
● Funkce C.Fn-15-1 umoÏÀuje synchronizaci na druh˘ch lamelách závûrky s vestavû-

n˘m bleskem. (→str. 150)
● Funkcí C.Fn-03-1 nastavíte zábleskovou synchronizovanou rychlost v reÏimu <

na fixní hodnotu 1/200 s. (→str. 146)
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Redukce jevu ãerven˘ch oãí
Fotografujete-li s bleskem pﬁi nízkém osvûtlení, mohou b˘t oãi fotografovan˘ch osob na snímcích ãervené. K jevu „ãerven˘ch oãí“ dochází odrazem zábleskového svûtla sítnicí oka.
Funkce fotoaparátu pro redukci jevu ãerven˘ch oãí rozsvítí zdroj svûtla pro redukci jevu ãerven˘ch oãí, kter˘ mírnû svítí do oãí fotografovan˘ch osob, a tím zúÏí zornici neboli duhovku
oka. ZúÏení zornice zpÛsobí, Ïe se od sítnice odráÏí ménû svûtla – oãi osob nejsou pak tolik
ãervené. Funkci redukce jevu ãerven˘ch oãí lze pouÏít ve v‰ech reÏimech fotografování
kromû <
>, < >, <
>.

1

V nabídce vyberte [Red-eye on/off].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Red-eye on/off], potom

stisknûte <

2

>.

Nastavte redukci jevu ãerven˘ch oãí.
● Ovladaãem <

● KdyÏ stisknete spou‰È závûrky do poloviny, zobrazí se v hle-

dáãku indikátor zdroje svûtla pro redukci jevu ãerven˘ch oãí.
● Pokud se fotografovaná osoba nedívá do fotoaparátu, není

funkce redukce jevu ãerven˘ch oãí úãinná. Vyzvûte fotografovanou osobu, aby se dívala do tohoto zdroje svûtla.
● Chcete-li zv˘‰it úãinnost redukce jevu ãerven˘ch oãí, stisknûte
Indikátor zdroje svûtla pro
úplnû spou‰È závûrky po zhasnutí indikátoru zdroje svûtla pro
redukci jevu ãerven˘ch oãí
redukci jevu ãerven˘ch oãí (svítí pﬁibliÏnû 1,5 sekundy).
● Snímek mÛÏete úpln˘m stisknutím spou‰tû závûrky zhotovit kdykoli, i kdyÏ svítí zdroj
svûtla pro redukci jevu ãerven˘ch oãí.
● Úãinnost redukce jevu ãerven˘ch oãí není u v‰ech osob stejná.
Úãinnost redukce jevu ãerven˘ch oãí vzrÛstá s osvûtlením interiéru a s pﬁiblíÏením fotoaparátu k objektu.
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> vyberte [On], potom stisknûte
< >.
s Po dokonãení nastavení se znovu zobrazí nabídka.
● Chcete-li zavﬁít nabídku, stisknûte <
> a vypnûte LCD monitor.

PouÏívání vestavûného blesku

Blokování FE
Blokování FE (zábleskové expozice) nastaví a zablokuje správnou zábleskovou expozici zji‰tûnou pro libovolnou ãást objektu. Blokování FE je funkce tvÛrãí zóny.

Kruh bodového mûﬁení

1

Zkontrolujte, zda bliká ikona < >.

2
3

Zaostﬁete na objekt.

4

Zhotovte snímek.

q

w

● Stisknutím tlaãítka < > vysuÀte vestavûn˘ blesk.
● V hledáãku zkontrolujte, zda svítí ikona < >.

● Zaostﬁete na objekt, pro kter˘ chcete zablokovat

zábleskovou expozici.

Stisknûte tlaãítko <

>.

(

)

● Zamûﬁte kruh ãásteãného mûﬁení na objekt, pro

kter˘ chcete zablokovat zábleskovou expozici,
potom stisknûte tlaãítko < >.
s Blesk Speedlite vytvoﬁí pﬁedbûÏné zábleskové svûtlo a uloÏí zábleskov˘ v˘stup pro dan˘ objekt do své
pamûti.
s V hledáãku se rozsvítí ikona <
>.
s Stﬁedov˘ bod AF se rozbliká ãervenû.
s V hledáãku se na 0,5 s zobrazí informace oznaãené q, potom se zmûní na w.
● S kaÏd˘m stisknutím tlaãítka <
> se spustí pﬁedbûÏn˘ záblesk a uplatní se blokování FE na poÏadované expoziãní úrovni.

● Sestavte kompozici a zhotovte snímek.

Je-li objekt vzdálen natolik, Ïe je mimo efektivní dosah blesku, bliká ikona < >.
PﬁibliÏte se k fotografovanému objektu a zopakujte kroky 2 aÏ 4.
Funkce C.Fn-13-4 umoÏÀuje blokování FE pouze tlaãítkem <
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Kompenzace zábleskové expozice
Kompenzace zábleskové expozice se nastavuje stejn˘m zpÛsobem jako kompenzace expozice. Je moÏné ji nastavit v rozsahu aÏ +/–2 s krokem nastavení 1/2 kroku. Kompenzace
zábleskové expozice pracuje v reÏimech tvÛrãí zóny.

1

Stisknûte tlaãítko <

2

Nastavte velikost kompenzace zábleskové expozice.

>. (

)

● Otoãte spínaã <

> do polohy < >, potom ovladaãem < > nastavte v hledáãku nebo na LCD
panelu poÏadovanou velikost kompenzace zábleskové expozice.
● „ “ indikuje zv˘‰enou zábleskovou expozici a „ “
indikuje sníÏenou zábleskovou expozici.

Znaãka úrovnû zábleskové expozice
SníÏená
záblesková
expozice

SníÏená expozice

Zv˘‰ená
záblesková
expozice

● Chcete-li zru‰it kompenzaci zábleskové expozice,

nastavte její velikost na < >.

3

Zhotovte snímek.

● Velikost kompenzace zábleskové expozice zÛstane platná i po pﬁepnutí spínaãe

<

> do polohy <
>.
2 mÛÏete pootoãením ovladaãe <

● V kroku

> nastavovat reÏim mûﬁení. (→str. 74)

● Pomocí funkce C.Fn-06-1 mÛÏete fotoaparát nastavit tak, aby se kompenzace expo-

zice mûnila s krokem 1/3. (→str. 147)
● Pomocí funkce C.Fn-14-1 mÛÏete rovnûÏ zakázat (vypnout) funkci automatické

redukce doplÀkového blesku. (→str. 150)

101

7
Fotografování s bleskem

Znaãka standardní
zábleskové expozice

Zv˘‰ená expozice

Záblesková fotografie s bleskem Speedlite 550EX
S bleskem Speedlite 550EX je záblesková fotografie stejnû snadná jako v nûkterém z reÏimÛ
AE, pﬁiãemÏ mÛÏete vyuÏívat tyto vlastnosti:

●Automatick˘ blesk E-TTL
S automatick˘m bleskem E-TTL (pomûrové mûﬁení pﬁedbûÏného zábleskového svûtla) mÛÏe b˘t dosaÏeno optimální zábleskové expozice pro zaostﬁen˘ objekt. V reÏimu AE s prioritou nastavení clony je pﬁi nízkém osvûtlení
automaticky nastavena pomalá synchronizovaná rychlost
závûrky tak, aby se zhotovila pﬁirozená fotografie s vyváÏenou expozicí objektu a pozadí.
●

Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)
Vysokorychlostní synchronizace (FP neboli blesk v ohniskové rovinû) umoÏÀuje zábleskovou synchronizaci se v‰emi rychlostmi závûrky od bulb (dlouhodobé otevﬁení závûrky) do
1/4000 s.

●

Blokování FE (zábleskové expozice)
Blokování FE nastaví a zablokuje správnou zábleskovou expozici libovolné ãásti objektu.
Jedná se o ekvivalent blokování AE pro zábleskovou expozici.

●

Kompenzace zábleskové expozice
Podobnû jako pﬁi normální kompenzaci expozice mÛÏe b˘t kompenzace zábleskové expozice pouÏita k nastavení v˘stupu zábleskového svûtla v rozsahu aÏ +/–2 kroky s krokem
nastavení 1/2.

●

FEB (posouvání zábleskové expozice)
Podobnû jako u AEB (automatické posouvání expozice) lze zábleskové expozice posouvat
v rozsahu aÏ +/–3 kroky s krokem nastavení 1/2.

●

Bezdrátové automatické zábleskové osvûtlení E-TTL s více blesky Speedlite
Automatické zábleskové osvûtlení E-TTL mÛÏe b˘t rovnûÏ implementováno pro více bezdrátovû spojen˘ch bleskÛ Speedlite. PouÏít lze v‰echny v˘‰e uvedené funkce, a navíc
nejsou vyÏadovány Ïádné spojovací kódy. Propracovan˘ch svûteln˘ch efektÛ lze dosáhnout stejnû snadno jako pﬁi pouÏití blesku Speedlite nasazeném pﬁímo na fotoaparátu.

● V obtíÏn˘ch podmínkách pro zaostﬁení je z blesku Speedlite 550EX emitován pomoc-

n˘ paprsek AF, kter˘ je automaticky svázán s aktivním zaostﬁovacím bodem.
● V souvislosti s externími blesky Speedlite urãen˘mi pro fotoaparáty EOS je tento pﬁí-

stroj fotoaparátem typu A (kompatibilní s automatick˘m bleskem E-TTL).
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Plnû automatick˘ blesk
Dále je popsáno pouÏívání reÏimu < > (Program AE) s automatick˘m zábleskov˘m osvûtlením E-TTL. Informace k obsluze blesku 550EX naleznete v návodu k tomuto blesku.
MODE

PILOT

SELE

H

1
2
3

Voliã reÏimÛ nastavte do polohy < >.
Zkontrolujte, zda svítí pilotní indikátor
blesku Speedlite 550EX.
Zaostﬁete na objekt a zhotovte snímek.
● Ujistûte se pﬁed zhotovením snímku, Ïe svítí indiká-

tor pﬁipravenosti blesku < >, a zkontrolujte hodnoty rychlosti závûrky a clony.

Ikona pﬁipravenosti blesku

Zábleskové fotografie v jednotliv˘ch reÏimech fotografování
Automatick˘ blesk E-TTL lze pouÏívat i v reÏimech <
byste fotografovali normálnû bez blesku.

>, <

>, <

> tak snadno, jako

7

ReÏim
Nastavení rychlosti závûrky Nastavení clony (záblesková clona)
Ruãní (30 aÏ 1/200 s)
Auto
(AE s prioritou rychl. závûrky)
(AE s prioritou clony)
Auto (30 aÏ 1/200 s)
Ruãní
(ruãní nast. expozice)
Ruãní (bulb aÏ 1/200 s)
Ruãní
∗ Pokud je nastaven <
> pﬁi nízkém osvûtlení, pouÏije se pomalá rychlost závûrky.
Proto fotografujte se stativem, abyste zabránili roztﬁesení snímku.
(2) KdyÏ úplnû stisknete spou‰È závûrky, zhotoví se snímek s automatick˘m bleskem
E-TTL, pﬁiãemÏ nastavení clony je stanoveno podle pﬁedbûÏného zábleskového
svûtla v (1).
(3) Expozice pozadí je dána kombinací rychlosti závûrky a clony.

● Fotografování v reÏimu <
> s bleskem je stejné jako v reÏimu < >.
● V reÏimech základní zóny v‰e probûhne automaticky a zábleskové fotografování

bude stejnû snadné jako fotografování s vestavûn˘m bleskem.
● Funkcí C.Fn-05-3 mÛÏete zakázat (vypnout) spou‰tûní blesku Speedlite ﬁady EX.

(→str. 147)
● Funkcí C.Fn-03-1 nastavíte zábleskovou synchronizovanou rychlost v reÏimu <

>

na fixní hodnotu 1/200 s. (→str. 146)
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(1) Stisknûte spou‰È závûrky do poloviny, aby fotoaparát mohl automaticky nastavit
rychlost závûrky a clonu, stejnû jako pﬁi normálním fotografování bez blesku.

Záblesková fotografie s bleskem Speedlite 550EX

Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)
Pﬁi nastavení blesku Speedlite 550EX na reÏim vysokorychlostní synchronizace <
> je
moÏné blesk automaticky synchronizovat na rychlost závûrky 1/200 s nebo vût‰í, a dosáhnout
tak vysokorychlostního synchronizovaného zábleskového osvûtlení (FP). Pﬁi zapnuté vysokorychlostní synchronizaci je v hledáãku zobrazována ikona < >. Vysokorychlostní synchronizace je úãinná pﬁi portrétové fotografii v tûchto situacích:
Chcete-li pouÏít synchronizovan˘ blesk pro portrét pﬁi denním osvûtlení a zároveÀ
‰irok˘m rozevﬁením clony (mal˘m clonov˘m ãíslem) rozostﬁit pozadí.
Chcete-li vytvoﬁit v oãích fotografované osoby záblesk.
Chcete-li pouÏít doplÀkov˘ blesk s cílem potlaãit stíny.

•
•
•

Normální blesk

Blesk FP

FEB (posouvání zábleskové expozice)
S bleskem Canon Speedlite 550EX je moÏné v jednom sledu zhotovit tﬁi zábleskové fotografie s automatick˘m posunem s nastavením aÏ +/–3 kroky a pﬁesností nastavení 1/2 kroku.
Zábleskov˘ v˘stup se pro tyto tﬁi snímky mûní, av‰ak expozice pozadí zÛstává stejná.

Standardní expozice (0)

SníÏená expozice (–1.0)

Zv˘‰ená expozice (+1.0)

● FEB je uskuteãÀováno z blesku Speedlite 550EX. Podrobnosti, viz návod k obsluze tohoto

blesku.
● Pﬁed zhotovením dal‰ího posouvaného snímku se ujistûte, Ïe je blesk Speedlite 550EX pﬁi-

praven. Doporuãujeme fotografovat po snímcích v reÏimu <

>.

Funkcí C.Fn-06-1 mÛÏete nastavit fotoaparát tak, aby se nastavení FEB mûnilo s krokem 1/3. (→str. 147)
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Blokování FE
Postup nastavení blokování FE je stejn˘ jako u vestavûného blesku. (→str. 100) Blokování FE
pracuje v reÏimech normálního blesku i vysokorychlostní synchronizace (blesk FP).

Kompenzace zábleskové expozice
Zábleskové fotografie s kompenzací zábleskové expozice, viz „Kompenzace zábleskové
expozice“ pro vestavûn˘ blesk. (→str. 101)
Kompenzaci zábleskové expozice mÛÏete rovnûÏ nastavit nûkter˘mi blesky Speedlite
ﬁady EX. JestliÏe je kompenzace zábleskové expozice nastavena fotoaparátem i bleskem Speedlite, potlaãí nastavení blesku Speedlite nastavení fotoaparátu.

Modelaãní blesk
Modelaãní blesk umoÏÀuje zkontrolovat stíny, svûtelné vyváÏení a dal‰í efekty vytváﬁené více
zábleskov˘mi nastaveními.

Na fotoaparátu stisknûte tlaãítko prohlíÏení hloubky ostrosti.
● Blesk 550EX vytvoﬁí po dobu 1 sekundy ﬁadu

zábleskÛ o frekvenci 70 Hz.

Bezdrátové automatické vícezábleskové fotografování E-TTL
Blesky Speedlite 550EX mají tyto tﬁi vlastnosti:
(1) Automatick˘ blesk E-TTL
(2) Funkce podﬁízené jednotky
(3) Funkce nadﬁízené jednotky pro dálkové ﬁízení podﬁízen˘ch jednotek 550EX
VyuÏitím v˘‰e uveden˘ch vlastností mÛÏete sestavit bezdrátov˘ systém vícezábleskového
svûtla E-TTL, vyuÏívající více bleskÛ Speedlite 550EX.
RovnûÏ mÛÏete nastavit pomûr zábleskového v˘stupu jednotliv˘ch bleskÛ Speedlite, a to do
tﬁech skupin. PoÏadovan˘ zábleskov˘ osvûtlovací efekt mohou vytváﬁet kromû hlavního rovnûÏ pomocné blesky Speedlite.
● Podrobnosti naleznete v uÏivatelské pﬁíruãce k blesku 550EX a k vysílaãi ST-E2.
Jako nadﬁízenou jednotku lze rovnûÏ pouÏít kruhov˘ makroblesk Lite MR-14EX a dvojit˘ makroblesk Lite MT-24EX a jako podﬁízenou jednotku lze rovnûÏ pouÏít blesk Speedlite 420EX.
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1
2

Ujistûte se, Ïe fotoaparát i blesk Speedlite jsou
ﬁádnû nastaveny na zábleskovou fotografii.

PouÏívání jin˘ch zábleskov˘ch jednotek neÏ znaãky Canon
Synchronizovaná rychlost
Fotoaparát EOS 10D se dokáÏe synchronizovat s kompaktními zábleskov˘mi jednotkami
jin˘ch v˘robcÛ neÏ Canon na rychlosti závûrky 1/200 s nebo niÏ‰í. U velk˘ch studiov˘ch
zábleskov˘ch jednotek je synchronizovaná rychlost 1/60 s nebo niÏ‰í. NezapomeÀte si blesk
pﬁedem vyzkou‰et, abyste mûli jistotu, Ïe se s fotoaparátem ﬁádnû synchronizuje.

Zdíﬁka PC
Zdíﬁka PC fotoaparátu slouÏí k pﬁipojení zábleskov˘ch jednotek, které mají synchronizaãní
‰ÀÛru. Zdíﬁka PC je konstruována tak, aby se zabránilo nechtûnému odpojení synchronizaãní
‰ÀÛry.
● JestliÏe je fotoaparát pouÏíván se zábleskovou jednotkou nebo zábleskov˘m pﬁíslu-

‰enstvím pro jinou znaãku fotoaparátu, nemusí pracovat vÏdy správnû.
● Nûkteré velké studiové zábleskové jednotky mají

polaritu synchronizaãní ‰ÀÛry opaãnou oproti zdíﬁ+ (plus)
ce PC fotoaparátu EOS 10D. Takové zábleskové
jednotky nebudou s fotoaparátem EOS 10D pracovat, dokud se nezamûní polarita synchronizaãní
‰ÀÛry. ObraÈte se v tomto pﬁípadû na v˘robce
– (minus)
zábleskové jednotky, nebo si zakupte bûÏnû
dostupnou ‰ÀÛru pro pﬁevrácení polarity. Polarita
zdíﬁky PC u tohoto fotoaparátu je znázornûna na
obrázku vpravo.
● Do patice pro pﬁíslu‰enství nezasouvejte vysokonapûÈov˘ blesk. Nemuselo by dojít
k jeho spu‰tûní..
Fotoaparát mÛÏe b˘t pouÏit s bleskem Speedlite nasazen˘m do patice pro pﬁíslu‰enství
a souãasnû s dal‰ím bleskem pﬁipojen˘m do zdíﬁky PC.

Blesky Speedlite s automatikou TTL a A-TTL
● Blesky Speedlite s automatikou TTL a A-TTL (ﬁady EZ, E, EG, ML a TL) nastavené na

reÏim automatického blesku TTL nebo A-TTL se nebudou spou‰tût. Pokud má blesk
Speedlite ruãní reÏim, pouÏijte jej.
● JestliÏe je na blesku 550EX nastavena uÏivatelská funkce C.Fn-3-1, nebude v automatickém zábleskovém reÏimu TTL spou‰tûn.
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Tato kapitola vysvûtluje, jak zobrazovat a mazat snímky a jak pﬁipojit fotoaparát k televiznímu pﬁijímaãi.
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Pﬁehrávání snímkÛ

8
8
Pﬁehrávání snímkÛ

Pﬁehrávání snímkÛ poﬁízen˘ch jin˘m fotoaparátem:

Fotoaparát nemusí b˘t z dÛvodu zpracování obrazu nebo zmûny názvu
souboru schopen ﬁádnû zobrazovat snímky zaznamenané jin˘m fotoaparátem nebo editované na osobním poãítaãi.
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Pﬁehrávání snímkÛ
Snímky mÛÏete zobrazovat rÛzn˘mi zpÛsoby. Kromû moÏnosti v˘bûru a zobrazování jednotliv˘ch
snímkÛ, mÛÏete snímek zobrazovat s informacemi o fotografování, jako pﬁehledov˘ snímek (indexov˘
náhled) a zvût‰enû. Snímek mÛÏete rovnûÏ otoãit nebo mÛÏete snímky pﬁeskakovat vpﬁed nebo zpût.
Jednotlivé snímky

Snímek s informacemi o fotografování

Indexové zobrazování

Zvût‰ené zobrazování 1,5x

Zvût‰ené zobrazování 10x

Otoãen˘ snímek

Jednotlivé snímky

1

Pﬁehrajte snímek.

2

Zobrazte jin˘ snímek.

● Stisknûte tlaãítko <
s

>.
Na LCD monitoru se zobrazí poslední poﬁízen˘ snímek.

● Otoãením ovladaãe <

> proti smûru hodinov˘ch
ruãiãek zobrazíte pﬁedcházející (star‰í) snímek.
● Otoãením ovladaãe <
> ve smûru hodinov˘ch
ruãiãek zobrazíte následující (novûj‰í) snímek.
● Chcete-li pﬁehrávání ukonãit, stisknûte tlaãítko
< >. LCD monitor se vypne.

Ponecháte-li fotoaparát v reÏimu pﬁehrávání, reÏim se po uplynutí doby pro automatické vypnutí napájení ukonãí. (→str. 142)

108

Pﬁehrávání snímkÛ

Snímek s informacemi o fotografování
KdyÏ je snímek zobrazován na LCD monitoru, stisknûte tlaãítko <
zili informace o fotografování.

Stisknûte tlaãítko <

>, abyste s ním zobra-

>.

● Pﬁi zobrazování individuálního snímku stisknûte tla-

ãítko <

>.

● Zobrazovan˘ snímek mÛÏete zmûnit pootoãením

ovladaãe <

>.

● Tlaãítkem <

> pﬁepínáte mezi zobrazováním
samotného snímku a zobrazováním snímku s informacemi o fotografování.
âíslo souboru
Histogram
Zvukové poznámky

Snímek
Velikost kompenzace zábleskové expozice
(není zobrazována, kdyÏ není pouÏit blesk)

(EOS 10D nemÛÏe záznam zvuku)

Velikost kompenzace expozice
Hodnota clony

ReÏim fotografování
Citlivost ISO
WB-BKT
âas fotografování
VyváÏení bílé
Teplota chromatiãnosti (pokud

ReÏim mûﬁení

Rychlost závûrky
Nahrané snímky/celkov˘
poãet nahran˘ch snímkÛ
Záznamová kvalita snímku
Ochrana snímku

je specifikována)

Datum fotografování

> v dobû, kdy je fotoaparát pﬁipraven k fotografování, zobrazí se
nastavení fotoaparátu, jak je vysvûtleno v ãásti „Kontrola nastavení fotoaparátu“. (→str. 62)
● Snímek s informacemi o fotografování zobrazíte také, kdyÏ stisknete tlaãítko <
>
bûhem automatického pﬁehrávání, otáãení snímku a nastavování ochrany snímku.

Histogram
Histogram je grafické vyjádﬁení jasu snímku. Na horizontální ose je jasová úroveÀ a na vertikální ose je poãet pixelÛ s danou úrovní jasu. Levá strana horizontální osy pﬁedstavuje nízk˘
jas, pravá jas vysok˘. âím více pixelÛ je v grafu nalevo, tím tmav‰í je obraz. Podobnû, ãím
více pixelÛ je napravo, tím je obraz svûtlej‰í. Pokud je na nûkteré ze stran pﬁíli‰ mnoho pixelÛ,
mÛÏete uplatnit kompenzaci expozice
Ukázkov˘ histogram
(→str. 89) a zhotovit snímek znovu
s pﬁesnûj‰ím nastavením expozice.
Tmav˘ snímek

Normální snímek

Svûtl˘ snímek

Upozornûní zv˘raznûním
Pokud je nastaveno zobrazování informací o fotografování, bude pﬁeexponovaná ãást indikována blikajícím varováním. Lep‰ích v˘sledkÛ dosáhnete, kdyÏ zkontrolujete histogram a opravíte kompenzaci expozice smûrem k minus. Potom zhotovte snímek znovu.

109

8
Pﬁehrávání snímkÛ

● Pokud stisknete tlaãítko <

Pﬁehrávání snímkÛ

Indexové zobrazování
Na obrazovce se zobrazuje devût pﬁehledov˘ch snímkÛ.

1

Pﬁístroj pﬁepnûte do reÏimu pﬁehrávání.

2

Zobrazte index.

3

Vyberte snímek.

4

Z indexového zobrazování pﬁepnûte na
jin˘ reÏim zobrazování.

● Stisknûte tlaãítko <
s

>.
Na LCD monitoru se zobrazí poslední poﬁízen˘ snímek.

● Stisknûte tlaãítko <
s

>.
Vybran˘ pﬁehledov˘ snímek bude zv˘raznûn zelen˘m rámeãkem.

● Otoãením ovladaãe <

> proti smûru hodinov˘ch
ruãiãek vyberete pﬁedcházející (star‰í) snímek.
● Otoãením ovladaãe <
> ve smûru hodinov˘ch
ruãiãek vyberete následující (novûj‰í) snímek.

● Chcete-li zobrazit individuální snímek, stisknûte tla-

ãítko <

>.

● Chcete-li zobrazit snímek s informacemi o fotogra-

fování, stisknûte tlaãítko <
>.
> pﬁepnete na zobrazování
jednotliv˘ch snímkÛ a jeho opûtovn˘m stisknutím
do zvût‰eného zobrazování. (→str. 111)

● Stisknutím tlaãítka <

V indexovém zobrazování mÛÏete stisknutím tlaãítka <
> a pootoãením ovladaãe
< > skoãit o devût snímkÛ vpﬁed nebo zpût. (→str. 112)
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/

Zvût‰ené zobrazování

Vybran˘ snímek je moÏné zvût‰it na LCD monitoru 1,5 krát aÏ 10 krát.

1
2
Zvût‰ená ãást

Zobrazte snímek, kter˘ chcete zvût‰it.
● Snímek zobrazte v zobrazování jednotliv˘ch snímkÛ

nebo s informacemi o fotografování.

Zvût‰ete snímek.
● Stisknûte tlaãítko <

>.
Stﬁed snímku se zvût‰í.
● Chcete-li snímek zvût‰it je‰tû více, pﬁidrÏte stisknuté tlaãítko < >.
● Stisknutím tlaãítka <
> zvût‰ení zmen‰íte.
PﬁidrÏením tlaãítka budete pokraãovat ve zmen‰ování aÏ do velikosti z kroku 1.
s

1,5x

10x

● Otáãením ovladaãe <
●

Smûr procházení

●
●
●

> budete pohybovat zvût‰enou ãástí snímku horizontálnû.
Chcete-li jí pohybovat vertikálnû, stisknûte tlaãítko
< > a potom otáãejte ovladaãem < >. Tlaãítko
< > pﬁepíná mezi horizontálním a vertikálním
smûrem.
Smûr procházení je indikován ‰ipkami <
> nebo
<
> zobrazovan˘mi na LCD monitoru.
Chcete-li zvût‰it jinou ãást snímku, zopakujte kroky
2 a 3.
Chcete-li ukonãit zvût‰ené zobrazování, stisknûte
tlaãítko < >.

Ve zvût‰eném zobrazování mÛÏete zachovat stejné místo i pomûr zvût‰ení a pﬁitom
otoãením ovladaãe <
> zobrazit jin˘ snímek.
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3

8

Procházejte snímkem.

Pﬁehrávání snímkÛ

Pﬁeskakování snímkÛ
Pﬁi zobrazování jednotliv˘ch snímkÛ, zobrazování snímkÛ s informacemi o fotografování, indexovém zobrazování nebo zvût‰eném zobrazování mÛÏete pﬁeskakovat snímky vpﬁed nebo zpût.

1
2

Nastavte fotoaparát na pﬁehrávání.

3

Skoãte vpﬁed nebo zpût.

● Zobrazte samotn˘ snímek, snímek s informacemi

o fotografování, indexovû nebo zvût‰enû.

Vyvolejte obrazovku pro pﬁeskoãení.
● Stisknûte tlaãítko <
s

>.
V dolní ãásti obrazovky se zobrazí li‰ta pﬁeskoãení.

Li‰ta pﬁeskoãení

Zvût‰ené zobrazování s li‰tou
pﬁeskoãení

● Otoãte ovladaãem <

>. (Pﬁi zvût‰eném zobrazování otoãte ovladaãem <
>.)
Pﬁi zobrazování jednotliv˘ch snímkÛ, zobrazování snímkÛ s informacemi o fotografování
nebo zvût‰eném zobrazování:
• Otoãením ovladaãe proti smûru hodinov˘ch ruãiãek
skoãíte o deset snímkÛ zpût, otoãením ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek skoãíte o deset snímkÛ vpﬁed. Pﬁi
zvût‰eném zobrazování se místo a velikost zvût‰ení
bûhem pﬁeskakování snímkÛ nemûní.
10 snímkÛ
zpût

Indexové zobrazování s li‰tou
pﬁeskoãení

Aktuální
snímek

10 snímkÛ
vpﬁed

Pﬁi indexovém zobrazování:
• Otoãením ovladaãe proti smûru hodinov˘ch ruãiãek
skoãíte o devût snímkÛ zpût, otoãením ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek skoãíte o devût snímkÛ vpﬁed.
9 snímkÛ
zpût

Aktuální
snímek

9 snímkÛ
vpﬁed

● Chcete-li pﬁeskakování snímkÛ ukonãit, stisknûte

tlaãítko <
zobrazovat.

>. Li‰ta pﬁeskoãení se pﬁestane

Pﬁeskakování snímkÛ je rovnûÏ moÏné pﬁi nastavování ochrany snímkÛ a otáãení snímkÛ.
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Automatické pﬁehrávání snímkÛ (autopﬁehrávání)
Tato funkce automaticky a nepﬁetrÏitû zobrazuje v‰echny snímky nahrané na CF kartû. KaÏd˘
snímek je zobrazován pﬁibliÏnû 3 sekundy.

1

V nabídce vyberte [Auto Play].

2

SpusÈte automatické pﬁehrávání.

● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Auto Play].

● Stisknûte <

>.
Po nûkolikasekundovém naãítání snímkÛ se spustí
automatické pﬁehrávání.
● Chcete-li automatické pﬁehrávání pozastavit, stisknûte tlaãítko < >.
● Po dobu pauzy bude v levém horním rohu zobrazováno [ ]. Automatické pﬁehrávání obnovíte opûtovn˘m stisknutím tlaãítka < >.
● Chcete-li automatické pﬁehrávání ukonãit, stisknûte
tlaãítko <
>.
s

8
Pﬁehrávání snímkÛ

● V dobû automatického pﬁehrávání nepracuje funkce automatického vypnutí napájení.

(→str. 142) Na konci prohlíÏení snímkÛ ukonãete automatické pﬁehrávání stisknutím
tlaãítka <
>.
● Doba zobrazení se mÛÏe mûnit v závislosti na snímku.

Bûhem pauzy automatického pﬁehrávání mÛÏete otoãením ovladaãe <
snímek.

> zobrazit jin˘
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Otáãení snímku
Touto funkcí mÛÏete otoãit snímkem o 90° nebo 270° ve smûru hodinov˘ch ruãiãek. To vám
umoÏní pﬁehrávat snímky se správnou orientací.

1

V nabídce vyberte [Rotate].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Rotate], potom stisknûte

< >.
Zobrazí se obrazovka pro otáãení snímku.
● Obrazovku pro otáãení snímku v indexovém zobrazování zobrazíte stisknutím tlaãítka <
>.
s

2

Otoãte snímkem.
● Ovladaãem <

> vyberte snímek, kter˘ se má otoãit, potom stisknûte < >.
s Pﬁi kaÏdém stisknutí tlaãítka <
> se snímek otoãí
o 90°, 270° a 0°.
● Chcete-li otoãit jin˘ snímek, zopakujte krok 2.
● Chcete-li otáãení snímku ukonãit, stisknûte tlaãítko
<
>.
● Zobrazí se znovu nabídka.

Tento snímek na v˘‰ku byl poﬁízen
fotoaparátem natoãen˘m drÏadlem
dolÛ. Byl otoãen o 90°.

Tento snímek na v˘‰ku byl poﬁízen
fotoaparátem natoãen˘m drÏadlem
nahoru. Byl otoãen o 270°.

● Zhotovíte-li snímek na v˘‰ku fotoaparátem natoãen˘m drÏadlem dolÛ nebo nahoru,

zorientujte jej správnû otoãením o 90°, popﬁ. 270°.
● Pokud nastavíte pﬁed fotografováním na v˘‰ku orientovan˘ch snímkÛ v nabídce

poloÏku [Auto rotate] na [On] (→str. 61), nemusíte snímek v˘‰e uveden˘m postupem otáãet.
● Otáãení snímku je rovnûÏ moÏné pﬁi zobrazování snímkÛ s informacemi o fotografování a pﬁi zvût‰eném zobrazování.
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Pﬁipojení k televizoru
Fotoaparát EOS 10D mÛÏete pﬁipojit k televizoru (pomocí videokabelu dodávaného s fotoaparátem) a zobrazovat na nûm nahrané snímky. VÏdy pﬁed pﬁipojováním nebo odpojováním
fotoaparát i televizor vypnûte.

Zdíﬁka Video Input

1

Otevﬁete kryt.

2

Pﬁipojte kabel.

3

Zapnûte televizor a jeho vstupní spínaã
pﬁepnûte do polohy Video In.

4
5

Nastavte spínaã <

● K propojení zdíﬁky fotoaparátu <

> se zdíﬁkou
VIDEO IN na televizoru pouÏijte videokabel (dodan˘ s fotoaparátem).
● Zástrãku kabelu zasuÀte úplnû, dokud se na svém
místû nezajistí.

> do polohy <

>.
8

>.

Snímek se zobrazí na televizoru.
● Na televizoru si mÛÏete prohlíÏet snímky a nastavovat poloÏky nabídky podobnû jako na LCD monitoru.
● Po skonãení pﬁepnûte spínaã <
> do polohy
<
>, vypnûte televizor a odpojte videokabel.
s

● JestliÏe je fotoaparát nastaven na nesprávn˘ formát videosystému (→str. 144), nebu-

de na televizoru obraz zobrazován správnû. Ujistûte se, Ïe je fotoaparát nastaven na
formát videosystému (NTSC nebo PAL) kompatibilní s televizorem.
● V závislosti na pﬁipojeném televizním pﬁijímaãi mÛÏe b˘t okraj snímku tmav‰í, podobnû jako oﬁezání zrcadla.
● Pﬁístroj doporuãujeme napájet sadou napájecího adaptéru ACK-E2 (volitelná). (→str. 174)
● Pokud je k fotoaparátu pﬁipojen videokabel, nebudou snímky ani nabídky zobrazová-

ny na LCD monitoru.
● Videosignál pro televizor je moÏné rovnûÏ pﬁepnout na [PAL] (→str. 144). V˘chozím

nastavením je signálov˘ standard [NTSC].
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Stisknûte tlaãítko <

Ochrana snímku
Snímky mÛÏete chránit pﬁed nechtûn˘m smazáním.

1

V nabídce vyberte [Protect].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Protect], potom stisknû-

te < >.
Zobrazí se obrazovka pro nastavení ochrany.
● Obrazovku pro nastavení ochrany v indexovém
zobrazování zobrazíte stisknutím tlaãítka <
>.
s

2
Ikona ochrany
snímku

Nastavte ochranu snímku.
● Ovladaãem <

> vyberte snímek, kter˘ se má
ochránit, potom stisknûte < >.
s U chránûného snímku se dole pod snímkem zobrazuje ikona < >.
● Chcete-li ochranu snímku zru‰it, stisknûte <
>
znovu. Ikona < > se pﬁestane zobrazovat.
● Chcete-li ochránit jin˘ snímek, zopakujte krok 2.
● Chcete-li nastavování ochrany snímkÛ ukonãit,
stisknûte tlaãítko <
>. Zobrazí se znovu nabídka.

Chránûn˘ snímek nelze odstranit funkcí fotoaparátu Erase.
Chcete-li chránûn˘ snímek smazat, musíte nejdﬁíve zru‰it jeho ochranu.
● JestliÏe ochráníte snímky, které potﬁebujete, a potom smaÏete v‰echny snímky

najednou (→str. 118), budou v‰echny nechránûné snímky smazány. Toto je praktické, chcete-li jednou operací smazat snímky, které jiÏ nepotﬁebujete.
● Ochrana snímku je rovnûÏ moÏná pﬁi zobrazování snímkÛ s informacemi o fotografování a pﬁi zvût‰eném zobrazování.
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Smazání snímku
Snímky mÛÏete mazat postupnû po jednom nebo mÛÏete najednou smazat v‰echny snímky na CF kartû.
● Jednou smazan˘ snímek nelze obnovit. Proto buìte pﬁi mazání snímkÛ obzvlá‰tû opatrní.
● Chcete-li zabránit nechtûnému smazání dÛleÏit˘ch snímkÛ, nastavte jejich ochranu.

Smazání jednotliv˘ch snímkÛ

1

Nastavte fotoaparát na pﬁehrávání.

2
3

Vyberte snímek, kter˘ chcete smazat.

● Stisknûte tlaãítko <
s

>.
Na LCD monitoru se zobrazí poslední poﬁízen˘ snímek.

● Ovladaãem <

> vyberte snímek, kter˘ se má

smazat.

Zobrazte nabídku pro smazání.
● Stisknûte tlaãítko <
s

>.
Nabídka pro smazání se zobrazí v dolní ãásti obrazovky.

8

4

SmaÏte snímek.
● Ovladaãem <

> vyberte [Erase], potom stisknûte
< >.
s V dobû mazání snímku bliká kontrolka pﬁístupu.
● Chcete-li smazat jin˘ snímek, zopakujte kroky 2
a 4.
● Chcete-li pﬁehrávání ukonãit, stisknûte tlaãítko
< >. LCD monitor se vypne.
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Pﬁehrávání snímkÛ

2 mÛÏete pﬁed pﬁechodem ke kroku 3
stisknout tlaãítko <
>. Tím pﬁepnete do indexového zobrazování.

● V kroku

Smazání snímku

Smazání v‰ech snímkÛ

1

Nastavte fotoaparát na pﬁehrávání.

2

Zobrazte nabídku pro smazání.

3

Vyberte [All...].

● Stisknûte tlaãítko <
s

● Stisknûte tlaãítko <
s

>.
Nabídka pro smazání se zobrazí v dolní ãásti obrazovky.

● Ovladaãem <
s

4

>.
Na LCD monitoru se zobrazí poslední zachycen˘
snímek.

> vyberte [All...], potom stisknûte
< >.
Zobrazí se ovûﬁovací dialogov˘ rámeãek.

SmaÏte snímky.
● Ovladaãem <

> vyberte [OK], potom stisknûte
< >.
s V‰echny nechránûné snímky budou smazány.
● Stisknutím tlaãítka <
> zru‰íte mazání v prÛbûhu.

Jednou smazan˘ snímek nelze obnovit. Ujistûte se pﬁed smazáním snímku, Ïe ho
opravdu nepotﬁebujete.
● JestliÏe ochráníte snímky, které potﬁebujete (→str. 116), a smaÏete v‰echny snímky

najednou, budou v‰echny nechránûné snímky smazány. Toto je praktické, chcete-li
jednou operací smazat v‰echny snímky, které jiÏ nepotﬁebujete.
● Snímky je moÏné mazat pﬁi zobrazování snímkÛ s informacemi o fotografování, indexovém zobrazování a zvût‰eném zobrazování.
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Formátování CF karty
CF karta musí b˘t pﬁed pouÏitím ve fotoaparátu EOS 10D zformátována. Podobnû je zapotﬁebí CF kartu pﬁed pouÏitím zformátovat, jestliÏe se po jejím vloÏení do pﬁístroje zobrazuje na
LCD panelu hlá‰ení „
“ (chyba CF karty).

1

V nabídce vyberte [Format].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Format], potom stisknûs

2

te < >.
Zobrazí se ovûﬁovací dialogov˘ rámeãek.

Naformátujte CF kartu.
● Ovladaãem <
s
s

> vyberte [OK], potom stisknûte
< >.
CF karta se naformátuje (inicializuje).
Po dokonãení formátování CF karty se znovu
zobrazí nabídka.

8
Pﬁehrávání snímkÛ

Zformátování CF karty smaÏe ve‰keré informace na CF kartû, a to vãetnû chránûn˘ch
snímkÛ. Pﬁed formátováním CF karty vÏdy peãlivû zkontrolujte její obsah.
● CF karty jiné znaãky neÏ Canon nebo CF karty formátované jin˘m fotoaparátem

nebo osobním poãítaãem nemusí ve fotoaparátu EOS 10D pracovat správnû. V takovém pﬁípadû nejdﬁíve CF kartu ve fotoaparátu naformátujte. Potom by mohla ve fotoaparátu pracovat správnû.
● JestliÏe se po vloÏení CF karty zobrazuje chybové hlá‰ení CF karty „
“, pouÏijte utilitu, napﬁ. Scan Disk, k diagnostice a opravû CF karty.
● JestliÏe se chybové hlá‰ení CF karty „
“ zobrazuje i po naformátování CF karty
nebo po pouÏití utility Scan Disk nebo podobného programu, pouÏijte jinou CF kartu.
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Pomocí jednoúãelového kabelu pro pﬁipojení fotoaparátu k tiskárnû
fotografií nebo tiskárnû Canon BJ kompatibilní s funkcí pﬁímého
tisku mÛÏete snadno vytisknout snímky pﬁímo z fotoaparátu.
Operace pﬁímého tisku je moÏné provádût z fotoaparátu.

9

Pﬁím˘ tisk
z fotoaparátu

9
9
Pﬁím˘ tisk z fotoaparátu
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Pﬁím˘ tisk
Pﬁipojením fotoaparátu k tiskárnû fotografií (volitelná) nebo tiskárnû BJ (volitelná) s funkcí pﬁímého tisku znaãky Canon mÛÏete snadno tisknout snímky pﬁímo z CF karty. Operaci tisku
ovládáte prostﬁednictvím tlaãítek na fotoaparátu. Tato forma tisku se naz˘vá termínem pﬁím˘
tisk. Snímky s nastaveními DPOF (→str. 131) mohou b˘t rovnûÏ ti‰tûny pﬁímo z fotoaparátu.
Tiskárna fotografií
Tisk
Tiskárna BJ

● Pﬁi pﬁímém tisku doporuãujeme napájet fotoaparát pomocí sady napájecího adaptéru

ACK-E2 (volitelná). (→str. 174)
● Pokud fotoaparát napájíte akumulátorem, zajistûte, aby byl pﬁedem plnû dobit. Po

dobu tisku monitorujte stav nabití.
Pokyny, jak nainstalovat do tiskárny inkoustovou kazetu a zásobník inkoustu a jak vloÏit
papír, naleznete v pﬁíruãce k tiskárnû.

Pﬁipojení fotoaparátu k tiskárnû
Pﬁipojení k tiskárnû fotografií
Jak˘m kabelem propojit fotoaparát a tiskárnu naleznete v instrukcích, které jste obdrÏeli spoleãnû s tiskárnou.

K tiskárnû fotografií
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Pﬁipojení fotoaparátu k tiskárnû

1

Spínaã <

2

Nastavte tiskárnu.

3

Propojte fotoaparát s tiskárnou fotografií.

> pﬁepnûte do polohy <

>.

(→str. 30)

● Podrobnosti naleznete v pﬁíruãce k tiskárnû.

● Jak˘m kabelem propojit fotoaparát a tiskárnu

naleznete v instrukcích, které jste obdrÏeli spoleãnû
s tiskárnou.
● Zkontrolujte tvar zástrãky kabelu a propojte fotoaparát s tiskárnou.
● Pﬁi zapojování zástrãky kabelu do zdíﬁky <
>
fotoaparátu musí ikona < > na zástrãce kabelu
smûﬁovat k pﬁední stranû fotoaparátu.

4

Pﬁepnûte spínaã < > na fotoaparátu
do polohy < >, potom stisknûte tlaãítko < >.
s

Zobrazí se snímek na CF kartû.

9

5

Zapnûte tiskárnu.
● Tiskárnu zapnûte stisknutím hlavního spínaãe tis-

kárny.
V levém horním rohu LCD monitoru fotoaparátu se
zobrazí ikona < >.
● V pﬁípadû tiskárny fotografií CP-10 se tiskárna
zapne, kdyÏ v kroku 2 pﬁipojíte síÈovou ‰ÀÛru.
s
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Pﬁím˘ tisk z fotoaparátu

Indikuje, Ïe je pﬁipojena
tiskárna fotografií.

Pﬁipojení fotoaparátu k tiskárnû

Pﬁipojení k tiskárnû BJ znaãky Canon
Jak˘m kabelem propojit fotoaparát a tiskárnu naleznete v pﬁíruãce, kterou jste obdrÏeli spoleãnû s tiskárnou.

K tiskárnû BJ

1

Podle krokÛ 1 aÏ 3 v ãásti „Pﬁipojení
k tiskárnû fotografií“ pﬁipojte fotoaparát
k tiskárnû BJ. (→str. 123)

2

Pﬁepnûte spínaã < > na fotoaparátu
do polohy < >, potom stisknûte tlaãítko < >.
s

Ikona pﬁipojené tiskárny BJ

3

Zobrazí se snímek na CF kartû.

Zapnûte tiskárnu.
● Tiskárnu zapnûte stisknutím tlaãítka napájení.
s
s

Na
<
Na
<

LCD monitoru fotoaparátu se zobrazí ikona
>.
ovládacím panelu tiskárny se zobrazí ikona
>.

● Pﬁi odpojování kabelu od zdíﬁky fotoaparátu <

> dbejte na to, abyste jej drÏeli
za zástrãku, nikoli za vodiãe.
● K pﬁipojení fotoaparátu k tiskárnû nepouÏívejte Ïádn˘ jin˘ kabel neÏ urãen˘ kabel
rozhraní.
● Kabel odpojujte od fotoaparátu a tiskárny dále uveden˘m postupem:

1. Vypnûte fotoaparát.
2. Odpojte kabel od tiskárny.
3. Odpojte kabel od fotoaparátu.
● Po odpojení fotoaparátu od tiskárny pﬁestane b˘t na LCD monitoru fotoaparátu
zobrazována ikona < > nebo < > a fotoaparát obnoví normální pﬁehrávání.
● I v dobû, kdy je fotoaparát pﬁipojen k tiskárnû, mÛÏete okamÏitû pﬁepnout na fotografování stisknutím spou‰tû závûrky do poloviny (kromû aktuálnû probíhajícího tisku).
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Tisk
Ve‰keré tiskové operace provádûjte prostﬁednictvím fotoaparátu.
Ikona pﬁipojené tiskárny

Oblast tisku

1

Vyberte snímek, kter˘ se má vytisknout.

2

Stisknûte <

3

Nastavte volby tisku.

Volby tisku

monitoru fotoaparátu zobrazuje ikona < > nebo
< >.
● Ovladaãem <
> vyberte snímek, kter˘ se má
vytisknout.
● Snímky ve formátu
nelze tisknout pﬁímo
z fotoaparátu.

>.

Zobrazí se obrazovka pro pﬁím˘ tisk.
● Chcete-li pro tisk vybrat jin˘ snímek, stisknûte tlaãítko <
> a zaãnûte znovu od kroku 1.
s

Volby tisku, viz str. 127-130.
S tiskárnou fotografií:
● V pravém horním rohu obrazovky mÛÏete zkontrolovat nastavení stylu tisku. V levém horním rohu
mÛÏete zkontrolovat oblast tisku.
● JestliÏe tiskov˘ papír neodpovídá nastavení tisku
(jeden snímek nebo více snímkÛ), pﬁejdûte do
nabídky [Style] (→str. 127) a [Image] a vyberte
správné nastavení ([Standard] nebo [Multiple]).
● Je-li nastavení tisku v poﬁádku, pﬁejdûte ke kroku 4.
S tiskárnou BJ:
● NezapomeÀte nastavit poloÏku [Paper] pro [Style]
(→str. 127).

Vytiskne se snímek.
● Ovladaãem <

> vyberte [PRINT], potom stisknûte
< >.
s Zaãne se tisknout.
● Pokud se na LCD monitoru zobrazuje [Stop],
mÛÏete tisk zastavit. (→str. 126)
● Po ﬁádnû dokonãeném tisku se obrazovka vrátí do
kroku 1.
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4

● Zkontrolujte, zda se v levém horním rohu LCD

Tisk

Zastavení tisku
V dobû, kdy je na LCD monitoru zobrazováno [Stop], stisknûte tlaãítko < >.
s
s

Tisk se ukonãí.
Zobrazí-li se potvrzovací rámeãek, otoãením ovladaãe < > vyberte [OK], potom stisknûte < >.

Pﬁi zastavování tisku
S tiskárnou fotografií:
Pokud se tiskne pouze jeden v˘tisk, nelze tisk zastavit. Tisknete-li více v˘tiskÛ, tisk
se zastaví po dokonãení aktuálnû probíhajícího tisku.
S tiskárnou BJ:
Tisk se zastaví a papír, na kter˘ se tisklo, bude vysunut.

¤e‰ení chyb tisku
Pokud dojde pﬁi tisku k chybû, zobrazí se na LCD monitoru chybové hlá‰ení
(→str. 167). Ovladaãem < > vyberte [Stop]/[Resume], potom stisknûte < >.
S tiskárnou fotografií:
V závislosti na chybû nemusí b˘t [Resume] zobrazováno. V takovém pﬁípadû vyberte [Stop].
S tiskárnou BJ:
V závislosti na chybû bude zobrazováno [Resume] nebo [Stop].
Na ovládacím panelu tiskárny BJ bude zobrazováno ãíslo chyby. Vysvûtlení ãísla
chyby a jak chybu napravit naleznete v pﬁíruãce k tiskárnû BJ. Po odstranûní chyby
tiskárna BJ obnoví tisk automaticky.
Pokud fotoaparát pﬁipojen˘ k tiskárnû necháte ‰est minut bez obsluhy, automaticky se
vypne. Je-li ale pro automatické vypnutí nastaven ãas del‰í neÏ 8 minut (→str. 142),
uplatní se toto nastavení.
● Snímky ve formátu
nelze tisknout pﬁímo.
● Snímky zhotovené s nastavením barevného prostoru na [Adobe RGB] budou mít

nízkou barevnou saturaci, pokud je vytisknete na tiskárnû BJ pﬁímo z fotoaparátu.
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Volby tisku
Pﬁi pﬁímém tisku mÛÏete nastavit poãet kopií, styl tisku a oblast tisku (v˘ﬁez).

Nastavení poãtu

1

Na obrazovce pro pﬁím˘ tisk vyberte
ovladaãem < > [copies], potom stisknûte < >.
s

2

Vedle [copies] se zobrazí ikona < >.

Nastavte poãet kopií.
● Ovladaãem <

> nastavte poãet kopií, potom
stisknûte < >.
● Nastavit mÛÏete libovolné ãíslo v rozsahu 1 aÏ 99.

Nastavení stylu tisku
Dostupná nastavení pro [Style] se li‰í v závislosti na typu tiskárny pﬁipojené k fotoaparátu.
S tiskárnou fotografií:

Okraje
Vkládání data

9

Jednotlivé snímky Na jeden list papíru se tiskne jeden snímek.
Více snímkÛ*

Na jeden list papíru se tiskne osm stejn˘ch snímkÛ.

Bez okraje

Snímek se vytiskne na cel˘ papír bez okrajÛ.

S okrajem

Snímek se vytiskne s okraji.

Vypnuto

Do snímku není datum vkládáno.

Zapnuto

Do snímku je vkládáno datum jeho poﬁízení.

Pﬁím˘ tisk z fotoaparátu

Zobrazení snímku

* Zobrazováno pouze, kdyÏ je pro tisk pouÏit papír velikosti kreditní karty.
S tiskárnou BJ:
Vyberte velikost papíru: [Card#1], [Card#2], [Card#3], [LTR] nebo [A4].
Volitelné velikosti papíru naleznete v pﬁíruãce k tiskárnû BJ.

Papír
Okraje
Datum

Bez okraje

Snímek se vytiskne na cel˘ papír bez okrajÛ.

S okrajem

Snímek se vytiskne s okraji.

Vypnuto

Do snímku není datum vkládáno.

Zapnuto

Do snímku je vkládáno datum jeho poﬁízení.
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Volby tisku

1

Na obrazovce pro pﬁím˘ tisk vyberte
[Style].
● Ovladaãem vyberte [Style], potom stisknûte <
s

>.

Zobrazí se obrazovka pro nastavení [Style].

2

Vyberte nastavení stylu.

3

Nastavte styl tisku.

● Ovladaãem <

> vyberte [Image]/[Paper],
[Borders] nebo [Date], potom stisknûte < >.

● Ovladaãem <

> vyberte poÏadované nastavení,
potom stisknûte < >.

[S tiskárnou fotografií]
Snímek

Okraje

Datum

Okraje

Datum

[S tiskárnou BJ]
Papír

Oblast tisku

Nastavení stylu tisku
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4

Zavﬁete obrazovku pro nastavení stylu.
● Stisknûte tlaãítko <

>.
Obrazovka pro nastavení stylu se zavﬁe a otevﬁe se
obrazovka pro pﬁím˘ tisk.
● V pravém horním rohu obrazovky mÛÏete zkontrolovat nastavení stylu tisku. V levém horním rohu
mÛÏete zkontrolovat oblast tisku.
s

Volby tisku

Pokud vyberete [Multiple], bude poloÏka [Borders] nastavena na [Borderless]
a poloÏka [Date] na [Off].
● Vyberete-li [Multiple], bude ãást obrazu pﬁi vyti‰tûní vertikálnû a horizontálnû oﬁíznu-

ta.
● Vyberete-li [Bordered], bude vyti‰tûna témûﬁ celá oblast snímku (jak je zobrazován

na LCD monitoru). Rámeãek pro oblast tisku nebude zobrazován.

V˘ﬁez
U snímku urãeného pro tisk mÛÏete nastavit v˘ﬁez. Chcete-li provést v˘ﬁez, projdûte si nejdﬁíve „Nastavení stylu tisku“. (→str. 127)

1

Na obrazovce pro styl tisku vyberte
[Trimming].
● Ovladaãem <
s

<
>
Men‰í zvût‰ení
<

> Vût‰í zvût‰ení
Rámeãek v˘ﬁezu

> Pﬁepínaã smûru
> Smûr posouvání

Uskuteãnûte v˘ﬁez snímku.
● Bûhem provádûní v˘ﬁezu se nebudou v oblasti pro

zobrazování objevovat ovládací ikony. Ikony se
znovu objeví po 5 s bez operace.
● Zmûna velikosti rámeãku v˘ﬁezu
• Velikost rámeãku v˘ﬁezu zmûníte stisknutím tlaãítka < > nebo <
>.
• Horizontální rozmûr rámeãku v˘ﬁezu je moÏné
nastavit na jednu z osmi hodnot a vertikální rozmûr na jednu z pûti hodnot.
• Nejmen‰í velikost rámeãku v˘ﬁezu je pﬁibliÏnû
polovina velikosti obrazovky a jeho maximální
velikost je témûﬁ shodná s velikosti obrazovky.
• Pokud pﬁi pouÏití tiskárny fotografií zpÛsobí v˘ﬁez
degradaci kvality obrazu, zmûní se barva rámeãku v˘ﬁezu ze zelené na ãervenou.
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<
<

2

> vyberte [Trimming], potom stisknûte < >.
Zobrazí se obrazovka [Trimming].

Volby tisku

● Posouvání rámeãkem v˘ﬁezu

• Pootoãením ovladaãe <

> posouvejte rámeãkem v˘ﬁezu horizontálnû nebo vertikálnû.
• Chcete-li posouvat rámeãkem vertikálnû, zmûÀte
smûr posouvání stisknutím tlaãítka < >, potom
pouÏijte ovladaã < >. Pﬁi kaÏdém stisknutí tlaãítka < > se zmûní smûr posouvání.
• Smûr posouvání je indikován ‰ipkami < > nebo
<
> zobrazovan˘mi mimo rámeãek v˘ﬁezu.
● Otáãení rámeãkem v˘ﬁezu

• Pro otáãení rámeãkem v˘ﬁezu pouÏijte tlaãítko

<
>. Tlaãítko pﬁepíná mezi vertikální a horizontální orientací rámeãku v˘ﬁezu.

Rámeãek v˘ﬁezu

3

Ukonãete obrazovku v˘ﬁezu.
● Stisknûte <

>.
Obrazovka v˘ﬁezu se zavﬁe a otevﬁe se obrazovka
pro pﬁím˘ tisk.
● V levém horním rohu mÛÏete zkontrolovat oblast
tisku snímku.
s

● Pokud je k fotoaparátu pﬁipojena tiskárna BJ, nemûní se barva rámeãku v˘ﬁezu

v závislosti na jeho velikosti (zvût‰ení).
● JestliÏe po nastavení [Trimming] zmûníte [Style] ([Image], [Borders]), zobrazí se na

LCD monitoru hlá‰ení [Readjust trimming]. Znovu nastavte [Trimming] nebo resetujte nastavení [Style].
● Nastavení [Trimming] se zru‰í provedením nûkteré z dále uveden˘ch ãinností:
• Stisknutím tlaãítka <
> pro ukonãení nastavení [Trimming].
• Nastavením [Trimming] pro jin˘ snímek.
• Ukonãením pﬁímého tisku.
• (Otoãením spínaãe <
> do polohy <
> nebo stisknutím spou‰tû závûrky do
poloviny.)
• Zmûnou rámeãku v˘ﬁezu na vût‰í velikost neÏ maximální.
● Pﬁi nastavování [Trimming] pouÏívejte LCD monitor. Pokud máte k fotoaparátu pﬁipojen pﬁes videokabel televizor, nemusí b˘t rámeãek v˘ﬁezu na televizoru zobrazován
správnû.
Tvar rámeãku v˘ﬁezu je urãen nastaveními [Image] a [Borders].
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Pomocí DPOF (Digital Print Order Format) mÛÏete specifikovat,
které snímky na CF kartû se mají vytisknout, a také poãet tiskÛ.
Tato funkce je praktická, kdyÏ mÛÏete zhotovovat fotografie na tiskárnû kompatibilní s DPOF nebo ve fotolaboratoﬁi (poskytující tiskové sluÏby).

10

DPOF: Digital Print
Order Format
DPOF

Zkratka DPOF (Digital Print Order Format) je standard pouÏívan˘ k nahrání
(na CF kartu nebo jiné záznamové médium) ãísla snímku, poãtu tiskÛ atd.
pro snímky zhotovené digitálními fotoaparáty.
VloÏením CF karty do tiskárny kompatibilní s DPOF mÛÏete vytisknout
fotografie tak, jak byly specifikovány.
Pﬁi objednávání tiskÛ u fotolaboratoﬁe nemusíte pak vyplÀovat poÏadovaná ãísla snímkÛ ani jejich poãty.
Tiskárny schopné tisknout pﬁímo z fotoaparátu mohou rovnûÏ snímky dle
specifikací DPOF vytisknout.
∗ Fotoaparát pouÏívá DPOF verze 1.1.

10
10
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•
•
•
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Objednávka tisku
Pomocí fotoaparátu mÛÏete vybrat snímky pro vyti‰tûní a stanovit poãty kopií. Takto specifikované snímky mÛÏete vytisknout na tiskárnû kompatibilní s DPOF nebo ve fotolaboratoﬁi
poskytující tiskové sluÏby. Snímky dle specifikací DPOF mohou rovnûÏ vytisknout tiskárny
schopné tisknout pﬁímo z fotoaparátu.

1

Nastavte objednávku tiskÛ na
fotoaparátu.

2 Pro snadn˘

tisk staãí vloÏit CF kartu
do tiskárny.

2 Pro snadné objednání tiskÛ staãí

pﬁedat CF kartu do fotolaboratoﬁe.

2 Pﬁím˘ tisk z fotoaparátu za pouÏití nastavení DPOF.

Poznámky k DPOF
Pﬁi tisku na tiskárnách kompatibilních s DPOF pamatujte na následující:
● Snímky ve formátu
nelze vytisknout. Filmy a snímky ve formátu TIFF zhotovené jin˘mi
fotoaparáty rovnûÏ není moÏné vytisknout.
● Pokud bylo nastavení DPOF provedeno jin˘m fotoaparátem a vy vloÏíte CF kartu do svého
pﬁístroje EOS 10D, mÛÏe se na LCD monitoru zobrazit ikona < >. Pokud potom specifikujete nastavení DPOF, bude pﬁedchozí nastavení DPOF kompletnû pﬁepsáno.
● Nastavení DPOF provedené jin˘m zaﬁízením kompatibilním s DPOF není moÏné mûnit ve
fotoaparátu EOS 10D. Mûnûno mÛÏe b˘t pouze v originálním zaﬁízení.
● V závislosti na tiskárnû kompatibilní s DPOF a na fotolaboratoﬁi nemusejí b˘t nastavení
DPOF pro tisk uplatnûna. Pﬁíslu‰né informace zjistíte v pﬁíruãce k tiskárnû nebo ve fotolaboratoﬁi.
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V˘bûr snímkÛ pro tisk
Snímky pro tisk mÛÏete vybírat jednotlivû nebo v‰echny najednou.

V˘bûr jednotliv˘ch snímkÛ

1

V nabídce vyberte [Print Order].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Print Order], potom
s

2

Vyberte [Order].
● Ovladaãem <
s

3
Zobrazení tﬁí snímkÛ

stisknûte < >.
Zobrazí se obrazovka pro objednávku tisku.

> vyberte [Order], potom stisknûte
< >.
Zobrazí se obrazovka pro objednávku.

Vyberte snímek, kter˘ se má vytisknout.
● Ovladaãem <
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> vyberte snímek, potom stisknûte
< >.
s Zvolíte-li [Standard] nebo [Both] pro [Print Type]
(→str. 135), bude poãet tiskÛ zobrazovan˘ vlevo
nahoﬁe [1].
s Zvolíte-li [Index] pro [Print Type] (→str. 135),
zobrazí se znaãka za‰krtnutí < > v levém horním
rámeãku
.
s Je-li nastaveno [Index], zpÛsobí stisknutí tlaãítka
< >, Ïe se znaãka < > pﬁestane zobrazovat
a Ïe se v˘bûr zru‰í.
● Chcete-li zobrazovat na obrazovce tﬁi snímky
najednou, stisknûte tlaãítko <
>. Stisknete-li
tlaãítko < >, obnoví se pﬁedchozí obrazovka.
● Snímky ve formátu
nelze tisknout pﬁímo
z fotoaparátu.

Objednávka tisku

Poãet tiskÛ pro vybran˘
snímek
Celkov˘ poãet
tiskÛ

4

Nastavte poãet tiskÛ.
● Sledujte poãet tiskÛ na obrazovce a poÏadovanou

hodnotu nastavte ovladaãem < >, potom stisknûte < >.
● Pokud jste nastavili [Print Type] (→str. 135) na
[Index], nelze poãet tiskÛ nastavovat.
● Chcete-li nastavovat poãet tiskÛ pro jin˘ snímek,
zopakujte kroky 3 a 4.
s Celkov˘ poãet tiskÛ je zobrazován vedle ikony <
>.
● Obrazovku pro objednávku tisku ukonãíte stisknutím tlaãítka <
>.

V˘bûr v‰ech snímkÛ
Kromû snímkÛ

mÛÏete pro tisk vybrat v‰echny ostatní snímky na CF kartû.

1

V nabídce vyberte [Print Order].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Print Order], potom
s

2

Vyberte [All].
● Ovladaãem <
s

3

stisknûte < >.
Zobrazí se obrazovka pro objednávku tisku.

> vyberte [All], potom stisknûte
< >.
Zobrazí se obrazovka pro v‰echny snímky.

Vyberte poloÏku [Mark all].
● Ovladaãem <

> vyberte [Mark all], potom stisknûte < >.
s Pro v‰echny snímky bude specifikován jeden tisk,
potom se znovu zobrazí obrazovka pro objednávku
tisku.
● Vyberete-li [Clear all], v˘bûr v‰ech snímkÛ pro tisk
se zru‰í.
● Vyberete-li [Cancel], znovu se zobrazí obrazovka
pro objednávku tisku.

● Tisk se zahájí od nejstar‰ího snímku.
● Pro tisk lze vybrat aÏ 998 snímkÛ.
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Volby tisku
Volby [Set up]:
Formát
snímku
Datum
âíslo
souboru

Standardní

Tiskne jeden snímek na papír.

Index

Snímky jsou zmen‰eny, aby mohly b˘t vyti‰tûny na papír jako indexov˘ pﬁehled.

Obojí

Tiskne snímky standardnû i indexovû.

Vyp.

Do snímku není datum vkládáno.

Zap.

Do snímku je vkládáno datum jeho poﬁízení.

Vyp.

âíslo souboru nebude v tisku uvedeno.

Zap.

âíslo souboru je zahrnuto do tisku.

1

V nabídce vyberte [Print Order].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Print Order], potom
s

2

Vyberte [Set up].
● Ovladaãem <
s

3

stisknûte < >.
Zobrazí se obrazovka pro objednávku tisku.

> vyberte [Set up], potom stisknûte < >.
Zobrazí se obrazovka pro nastavení.

Proveìte pﬁíslu‰nou volbu.
● Ovladaãem <

> vyberte [Print Type], [Date] nebo
[File No.], potom stisknûte < >.

10
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Objednávka tisku

4

Nastavte vybranou poloÏku.
● Ovladaãem <

> vyberte poÏadované nastavení,
potom stisknûte < >.

Formát snímku
● Vyberte [Standard] (standardní), [Index] (index) nebo

[Both] (obojí).

Datum
● Vyberte [On] nebo [Off].

âíslo souboru
● Vyberte [On] nebo [Off].

5

Zavﬁete obrazovku pro nastavení.
● Stisknûte tlaãítko <

>. Znovu se zobrazí obrazovka pro objednávku tisku.

● Pokud nastavíte [Print Type] na [Index], nemÛÏete souãasnû nastavit poloÏky [Date]

a [File No.] na [On].
● Pokud nastavíte [Print Type] na [Both], mÛÏete poloÏky [Date] a [File No.] nastavit

souãasnû na [On]. Do indexového pﬁehledu bude ale vkládáno pouze ãíslo souboru.
Vkládat se bude datum, které jste nastavili pro poloÏku nabídky [Date/time]. (→str. 154)
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Pﬁím˘ tisk s DPOF
Na tiskárnách kompatibilních s funkcí pﬁímého tisku mÛÏete tisknout podle nastavení DPOF.

1
2

Pﬁipojení fotoaparátu k tiskárnû
(→str. 122)

V nabídce vyberte [Print Order].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Print Order], potom

stisknûte <

Nastavení stylu tisku

>.

3

Vyberte [Print].

4

Nastavte styl tisku.

● Ovladaãem <

> vyberte [Print], potom stisknûte
< >.
● Není-li fotoaparát k tiskárnû pﬁipojen, [Print] se
nezobrazuje.
● Pokud nebyly nastaveny Ïádné volby tisku, nelze
[Print] vybrat.

Podrobnosti, viz „Nastavení stylu tisku“ (→str. 127).
S tiskárnou fotografií:
● Zkontrolujte nastavení stylu tisku zobrazované vpravo
nahoﬁe. Je-li v poﬁádku, pﬁejdûte ke kroku 5.
S tiskárnou BJ:
● Ujistûte se, Ïe je pro [Style] (→str. 127) poloÏka

[Paper] nastavena správnû.
Volby tisku

SpusÈte tisk.
● Zkontrolujte volby tisku zobrazované vlevo nahoﬁe.
● Ovladaãem <
> vyberte [OK], potom stisknûte

< >.
Tisk se zahájí.
● Pokud se na LCD monitoru zobrazuje [Stop],
mÛÏete tisk zastavit.(→str. 126)
● Po skonãení tisku se obrazovka vrátí do v˘‰e uvedeného kroku 3.
s
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5

Pﬁím˘ tisk s DPOF

Zastavení tisku
V dobû, kdy je na LCD monitoru zobrazováno [Stop], stisknûte tlaãítko < >.
s
s

Tisk se ukonãí.
Zobrazí-li se potvrzovací rámeãek, otoãením ovladaãe < > vyberte [OK], potom stisknûte < >.

Zastavení tisku (→str. 126)
Obnovení tisku
● Na obrazovce pro pﬁím˘ tisk vyberte po zastavení tisku ovladaãem <

> [Resume],
potom stisknûte < >.
● Tisk nelze obnovit v dále uveden˘ch situacích:
• KdyÏ jste pﬁed jeho obnovením zmûnili volby tisku.
• KdyÏ jste pﬁed jeho obnovením smazali snímek, jenÏ se má vytisknout.
• KdyÏ jste zastavili tisk a zÛstatková kapacita na CF kartû byla malá.
● Pokud k zastavení tisku do‰lo v dÛsledku vybití akumulátoru, doporuãujeme pﬁístroj
napájet sadou napájecího adaptéru ACK-E2. Akumulátor pﬁed pouÏitím plnû nabijte.
(→str. 174)

¤e‰ení chyb (→str. 126)
● Je-li [Print Type] nastaven na [Index], závisí poãet tisknuteln˘ch snímkÛ na velikosti

papíru:
• Velikost kreditní karty: 20 snímkÛ
• Velikost L:
42 snímkÛ
• Velikost pohlednice:
63 snímkÛ
(Kolik snímkÛ lze tiskárnou BJ vytisknout na rÛzné papíry, naleznete v pﬁíruãce k této
tiskárnû.)

● Snímky zhotovené s nastavením barevného prostoru na [Adobe RGB] (→str. 58)

budou mít nízkou barevnou saturaci, pokud je vytisknete na tiskárnû BJ pﬁímo z fotoaparátu.
● Chcete-li do tisku vloÏit datum, vyberte v kroku 3 [Set up] a nastavte poloÏku [Date]
na [On]. V kroku 4 nelze na obrazovce [Style] volbu [Date] nastavovat. JestliÏe je
ale [Print Type] nastaven na [Index], nebude datum vkládáno, pﬁestoÏe je poloÏka
[Date] nastavena na [On].
● Pokud nastavíte [Print Type] na [Both], mÛÏete poloÏky [Date] a [File No.] nastavit
souãasnû na [On]. Pﬁitom ale platí, Ïe pro standardní tisk se pouÏije pouze datum
a pro indexov˘ pﬁehled se pouÏije pouze ãíslo souboru. (Tiskárny BJ datum ani ãíslo
souboru nevkládají.)
● Je-li [Print Type] nastaven na [Standard], nebude ãíslo souboru vkládáno, i kdyÏ
nastavíte poloÏku [File No.] na [On].
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Pomocí nabídek zobrazovan˘ch na obrazovce mÛÏete nastavovat
rÛzné funkce fotoaparátu. Nastavení pro fotografování jsou naz˘vány UÏivatelské funkce (C.Fn). V jednotliv˘ch ãástech tohoto návodu
je znaãkou
uvádûn struãn˘ popis pﬁíslu‰né uÏivatelské funkce.
Tato kapitola podrobnû vysvûtluje nastavení nabídek a uÏivatelsk˘ch funkcí. Postup nastavování nabídky je popsán v ãásti „Práce
s nabídkami“ na str. 32.

11

Nastavení nabídky
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Nastavení nabídky
Nabídka fotografování

âervená

Kvalita
Nastavuje záznamovou kvalitu obrazu ukládaného na CF
kartu. (→str. 46)
Vyberte jednu z tûchto poloÏek: [Large ] [Large ]
[Medium ] [Medium ] [Small ] [Small ] [
]

Zapnutá/vypnutá redukci jevu ãerven˘ch oãí
Povoluje [on] nebo zakazuje [off] rozsvícení zdroje svûtla
pro redukci jevu ãerven˘ch oãí pﬁi fotografování s bleskem.
(→str. 99)

AEB
Zhotovuje tﬁi následné snímky s automatickou zmûnou
nastavení expozice pro kaÏd˘ snímek. Expozici je moÏné
mûnit v rozsahu aÏ +/–2 kroky s pﬁesností nastavení
1/2 kroku. (→str. 90)

WB-BKT (posouvání vyváÏení bílé)
Jedním fotografováním se zaznamenají tﬁi snímky, kaÏd˘
v jiné teplotû chromatiãnosti. VyváÏení bílé je moÏné mûnit
aÏ +/–3 kroky (s cel˘m krokem nastavení) vzhledem ke
standardní teplotû chromatiãnosti aktuálního reÏimu vyváÏení bílé. (→str. 54)

Zvuková signalizace
Povoluje [on] nebo zakazuje [off] zvukovou signalizaci pﬁi
dosaÏení zaostﬁení a bûhem ãinnosti samospou‰tû.

UÏivatelské vyváÏení bílé
Vybírá referenãní obraz, kter˘ bude pouÏit pro ruãní nastavení vyváÏení bílé. (→str. 52)
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Nabídka fotografování

Teplota chromatiãnosti
UmoÏÀuje ruãnû nastavit teplotu chromatiãnosti na teplotu
zji‰tûnou ruãním mûﬁidlem chromatiãnosti. Nastaviteln˘ rozsah je [2800K] aÏ [10000K] (s krokem nastavení 100 K).
(→str. 53)

Parametry
Kromû sady parametrÛ [Standard] (ãtyﬁi poloÏky po pûti
nastaveních) je moÏné nastavit a uloÏit aÏ tﬁi dal‰í sady
parametrÛ: [Set 1] [Set 2] nebo [Set 3]. (→str. 56)
Pﬁi v˘bûru sady [Standard] [Set 1] [Set 2] nebo [Set 3] se
nastaví barevn˘ prostor sRGB. Pﬁi v˘bûru [Adobe RGB] se
barevn˘ prostor zmûní na prostor Adobe RGB. Parametry
budou potom nastaveny na standardní hodnoty.

Roz‰íﬁení citlivosti ISO
Povoluje [on] nebo zakazuje [off] volbu nastavení
H (ISO 3200) pﬁi nastavování citlivosti ISO postupem
popsan˘m v ãásti „Nastavení citlivosti ISO“. (→str. 49)

Nabídka pﬁehrávání

Modrá

Ochrana
ZabraÀuje nechtûnému smazání chránûn˘ch snímkÛ.
(→str. 116)

11

Zachycen˘ snímek mÛÏe b˘t otoãen o 90° nebo 270°.
Informace o otoãení snímku jsou uloÏeny se snímkem,
proto se snímek pﬁi opûtovném otevﬁení zobrazí ve správné
orientaci. (→str. 114)
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Otáãení

Nastavení nabídky

Nabídka pﬁehrávání

Objednávka tisku
Snímky na CF kartû je moÏné vybrat pro tisk a dále je
moÏné pro nû specifikovat poãet tiskÛ (kopií). Pﬁi zadání
tohoto pﬁíkazu se na CF kartu uloÏí informace DPOF
o objednávce tisku. (→str. 131)

Automatické pﬁehrávání
Pﬁehrává snímky na CF kartû ve 3sekundov˘ch intervalech.
(→str. 113)

Nabídka nastavení

Îlutá

Automatické vypnutí napájení
Stanovuje ãasovou prodlevu, za kterou se fotoaparát,
pokud není pouÏíván, automaticky vypne. ·etﬁí kapacitu
akumulátoru. Nastavit lze [1 min.] [2 min.] [4 min.] [8 min.]
[15 min.] [30 min.] nebo [Off].

ProhlíÏení
Povoluje nebo zakazuje zobrazování snímku na LCD monitoru bezprostﬁednû po vyfotografování. Nastavit lze [Off]
[On] nebo [On (Info)]. (→str. 42) Doba zobrazení se nastavuje poloÏkou [Review time].

âas prohlíÏení
Je-li poloÏka [Review] nastavena na [On] nebo [On (Info)],
mÛÏete nastavit, jak dlouho se má snímek zobrazovat
[2 sec.] [4 sec.] [8 sec.] nebo [Hold]. (→str. 43)
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Nabídka nastavení

Automatické otáãení
Povoluje zaznamenávat spoleãnû se snímkem na CF kartu informaci o orientaci fotoaparátu (horizontálnû nebo vertikálnû). Vybrat
lze [On] nebo [Off]. Je-li automatické otáãení nastaveno na [On],
budou snímky zachycené ve vertikální orientaci (na v˘‰ku) automaticky otáãeny o 90° nebo 270° ve smûru hodinov˘ch ruãiãek
tak, aby byly pﬁi pﬁehrávání zobrazeny správnû. (→str. 61)

Jas LCD
Nastavuje jasovou úroveÀ LCD monitoru. Ovladaãem <
nastavte jednu z pûti úrovní jasu.

>

Datum/ãas
Nastavuje datum a ãas. RovnûÏ nastavuje formát zobrazování data a ãasu. (→str. 154)

âíslování souborÛ
Nastavuje zpÛsob automatického ãíslování souborÛ zaznamenan˘ch snímkÛ.
Vybírat lze [Continuous] nebo [Auto reset]. (→str. 59)

Jazyk

143

11
Nastavení nabídky

Nastavuje jazyk rozhraní nabídek.
Vybírat lze:
[English] (angliãtina)
[Italiano] (ital‰tina)
[Deutsch] (nûmãina)
[Norsk] (nor‰tina)
[Français] (francouz‰tina)
[Svenska] (‰véd‰tina)
[Nederlands] (holand‰tina) [Español] (‰panûl‰tina)
[Dansk] (dán‰tina)
[
] (zjednodu‰ená ãín‰tina)
[Suomi] (fin‰tina)
[
] (japon‰tina)

Nastavení nabídky

Nabídka nastavení

Videosystém
Nastavuje videoformát videov˘stupu. Vybírat lze [NTSC]
nebo [PAL]. (→str. 115)

Formát
Inicializuje CF kartu ve fotoaparátu. (→str. 119)

UÏivatelské funkce (C.Fn)
SlouÏí k nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí podle preferencí
uÏivatele. (→str. 145, 146)

Vynulování nastavení
Obnovení v‰ech nastavení fotoaparátu
Resetuje v‰echna nastavení fotoaparátu na v˘chozí hodnoty. (→str. 35)
Obnovení v‰ech uÏivatelsk˘ch funkcí
Resetuje v‰echna nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí na [0].
(→str. 152)

âi‰tûní snímaãe
UmoÏÀuje odstranûní ve‰ker˘ch neãistot, prachu apod.
z povrchu obrazového snímaãe. (→str. 156)

Verze mikroprogramového vybavení
Zobrazí verzi mikroprogramového vybavení fotoaparátu.
Informace o novém mikroprogramovém vybavení a jeho
aktualizace naleznete na internetov˘ch stránkách Canon.
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Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí
UÏivatelské funkce jsou funkce fotoaparátu, které mÛÏete nastavit podle sv˘ch preferencí fotografování. Chcete-li nastavit uÏivatelskou funkci, vyberte v nabídce [Custom Functions (C.Fn)].

1

V nabídce vyberte [Custom Functions
(C.Fn)].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Custom Functions

(C.Fn)], potom stisknûte tlaãítko <

âíslo uÏivatelské funkce

>.

2

Vyberte ãíslo uÏivatelské funkce.

3

ZmûÀte nastavení.

● Ovladaãem <

> vyberte poÏadované ãíslo uÏivatelské funkce, potom stisknûte < >.

● Ovladaãem <

> vyberte poÏadované nastavení
(ãíslo), potom stisknûte < >.
● Chcete-li nastavovat dal‰í uÏivatelské funkce,
zopakujte v˘‰e uvedené kroky 2 a 3.
● Aktuální nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí se zobrazuje v dolní ãásti obrazovky.

Vybrané nastavení
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4

Nastavování ukonãete.
● Stisknutím tlaãítka <

> se vrátíte do hlavní
nabídky.
● Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka <
> vypnete
LCD monitor.
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C.Fn-01

Funkce tlaãítka SET pﬁi fotografování
Tlaãítku < > mÛÏete pﬁiﬁadit rÛzné funkce.
V pﬁípadû C.Fn-01-1/2 mÛÏete stisknout tlaãítko < >, potom
otáãením ovladaãe < > mÛÏete pﬁímo nastavovat poÏadovanou hodnotu pﬁi souãasném sledování LCD panelu.
0: V˘chozí (bez funkce)
1: Zmûna kvality
MÛÏete pﬁímo vybírat záznamovou kvalitu.
2: Zmûna parametrÛ
MÛÏete pﬁímo vybírat parametry zpracování.
„
“ je pro poloÏku [Normal]. „
“, „
“a„
“
jsou pro poloÏky [Set 1], [Set 2] a [Set 3]. Je-li vybráno „
“,
je vybrán barevn˘ prostor [Adobe RGB].
3: Zobrazení nabídky
Vykonává stejnou funkci jako tlaãítko <
>.
4: Pﬁehrávání snímkÛ
Vykonává stejnou funkci jako tlaãítko < >.

C.Fn-02

Otevﬁení závûrky bez CF karty
0: MoÏné bez CF karty
1: Není moÏné
Závûrku nelze otevﬁít, pokud není ve fotoaparátu CF karta
– tím si zajistíte, Ïe CF kartu nezapomenete do pﬁístroje vloÏit. JestliÏe stisknete spou‰È závûrky bez vloÏené CF karty,
rozbliká se na LCD panelu a v hledáãku „
“.

C.Fn-03

Synchronizovaná rychlost blesku v reÏimu Av
0: Auto
1: 1/200 s (fixní)
Pﬁi zábleskovém fotografování v reÏimu AE s prioritou clony
(Av) bude rychlost závûrky zablokovaná na hodnotû 1/200 s.
Tím se zabrání nastavení pomalé rychlosti závûrky pﬁi fotografování za nepﬁíznivého osvûtlení.

C.Fn-04

Spou‰È závûrky/tlaãítko blokování AE
0: AF/blokování AE
1: Blokování AE/AF
Praktické nastavení, kdyÏ chcete, aby AF a blokování AE pracovaly samostatnû. Stisknutím tlaãítka < > zaostﬁíte objekt,
zatímco stisknutím spou‰tû závûrky do poloviny nastavíte blokování AE.
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2: AF/blokování AF, bez blokování AE
V reÏimu Inteligentní AF-servo mÛÏete stisknutím tlaãítka
< > doãasnû pozastavit ãinnosti AF, kdyÏ je napﬁ. pﬁed fotoaparátem nûjaká pﬁekáÏka. Tím zabráníte oklamání AF.
Expozice se nastavuje aÏ pﬁi zhotovení snímku.
3: AE/AF, bez blokování AE
Nastavení je vhodné pro objekt, kter˘ se opakovanû pohybuje
a zastavuje. V reÏimu Inteligentní AF-servo mÛÏete stisknutím
tlaãítka < > spustit nebo zastavit ãinnost funkce Inteligentní
AF-servo. Expozice se nastavuje aÏ pﬁi zhotovení snímku.
Tím zajistíte, Ïe v rozhodujícím okamÏiku pro fotografování je
vÏdy dosaÏeno optimálního zaostﬁení i expozice.
Funkce C.Fn-04 a C.Fn-17-0/1/2 (→str. 151) umoÏÀují
start/stop AF i blokování AE. JestliÏe nastavíte obû tyto
uÏivatelské funkce a provedete obû operace uÏivatelsk˘ch funkcí, nebude poslední provádûná operace funkãní. Jedinou v˘jimkou je situace, kdy se zastavení AF provede po startu AF.

C.Fn-05

Pomocn˘ paprsek AF/spou‰tûní blesku
Nastavuje, zda má b˘t pomocn˘ paprsek AF emitován fotoaparátem nebo externím bleskem Speedlite, a také nastavuje, zda
má b˘t spou‰tûn vestavûn˘ blesk nebo externí blesk Speedlite.
0: Emituje/spou‰tí
Povoluje emitování pomocného paprsku AF a spou‰tûní blesku.
1: Neemituje/spou‰tí
Zakazuje emitování pomocného paprsku AF a povoluje spou‰tûní blesku.
2: Emituje pouze ext. blesk/spou‰tí
Povoluje emitování pomocného paprsku AF pouze externím
bleskem Speedlite a povoluje spou‰tûní blesku.
3: Emituje/nespou‰tí
Povoluje emitování pomocného paprsku AF a zakazuje spou‰tûní blesku.

C.Fn-06

Krok nastavování expoziãní úrovnû
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0: Krok 1/2
1: Krok 1/3
Nastavuje krok pﬁi nastavování rychlosti závûrky, clony a velikosti kompenzace expozice.

Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí

C.Fn-07

Registrace bodu AF
Zaregistrováním ãasto pouÏívaného bodu AF jako v˘chozí pozici
(HP) mÛÏete okamÏitû pﬁepnout na bod AF v této v˘chozí pozici, i kdyÏ pouÏíváte jin˘ bod AF. Jako v˘chozí pozici mÛÏete rovnûÏ zaregistrovat automatick˘ v˘bûr bodu AF.

C.Fn-08

0:

Stﬁedov˘ bod AF

4:

Automatick˘ v˘bûr

1:

Spodní

5:

2:

Prav˘

6:

Lev˘

3:

Zcela napravo

7:

Horní

Zcela nalevo

Nahrávání RAW+JPEG
Nastavuje záznamovou kvalitu obrazu JPEG nahrávaného souãasnû s RAW snímkem a vloÏeného do tohoto snímku.
0: RAW+Mal˘
1: RAW+Mal˘
2: RAW+Stﬁední
3: RAW+Stﬁední
4: RAW+Velk˘
5: RAW+Velk˘

K získání obrazu JPEG z RAW snímku je zapotﬁebí speciální software.

C.Fn-09

Sekvence posouvání/automatické zru‰ení
Nastavuje sekvenci fotografování pro AEB a posouvání vyváÏení
bílé (WB-BKT).
Je-li nastaveno [Auto cancel], posouvání bude zru‰eno v tûchto
pﬁípadech:
AEB: Je zru‰eno, kdyÏ pﬁepnete spínaã <
> do polohy
<
>, vymûníte objektiv, je pﬁipraven blesk, vymûníte akumulátor nebo CF kartu.
WB-BKT: Je zru‰eno, kdyÏ pﬁepnete spínaã <
> do polohy
<
>, vymûníte akumulátor nebo CF kartu.
0: 0,–,+/povoleno
1: 0,–,+/zakázáno (kromû pﬁipravenosti blesku)
Sekvence posouvání zaãíná správnou expozicí (nebo vyváÏením bílé) a posouvání je opakované.
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2: –,0,+/povoleno
Sekvence posouvání zaãíná sníÏenou expozicí (nebo vyváÏením bílé do modra).
3: –,0,+/zakázáno (kromû pﬁipravenosti blesku)
Sekvence posouvání zaãíná sníÏenou expozicí (nebo vyváÏením bílé do modra) a posouvání je opakované.
AEB
0: Standardní expozice
–: SníÏená expozice
+: Zv˘‰ená expozice

C.Fn-10

Posouvání vyváÏení bílé
0: Správné vyváÏení bílé
–: VyváÏení bílé více do modra
+: VyváÏení bílé více do ãervena

Vrstvené zobrazování
0: Zapnuto
1: Vypnuto
Zakazuje blikání bodu AF ãervenû, kdyÏ je dosaÏeno zaostﬁení. Pﬁi vybrání bude bod AF i nadále blikat ãervenû.

C.Fn-11

Pozice zobrazování pro tlaãítko nabídky
Nastavuje, která poloÏka nabídky bude zobrazována, kdyÏ stisknete tlaãítko <
>.
0: Pﬁedchozí nabídka (horní, pokud bylo vypnuto napájení)
Zobrazuje dﬁíve nastavovanou poloÏku nabídky.
Je-li ale pﬁepnut spínaã <
> do polohy <
> nebo vymûnûn akumulátor nebo CF karta, zobrazí se horní poloÏka
nabídky [Quality].
1: Pﬁedchozí nabídka
Zobrazuje dﬁíve nastavovanou poloÏku nabídky.
2: Horní nabídka
Zobrazuje horní poloÏku nabídky [Quality].

C.Fn-12

Blokování zrcadla
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0: Zakázáno
1: Povoleno
Nastavení je vhodné pro detailní zábûry a velké pﬁiblíÏení,
protoÏe zabraÀuje vibracím fotoaparátu v dÛsledku pohybu
zrcadla. Postup blokování zrcadla je popsán na str. 94.

Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí

C.Fn-13

Funkce pomocného tlaãítka
Mûní funkci tlaãítka < >.
0: Normální
Souãasné stisknutí tlaãítek < > a <
> vybere zaregistrovan˘ bod AF.
1: V˘bûr v˘chozí pozice
Registrovan˘ bod AF se vybere pouze stisknutím tlaãítka
< >.
2: V˘bûr HP (pﬁi stisknutí)
Zaregistrovan˘ bod AF se vybere pouze, kdyÏ je pﬁidrÏováno
tlaãítko < >. KdyÏ tlaãítko uvolníte, vybere se dﬁívûj‰í bod AF.
3: Av+/– (bod AF podle QCD)
Pﬁiﬁazuje funkce kompenzace expozice a ruãního nastavení
clony tlaãítku < >. Nastavíte je pﬁidrÏením tlaãítka <
>
a otáãením ovladaãe < >. Otáãením ovladaãe mÛÏete
vybrat bod AF. Sekvence v˘bûru bodu AF je znázornûna na
obrázku vlevo.
4: Blokování FE
Tlaãítko < > nastavuje blokování FE. Nastavením funkce
C.Fn-04-1/2/3 (→str. 146) bude blokování FE povoleno.
V takovém pﬁípadû tlaãítkem < > blokování FE nenastavíte.

C.Fn-14

Automatická redukce doplÀkového blesku
0: Povoleno
UmoÏÀuje automaticky dosahovat pﬁirozeného zábleskového
osvûtlení pﬁi fotografování za dne.
1: Zakázáno
ZabraÀuje podexponování osob fotografovan˘ch proti jasnému pozadí, napﬁ. západu slunce.

C.Fn-15

Synchronizace lamel závûrky
0: Synchronizace na prvních lamelách závûrky
1: Synchronizace na 2. lamelách závûrky
PouÏitím pomalé synchronizované rychlosti závûrky mÛÏete
vytvoﬁit u pohybujícího se objektu svûtelnou stopu. Blesk se
spustí tûsnû pﬁed zavﬁením závûrky. Tato uÏivatelská funkce
mÛÏe b˘t pouÏita k získání efektÛ díky 2. synchronizaci závûrky i s blesky Speedlite ﬁady EX, které tuto vlastnost nemají.
JestliÏe je v‰ak pouÏit blesk Speedlite ﬁady EX s touto vlastností nastaven˘ na synchronizaci na druh˘m lamelách závûrky, jeho nastavení tuto uÏivatelskou funkci potlaãí.
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C.Fn-16

Bezpeãn˘ posun v reÏimu Av nebo Tv
Bezpeãn˘ posun mÛÏe b˘t nastaven u reÏimÛ AE s prioritou
rychlosti závûrky a AE s prioritou clony.
0: Zakázáno
1: Povoleno
V pﬁípadû, Ïe se jas objektu prudce zmûní a aktuální nastavení AE s prioritou rychlosti závûrky nebo AE s prioritou clony
nebude vyhovovat, posune se rychlost závûrky nebo clona
tak, aby se dosáhlo správné expozice.

C.Fn-17

Funkce tlaãítka objektivu AF stop

● Tlaãítko AF Stop je pouze u nûkter˘ch super teleobjek-

tivÛ.
● Pﬁi nastavení C.Fn-17-4 se zobrazení reÏimu AF na

LCD panelu nezmûní, ani kdyÏ stisknete tlaãítko AF
stop.
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0: AF stop
1: AF start
AF pracuje pouze, aÏ kdyÏ je stisknuto tlaãítko AF stop. Pﬁi
stisknutém tlaãítku bude operace AF fotoaparátem zakázána.
2: Blokování AE v dobû mûﬁení
JestliÏe je tlaãítko stisknuto v dobû aktivního ãasovaãe mûﬁení, uplatní se blokování AE. Nastavení je vhodné, kdyÏ chcete
provádût samostatnû zaostﬁování a mûﬁení.
3: Bod AF: M→Auto/Auto→stﬁed
V reÏimu ruãního v˘bûru bodu AF pﬁepnete pﬁidrÏením tlaãítka na automatick˘ v˘bûr bodu AF. PﬁidrÏením tlaãítka pﬁepnete okamÏitû z ruãního v˘bûru bodu AF na v˘bûr automatick˘.
Nastavení je vhodné, jestliÏe nejste jiÏ déle schopni sledovat
pohybující se objekt s ruãnû vybran˘m bodem AF v reÏimu
Inteligentní AF-servo tak, aby byl zaostﬁen˘. PﬁidrÏení tlaãítka
v reÏimu automatického v˘bûru bodu AF se vybere stﬁedov˘
bod AF.
4: JEDNOSNÍMKOV¯ ↔ INTELIGENTNÍ SERVO
V reÏimu Jednosnímkov˘ AF pﬁepnete pﬁidrÏením tlaãítka do
reÏimu Inteligentní AF-servo. V reÏimu Inteligentní AF-servo
pﬁepnete pﬁidrÏením tlaãítka do reÏimu Jednosnímkov˘ AF.
Nastavení je vhodné, kdyÏ potﬁebujete zachovat pﬁepínání
mezi reÏimy Jednosnímkov˘ AF a Inteligentní AF-servo
u objektu, jenÏ se pohybuje a zastavuje.
5: IS start
Pﬁi nastaveném spínaãi IS na objektivu do polohy ON (zapnuto) pracuje stabilizátor obrazu pouze v dobû stisknutého tlaãítka AF stop.

Zru‰ení v‰ech uÏivatelsk˘ch funkcí
V‰echny uÏivatelské funkce mÛÏete resetovat na nastavení [0].

1

V nabídce vyberte [Clear settings].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Clear settings] a stisk-

nûte <

152

>.

2

Vyberte [Clear all Custom Functions].

3

Zru‰te v‰echna nastavení uÏivatelsk˘ch
funkcí.

● Ovladaãem <

> vyberte [Clear all Custom
Functions] a stisknûte < >.

● Ovladaãem <

> vyberte [OK], potom stisknûte
< >.
s V‰echna nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí se zru‰í.
● Chcete-li zavﬁít nabídku, stisknûte <
> a vypnûte LCD monitor.

V této kapitole je vysvûtleno, jak nastavovat datum a ãas ve fotoaparátu, vymûÀovat baterii data/ãasu a jak ãistit obrazov˘ snímaã.
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Nastavení data a ãasu
NíÏe uveden˘m zpÛsobem nastavte datum a ãas. Datum a ãas jsou zaznamenávány s obrazov˘m souborem pro kaÏd˘ snímek.

1

V nabídce vyberte [Date/Time].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Date/Time], potom
s

stisknûte < >.
Zobrazí se obrazovka pro nastavení data/ãasu.

2

Nastavte datum a ãas.

3

Nastavte formát zobrazování data.

● Ovladaãem <

> nastavte poloÏku a stisknûte
< >.
● V˘bûr se potom posune na následující poloÏku.

● Ovladaãem <

> vyberte nûkter˘ z dále uveden˘ch formátÛ zobrazování:
Rok, mûsíc, den
Mûsíc, den, rok
Den, mûsíc, rok

4

Stisknûte tlaãítko <

>.

Datum a ãas se nastaví a znovu se zobrazí nabídka.
● Chcete-li vypnout LCD monitor, stisknûte <
>
a nabídku ukonãete.
s

KaÏd˘ zhotoven˘ snímek je nahrán s datem a ãasem, kdy byl poﬁízen. JestliÏe nejsou
datum a ãas nastaveny, nemohou b˘t správnû ani nahrány. Dbejte na to, aby datum
a ãas byly nastaveny správnû.
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V˘mûna baterie data/ãasu
Baterie data/ãasu uchovává datum a ãas fotoaparátu. Îivotnost baterie je pﬁibliÏnû 5 let.
Jakmile je napûtí baterie data/ãasu nízké, zobrazí se na LCD panelu „
“. Baterii vymûÀte
za novou lithiovou baterii CR2025 níÏe popsan˘m postupem.
● Pokud napájíte fotoaparát z akumulátoru nebo pﬁes DC propojku, bude si po dobu v˘mûny
baterie datum, ãas a funkce nabídky pamatovat.

1
2

Nastavte spínaã <

> do polohy <

>.

Sejmûte kryt baterie data/ãasu.
● Pomocí mince otoãte krytem o 45° ve smûru zná-

zornûném ‰ipkou.
● Krytem neotáãejte více neÏ o 45°.

(+)
(–)

3

Vyjmûte starou baterii.

4

Nainstalujte novou baterii.

5

Nasaìte kryt oddûlení pro baterii.

● Oddûlení pro baterii otoãte dolÛ a zatlaãte na hranu

baterie tak, abyste ji mohli vytáhnout.

● Kladn˘ pól baterie musí smûﬁovat nahoru.

● V pﬁípadû potﬁeby nastavte správné datum a ãas.
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Pro zálohování data/ãasu musí b˘t pouÏita lithiová baterie typu CR2025.
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âi‰tûní obrazového snímaãe (CMOS)
Obrazov˘ snímaã je nûco jako film u klasick˘ch fotoaparátÛ. Pokud ulpí na povrchu obrazového snímaãe neãistota nebo cizí ãástice, mohou b˘t na snímcích tmavé skvrny.
Abyste tomuto zabránili, oãistûte obrazov˘ snímaã níÏe popsan˘m zpÛsobem. Pamatujte
v‰ak, Ïe obrazov˘ snímaã je velmi citlivou souãástkou. Proto, pokud je to moÏné, pﬁenechejte
její ãi‰tûní odborníkÛm v servisním centru Canon.
● V dobû ãi‰tûní obrazového snímaãe musí b˘t fotoaparát zapnut. Napájejte jej sadou napájecího adaptéru ACK-E2 (volitelné pﬁíslu‰enství, viz str. 174) nebo akumulátorem.
PouÏijete-li akumulátor, zajistûte, aby byl dostateãnû nabit˘. Pﬁed ãi‰tûním obrazového snímaãe sejmûte z fotoaparátu objektiv.

1

Do oddûlení pro baterie vloÏte DC propojku (→str. 26) nebo akumulátor a pﬁepnûte spínaã < > do polohy < >.

2

V nabídce vyberte [Sensor clean.].
● Stisknûte tlaãítko <
>.
● Ovladaãem <
> vyberte [Sensor clean.], potom

stisknûte < >.
Má-li pouÏit˘ akumulátor dostatek energie, zobrazí
se obrazovka kroku 3.
● Je-li vybit, zobrazí se varovné hlá‰ení, a vy nebude
moci dále pokraãovat. Buì akumulátor dobijte,
nebo pﬁístroj napájejte pﬁes DC propojku a zaãnûte znovu od kroku 1.
s

3

Vyberte [OK].
● Ovladaãem <
s
s

4
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> vyberte [OK], potom stisknûte
< >.
Zrcadlo se zablokuje a závûrka se otevﬁe.
Na LCD panelu bude blikat „
“.

Oãistûte obrazov˘ snímaã.
● PryÏov˘m ofukovaãem opatrnû odfouknûte z povr-

chu obrazového snímaãe ve‰ker˘ prach a jiné
neãistoty.

âi‰tûní obrazového snímaãe (CMOS)

5

Ukonãete ãi‰tûní.
● Nastavte spínaã <

> do polohy <
>.
Fotoaparát se vypne a závûrka se zavﬁe. Sklopí se
rovnûÏ zrcadlo.
● Nastavte spínaã <
> do polohy <
>. MÛÏete
opût zaãít fotografovat.
s

● Bûhem ãi‰tûní snímaãe nikdy neprovádûjte dále uvedené ãinnosti, které by

●

●
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●
●

mohly vypnout napájení. Pﬁi vypnutí napájení se zavﬁe závûrka, a tím by mohlo
dojít k po‰kození lamel závûrky a obrazového snímaãe.
• Nepﬁepínejte spínaã <
> do polohy <OFF>.
• Neotevírejte kryt slotu CF karty.
• Nevyjímejte akumulátor.
Hrot ofukovaãe nezasouvejte do fotoaparátu více neÏ po úroveÀ objímky objektivu.
V pﬁípadû vypnutí napájení se zavﬁe závûrka a hrozí nebezpeãí po‰kození lamel
závûrky a obrazového snímaãe.
NepouÏívejte optick˘ ‰tûtec. Mohl by CMOS snímaã po‰kodit.
Nikdy nepouÏívejte ãisticí nebo foukací spreje. Tlak a chlad ze sprejového plynu
mÛÏe povrch obrazového snímaãe po‰kodit.
Pﬁi vybití akumulátoru zazní zvukov˘ signál a na LCD panelu se rozbliká ikona <
>.
Spínaã <
> pﬁepnûte do polohy <
> a vymûÀte akumulátor. Potom zaãnûte
znovu od kroku 1.

158

Tato ãást vám pomÛÏe lépe porozumût va‰emu fotoaparátu. Uvádí
základní koncepce fotografování, zab˘vá se specifikacemi fotoaparátu,
systémov˘m pﬁíslu‰enstvím a nabízí dal‰í referenãní informace.
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Základní terminologie
AE
Zkratka anglického Auto Exposure (automatická expozice). Jedná se o automatick˘ mûﬁicí
a expoziãní systém, kter˘ nastavuje optimální expozici (rychlost závûrky a clonu) na základû
hodnot namûﬁen˘ch vestavûn˘m expozimetrem.

AF
Zkratka anglického auto focus (automatické zaostﬁování). UmoÏÀuje, aby fotoaparát automaticky zaostﬁil objekt.

CF karta (CompactFlash)
CF karta je malé pamûÈové médium velikosti karty, které slouÏí k záznamu snímkÛ poﬁízen˘ch
fotoaparátem EOS 10D.

Citlivost ISO
Indikuje citlivost filmu na svûtlo. Je uvádûna ãíslem, které následuje za znaãkou „ISO“, napﬁ.
„ISO 100.“ âím vy‰‰í je toto ãíslo, tím vût‰í je citlivost na svûtlo. Digitální fotoaparáty pouÏívají
stejn˘ standard citlivosti ISO, kter˘ byl vytvoﬁen pro klasické filmové fotoaparáty.

JPEG
Zkratka anglického Joint Photographic Experts Group. Jedná se o formát obrazového souboru s rÛzn˘mi úrovnûmi komprese. âím vût‰í je kompresní pomûr, tím niÏ‰í má snímek kvalitu
po rozbalení (obnovení) obrazového souboru.

RAW
Jedná se o formát obrazového souboru, kter˘ ukládá obraz tak, jak je zachycen fotoaparátem. Je urãen pro grafické zpracování snímku na osobním poãítaãi.
Kvalita obrazu není kompresí, uloÏením nebo dekompresí RAW snímku ovlivnûna. Pomocí
jednoúãelového softwaru pro zpracování snímkÛ je moÏné snímek optimálnû upravit ke specifickému úãelu.

sRGB
Standard porovnávání barev vyvinut˘ spoleãnû firmami Microsoft a Hewlett-Packard.
Fotoaparáty, monitory, aplikace a tiskárny, jeÏ vyhovují tomuto standardu, jsou schopny reprodukovat stejnû vypadající barvy. („s“ ve zkratce znamená standard.)

Jev ãerven˘ch oãí
V relativnû tmav˘ch prostﬁedích se zornice oãí osob roz‰íﬁí. Svûtlo vytvoﬁené bleskem fotoaparátu projde zornicí oka a odrazí se od sítnice. To zpÛsobí, Ïe zornice oãí budou na fotografiích ãervené. Jev ãerven˘ch oãí je v˘razn˘ pﬁedev‰ím v situaci, kdy je blesk blízko optické
osy objektivu. Jev ãerven˘ch oãí mÛÏete minimalizovat tûmito opatﬁeními:
q Fotografujte se zapnutou funkcí pro redukci jevu ãerven˘ch oãí. (Zdroj svûtla pro redukci
jevu ãerven˘ch oãí se pﬁed zhotovením snímku rozsvítí a zpÛsobí, Ïe se zornice osob
zúÏí. Tím sníÏí pravdûpodobnost ãerven˘ch oãí na fotografii.)
w Fotografujte s bleskem Speedlite ﬁady EX (Svûtlo odraÏené od zornice nebude smûrováno podél optické osy objektivu, coÏ sníÏí pravdûpodobnost ãerven˘ch oãí na fotografii.)
e Pokud moÏno fotografujte z co nejvût‰í blízkosti (stejn˘ efekt jako w).

160

Základní terminologie

Clona
Hodnota clony (clonové ãíslo) oznaãuje velikost rozevﬁení
irisové clony objektivu. Rovná se ohniskové vzdálenosti
dûlené prÛmûrem clony. Urãuje, jak moc svûtla dopadá
na CMOS snímaã. Hodnota clony se zobrazuje na LCD
panelu a v hledáãku fotoaparátu. Rozsah clonového ãísla
je 1.0 aÏ 91, aktuální rozsah je v‰ak dán objektivem
nasazen˘m na fotoaparát.

Rychlost závûrky
Rychlost závûrky je doba, po kterou je závûrka fotoaparátu otevﬁena, aby mohlo svûtlo procházející objektivem dopadat na CMOS snímaã. Stanovuje, jaké mnoÏství svûtla dopadá na
CMOS snímaã.

Formát
Formátováním CF karty se pﬁipraví karta pro ukládání dat. Formátováním se rovnûÏ nenávratnû smaÏou v‰echna data. Proto se pﬁed formátováním CF karty vÏdy ujistûte, Ïe neobsahuje
Ïádná dÛleÏitá data.

âísla souborÛ a sloÏek
Zaznamenávan˘m snímkÛm jsou automaticky pﬁiﬁazována
ãísla souborÛ od 0001 po 9999. Snímky jsou ukládány do
sloÏek, sloÏka mÛÏe obsahovat aÏ 100 snímkÛ. SloÏky na
CF kartû jsou ãíslovány od 100 do 999.
Názvy souborÛ pro JPEG snímky zaãínají „IMG_ „ a mají
pﬁíponu „.JPG“. Názvy RAW snímkÛ zaãínají „CRW_ „
a mají pﬁíponu „.CRW“. Názvy obrazov˘ch souborÛ s pﬁíponou „.THM“ jsou soubory pﬁehledov˘ch snímkÛ pro
indexové zobrazování.

–
100

0001

0002

101
.
.
.

0101

0102

199

9901

9902

200

0001

0002

0099

0100

0199

0200

–

–
9999
–
0099

0100

Pﬁíklad: IMG_0001.JPG
Název souboru
Pﬁípona
âíslo souboru

Mikroprogramové vybavení
Software, kter˘ obsahuje rÛzné instrukce pro ovládání fotoaparátu. Fotoaparát EOS 10D pouÏívá mikroprogramové vybavení pro zachycení a zpracování snímku.
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Hloubka ostrosti
Hloubka ostrosti pﬁedstavuje akceptovateln˘ rozsah zaostﬁení pﬁed a za objektem, kter˘ je na
snímku zobrazen ostﬁe. âím men‰í je rozevﬁení clony (tj. vût‰í clonové ãíslo), tím vût‰í je
hloubka ostrosti. A obrácenû, ãím vût‰í je rozevﬁení clony (tj. men‰í clonové ãíslo), tím men‰í
bude hloubka ostrosti.
Hloubka ostrosti je ovlivnûna tûmito vlastnostmi:
(1) Vût‰í clonové ãíslo (men‰í rozevﬁení clony) poskytuje vût‰í hloubku ostrosti. Nastavíte-li
napﬁ. clonu f/8, dosáhnete vût‰í hloubky ostrosti neÏ pﬁi nastavení f/4.5.
(2) Objektiv s krat‰í ohniskovou vzdáleností zvy‰uje hloubku ostrosti. ·irokoúhl˘m objektivem
se dosáhne v˘raznû vût‰í hloubky ostrosti neÏ teleobjektivem.
(3) Zvût‰ení vzdálenosti od fotografovaného objektu zvy‰uje hloubku ostrosti.
(4) Hloubka ostrosti za bodem optimálního zaostﬁení (2) bude vût‰í neÏ hloubka ostrosti pﬁed
bodem optimálního zaostﬁení (1).
Hloubka ostrosti
Bod optimálního zaostﬁení
1

Clona nastavena na f/22.

2

Clona nastavena na f/2.

Expozice
K expozici dojde v okamÏiku, kdy je obrazov˘ snímaã vystaven svûtlu. Správné expozice je
dosaÏeno, kdyÏ je obrazov˘ snímaã vystaven odpovídajícímu mnoÏství svûtla s ohledem na
jeho citlivost. Správná expozice je dána nastavením rychlosti závûrky a clony fotoaparátu.
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Tabulka dostupnosti funkcí
: Automatické nastavení

: Lze vybrat

Voliã reÏimÛ
Kvalita

JPEG

Citlivost
ISO

Auto

VyváÏení
bílé

Autom. vyváÏení bílé

RAW

Ruãní nastavení

Pﬁednastavené WB • UÏivatelské WB
Teplota chromatiãnosti • WB-BKT
Standardní

Parametry
Jednosnímkov˘
Inteligentní servo
AF

Inteligentní AF
Volba
bodu
AF

Auto
Ruãní nast.

ReÏim
mûﬁení

Pomûrové
âásteãné
Celoplo‰né mûﬁení se zdÛraz. stﬁedem

ReÏim

Jednotlivé snímky
Souvislé

Vestavûn˘
blesk

Auto
Ruãní nastavení
Red. jevu ãerven˘ch oãí

UÏivatelská funkce (C.Fn)

ReÏimy AF a reÏimy ﬁízení
JEDNOSNÍMKOV¯ AF

Inteligentní AF-servo

Jednotlivé
snímky

Snímek nelze zhotovit pﬁed
zaostﬁením. DosaÏené zaostﬁení se zablokuje. Pﬁi pomûrovém
mûﬁení se zablokuje rovnûÏ
nastavení expozice. (Nastavení
expozice se pﬁed zhotovením
snímku uloÏí do pamûti.)

Automatické zaostﬁování sleduje pohybující se objekt
a expozice je nastavena pﬁi
zhotovení snímku.

Pro souvislé fotografování
platí stejné podmínky, které
byly uvedeny v˘‰e. (pﬁibl.
3 sním./s, max. 9 snímkÛ ve
sledu)

Pro souvislé fotografování platí
stejné podmínky, které byly uvedeny v˘‰e. AF pracuje po celou dobu
souvislého fotografování. (pﬁibl.
3 sním./s, max. 9 snímkÛ ve sledu)

Souvislé

Inteligentní AF
Pﬁepíná automaticky
mezi reÏimy
Jednosnímkov˘ AF
a Inteligentní AF-servo
podle stavu objektu.
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Varovné indikace k expozici
ReÏim

Blikající varování

Indikace
Objekt je pﬁíli‰ tmav˘.

Objekt je pﬁíli‰ svûtl˘.

¤e‰ení
1) Zvy‰te citlivost ISO.
2) PouÏijte blesk.
1) SniÏte citlivost ISO.
2) Na objektiv nasaìte neutrální
‰ed˘ filtr.

Snímek bude podexponován.

1) Ovladaãem <
> nastavte
men‰í rychlost závûrky.
2) Zvy‰te citlivost ISO.

Snímek bude pﬁeexponován.

1) Ovladaãem <
> nastavte
vût‰í rychlost závûrky.
2) SniÏte citlivost ISO.

Snímek bude podexponován.

1) Ovladaãem <
> nastavte vût‰í
rozevﬁení clony (men‰í clonové ãíslo).
2) Zvy‰te citlivost ISO.

Snímek bude pﬁeexponován.

1) Ovladaãem <
> nastavte men‰í
rozevﬁení clony (vût‰í clonové ãíslo).
2) SniÏte citlivost ISO.

PoÏadovaná hloubka
ostrosti není dosaÏitelná.

1) Odstupte více od objektu
a zkuste to znovu.
2) Máte-li objektiv se zoomem,
nastavte nejkrat‰í ohniskovou vzdálenost.

Objekt je pﬁíli‰ tmav˘.

Objekt je pﬁíli‰ svûtl˘.

1) Zvy‰te citlivost ISO.
2) PouÏijte blesk (v˘sledek
bude shodn˘ jako u reÏimu
Program AE < >).
1) SniÏte citlivost ISO.
2) Na objektiv nasaìte neutrální
‰ed˘ filtr.

Pﬁíklady expoziãních varování uvádûné v tabulce odpovídají objektivu, kter˘ má max.
rozevﬁení clony f/3.5 a min. rozevﬁení clony f/22. Skuteãná varování budou indikovat
hodnotu clony v závislosti na objektivu aktuálnû nasazeném na fotoaparátu.

164

Úãinek blokování AE
(pﬁi pouÏití reÏimu tvÛrãí zóny)
Volba bodu AF

Automatick˘ v˘bûr

Ruãní v˘bûr

Blokování AE se pouÏije na
zmûﬁenou hodnotu pro
aktivní bod AF.

Blokování AE se pouÏije na
zmûﬁenou hodnotu pro
vybran˘ aktivní bod AF.

Metoda mûﬁení
Pomûrové mûﬁení

Blokování AE se pouÏije na zmûﬁenou hodnotu pro stﬁedov˘ bod AF.

âásteãné mûﬁení
Centrovanû váÏené a prÛmûrované

Programová kﬁivka
NíÏe uvedená programová kﬁivka platí pro fotoaparát v reÏimu Program AE < >
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Rychlost závûrky

Popis programové kﬁivky
Dolní vodorovná osa znázorÀuje rychlost závûrky a pravá svislá osa clonu. Kombinace rychlosti závûrky a clony automaticky urãované programem AE jsou znázornûny jako barevné
kﬁivky vztahující se ke gradacím jasu objektu (expoziãní hodnotû) na levé a horní hranû grafu.
Pﬁíklad:
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Pﬁi pouÏití objektivu EF 50 f/1.4 USM s jasem objektu EV 11.5 bude bod, kde se
protne diagonální kﬁivka s EV 11.5 (horní hrana) s kﬁivkou Program AE, znázorÀovat odpovídající rychlost závûrky (1/250 s) a clonu (f/3.5), které nastaví automaticky
program.
Diagonální úseãky se ‰ipkami v levé horní ãásti grafu oznaãují rozsah mûﬁení pro
jednotlivé citlivosti ISO.

Hodnoty rychlosti závûrky a clony
Hodnota rychlosti závûrky
Rychlost závûrky je normálnû zobrazována s krokem 1/2. âísla od „
“ po „ “ oznaãují
zlomkovou ãást rychlosti závûrky: napﬁ. hodnota
znamená rychlost závûrky 1/125 s.
Hodnota „
“ znázorÀuje 0,3 s a hodnota „
“ znázorÀuje 15 s.

Hodnota clony
Clona je normálnû zobrazována s krokem 1/2. âím vût‰í je clonové ãíslo, tím men‰í je rozevﬁení clony. Zobrazovan˘ rozsah nastavení clony (clonov˘ch ãísel) závisí na pouÏitém objektivu.
Krok nastavení 1/2
Rychlost závûrky

Hodnota clony

Krok nastavení 1/3
Rychlost závûrky

Hodnota clony

Pomocí funkce C.Fn-06-1 je moÏné nastavovat rychlost závûrky a clonu s krokem 1/3.
(→str. 122)
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Hlá‰ení na obrazovce
Na LCD monitoru se mohou zobrazovat dále uvedená hlá‰ení.
Hlá‰ení

Popis

Busy

Fotoaparát buì zpracovává data, nebo zapisuje zachycen˘ obraz na
CF kartu. Vyãkejte, aÏ operaci dokonãí.

Loading image...

Fotoaparát ãte snímek z CF karty. Vyãkejte, aÏ operaci dokonãí.

No CF card

Není vloÏena CF karta. VloÏte do fotoaparátu správnou CF kartu.

CF card error

Chyba CF karty. Problém s CF kartou. CF kartu vymûÀte.

CF card full

ProtoÏe je jiÏ CF karta plná, nelze zaznamenávat dal‰í snímky nebo
ukládat dal‰í instrukce pro tisk.

No Image

Na CF kartû není Ïádn˘ zobraziteln˘ snímek. Buì zhotovte snímek
a uloÏte jej, nebo vymûÀte CF kartu za jinou se snímky.

Image too large

Snímek není zobraziteln˘, protoÏe je vût‰í neÏ 4064 x 2704 pixelÛ.

Incompatible JPEG
format

JPEG snímek není zobraziteln˘, protoÏe je nekompatibilní.

Corrupted data

Obrazová data nelze zobrazit, protoÏe jsou po‰kozena.

Cannot rotate

Snímek není moÏné otoãit, protoÏe byl poﬁízen jin˘m fotoaparátem,
zaznamenán v jiném formátu nebo editován na osobním poãítaãi.

Unidentified Image

Snímek není zobraziteln˘, protoÏe byl zaznamenán v neznámém formátu (záznamov˘ formát fotoaparátu jiného v˘robce apod.).

Protected!

Snímek nelze smazat, neboÈ je chránûn proti smazání. Chcete-li snímek smazat, nejdﬁíve zru‰te jeho ochranu.

Unselectable image

Byl uãinûn pokus o vyti‰tûní jiného snímku neÏ JPEG. Tisk není
moÏn˘. Byl uãinûn pokus o specifikaci snímku zaznamenaného jin˘m
fotoaparátem nebo editovaného na osobním poãítaãi s v˘bûrem uÏivatelského vyváÏení bílé. Data vyváÏení bílé nelze naãítat.

Too many marks

Pﬁíli‰ mnoho specifikací pro tisk. Dal‰í tisky jiÏ nelze specifikovat.

Cannot complete!

Specifikace pro tisk nebylo moÏné uloÏit.

Cannot magnify!

Snímek nebylo moÏné zvût‰it, protoÏe byl poﬁízen jin˘m fotoaparátem, je v nekompatibilním formátu nebo byl editován na osobním
poãítaãi.

Change the battery
pack

Akumulátor nemá dostateãnou kapacitu pro fotografování nebo pﬁehrávání snímkÛ. Akumulátor vymûÀte.

CCDRAW

Snímek není zobraziteln˘, protoÏe se jedná o snímek CCDRAW poﬁízen˘ jin˘m fotoaparátem.

13
Reference

167

Hlá‰ení na obrazovce

Hlá‰ení
Set Date/Time

Popis
Datum/ãas nebyly nastaveny. Zaznamenané snímky nebudou mít
správnû datum/ãas zhotovení.

Turn off the camera Po vyãi‰tûní obrazového snímaãe pﬁepnûte spínaã <
after sensor cleaning <
>.

> do polohy

Battery level is too
low. Cannot clean
sensor

Není-li napájecí akumulátor dostateãnû nabit, mÛÏe se bûhem ãi‰tûní
obrazového snímaãe zavﬁít závûrka. Pﬁitom hrozí nebezpeãí po‰kození lamel závûrky a obrazového snímaãe. Abyste tomu zabránili, vloÏte
do pﬁístroje pﬁed ãi‰tûním obrazového snímaãe plnû nabit˘ akumulátor nebo jej napájejte ze sítû.

Folder number full

Mûjte po ruce novou CF kartu. ProtoÏe byla vytvoﬁena sloÏka
999Canon, bude aktuální CF karta brzy zaplnûna.
(Jakmile se vytvoﬁí soubor „IMG_9999“, zobrazí se „
“.)

Je-li k fotoaparátu pﬁipojena tiskárna fotografií s funkcí pﬁímého tisku, mÛÏe LCD monitor fotoaparátu zobrazovat nûkterá z dále uveden˘ch hlá‰ení.
Hlá‰ení

Popi

No paper

Do tiskárny nebyl ﬁádnû vloÏen zásobník papíru nebo není v zásobníku Ïádn˘ papír. MÛÏe se také jednat o problém související s operací
podávání papíru.

No ink

V tiskárnû není inkoustová kazeta nebo není v kazetû inkoust.

Incompatible paper
size

Do tiskárny byl vloÏen papír o nesprávné velikosti. Tisk na tuto velikost papíru není moÏn˘.

Incompatible ink size Do tiskárny byla vloÏena nesprávná inkoustová kazeta.
Ink cassette error

Tisk není s touto inkoustovou kazetou moÏn˘.

Paper and ink do not Papír a inkoust vzájemnû neodpovídají.
match
Paper jam

Pﬁi tisku do‰lo k zachycení papíru.

Paper has been
changed

Papír byl pﬁed tiskem vymûnûn.

Recharge the printer Baterie/akumulátor v tiskárnû je vybit.
battery
Communication error Do‰lo k chybû pﬁi komunikaci.
Readjust trimming
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Byl uãinûn pokus o tisk, kdy se styl li‰í od nastavení v˘ﬁezu.

Hlá‰ení na obrazovce

Hlá‰ení

Popis

Cannot print!

Snímek byl poﬁízen jin˘m fotoaparátem nebo v nekompatibilním formátu. Je také moÏné, Ïe snímek byl editován na poãítaãi.

Could not print **
images

Snímek byl poﬁízen jin˘m fotoaparátem nebo byl editován na osobním
poãítaãi a pﬁitom jste usilovali o tisk ** snímkÛ podle nastavení DPOF.

** images remaining

ProtoÏe tisk podle nastavení DPOF byl pﬁeru‰en, zÛstává stále **
snímkÛ k vyti‰tûní.

Cannot trim

Snímek byl poﬁízen jin˘m fotoaparátem nebo je v nekompatibilním formátu. Je také moÏné, Ïe snímek byl editován na poãítaãi. U takov˘ch
snímkÛ nelze provést v˘ﬁez.

Battery level is too
low

Pﬁím˘ tisk není moÏn˘, protoÏe akumulátor ve fotoaparátu nemá
dostateãnou kapacitu.

Je-li k fotoaparátu pﬁipojena tiskárna BJ s funkcí pﬁímého tisku, mÛÏe LCD monitor fotoaparátu zobrazovat nûkterá z dále uveden˘ch hlá‰ení. Pokud je zobrazováno nûkteré z tûchto hlá‰ení, zkontrolujte chybov˘ kód na ovládacím panelu tiskárny BJ a ﬁe‰te jej podle instrukcí
v pﬁíruãce k této tiskárnû.
Hlá‰ení

Popis
Do tiskárny nebyl ﬁádnû vloÏen papír nebo v tiskárnû není Ïádn˘
papír. MÛÏe se také jednat o problém související s operací podávání
papíru.

No ink

V tiskárnû není zásobník inkoustu nebo není v zásobníku inkoust.

Paper jam

Pﬁi tisku do‰lo k zachycení papíru.

Printer in use

Probíhá tisk z osobního poãítaãe nebo z pamûÈové karty v tiskárnû.
Po dokonãení tisku se zaãnou automaticky tisknout snímky z CF karty
ve fotoaparátu.

Printer warming up

Tiskárna se pﬁipravuje na tisk. Tisk se zahájí automaticky ihned, jakmile bude pﬁipravena.

No printhead

V tiskárnû není tisková hlava.

Printer cover open

Zavﬁete pﬁední kryt tiskárny.

Media type error

Byl vybrán papír, kter˘ nemÛÏete v tiskárnû pouÏívat. PouÏiteln˘ papír
vyberte pomocí nastavení [Style] na obrazovce fotoaparátu pro pﬁím˘
tisk.

Paper lever error

Páãku v˘bûru papíru nastavte do odpovídající polohy.

Low ink level

Zásobník inkoustu bude nutné brzy vymûnit. Nov˘ zásobník inkoustu
mûjte po ruce. Tisk obnovíte v˘bûrem [Resume] na obrazovce chybového hlá‰ení.
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No paper

Hlá‰ení na obrazovce

Hlá‰ení

Popis

Waste tank full

Chcete-li obnovit tisk, stisknûte na tiskárnû BJ tlaãítko Reset.
Zásobník na odpadní toner si nechejte pﬁi nejbliÏ‰í pﬁíleÏitosti vymûnit
prodejcem nebo v servisním centru (viz seznam dodávan˘ s tiskárnou BJ).

Printer error

Tiskárnu vypnûte a potom znovu zapnûte. Pokud je chyba stále
zobrazována, obraÈte se na nejbliÏ‰í servisní centrum tiskáren BJ (viz
seznam servisních center v pﬁíruãce k tiskárnû).

Communication error Bûhem komunikace do‰lo k chybû. Tiskárnu vypnûte, opût zapnûte
a znovu zaãnûte tisknout.
Readjust trimming

Styl neodpovídá nastavenému v˘ﬁezu.

Cannot print!

Snímek byl poﬁízen jin˘m fotoaparátem nebo v nekompatibilním formátu. Je také moÏné, Ïe snímek byl editován na poãítaãi.

Could not print **
images

Snímek byl poﬁízen jin˘m fotoaparátem nebo byl editován na osobním
poãítaãi a pﬁitom jste se snaÏili o tisk ** snímkÛ podle nastavení
DPOF.

** images remaining

Tisk podle nastavení DPOF byl pﬁeru‰en, zÛstává stále ** snímkÛ
k vyti‰tûní.

Cannot trim

Snímek byl poﬁízen jin˘m fotoaparátem nebo v nekompatibilním formátu. Je také moÏné, Ïe snímek byl editován na poãítaãi. U takov˘ch
snímkÛ nelze provést v˘ﬁez.

Battery level is too
low

Pﬁím˘ tisk není moÏn˘, protoÏe akumulátor ve fotoaparátu nemá
dostateãnou kapacitu.
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Chybové kódy
Pﬁi chybû fotoaparátu se na LCD panelu zobrazí „
xx“. Na základû chybového kódu
postupujte podle níÏe uveden˘ch pokynÛ.
JestliÏe se ãasto opakuje stejn˘ chybov˘ kód, pravdûpodobnû se jedná o nûjak˘ problém
s fotoaparátem. Poznamenejte si „xx“ chybového kódu a pﬁedejte fotoaparát do nejbliÏ‰ího
servisního centra Canon (viz seznam na zadní stranû).
JestliÏe k chybû dojde po zhotovení snímku, nemusí fotoaparát snímek zaznamenat.
Stisknûte tlaãítko < >, abyste si ovûﬁili, jestli se snímek zobrazí na LCD monitoru.
Chybov˘ kód

Opatﬁení

Oãistûte kontakty objektivu. (→str. 11)
Chyba CF karty. Problém s CF kartou. Proveìte následující: Vyjmûte CF kartu
a znovu ji vloÏte, CF kartu naformátujte nebo pouÏijte jinou CF kartu.
CF karta je zaplnûna. SmaÏte nepotﬁebné snímky nebo CF kartu vymûÀte.
Nûco zabránilo vysunutí vestavûného blesku.
Spínaã <

> pﬁepnûte do polohy <

> a potom zpût do polohy <

>.

Do‰lo k jiné chybû neÏ v˘‰e uveden˘m.
Vyjmûte akumulátor a znovu jej nainstalujte.

13
Reference

171

Pokyny k odstraÀování problémÛ
JestliÏe zjistíte problém, zkuste nejdﬁíve závadu odstranit podle dále uveden˘ch pokynÛ.

Napájení
Akumulátor nelze
dobít.

PouÏíváte nesprávn˘ akumulátor.
PouÏijte akumulátor BP-511 nebo BP-512. (→str. 7)

s

Akumulátor není ﬁádnû pﬁipojen na nabíjeãku.
s Dbejte na to, aby byl akumulátor ﬁádnû na pﬁipojen nabíjeãku. (→str. 22)
Fotoaparát nepra- Akumulátor je vybit.
cuje, i kdyÏ je spí- s VymûÀte akumulátor. (→str. 22)
naã <
> pﬁeAkumulátor není ﬁádnû nainstalován.
pnut do polohy
s Akumulátor nainstalujte správnû. (→str. 24)
< >.
Kryt oddûlení pro baterie není zavﬁen˘.
s Zavﬁete kryt oddûlení pro baterie. (→str. 24)
Kryt slotu CF karty není zavﬁen˘.
s CF kartu ﬁádnû zasuÀte, aby se vysunulo uvolÀovací tlaãítko CF karty,
a potom zavﬁete kryt slotu CF karty. (→str. 28)
Kontrolka pﬁístupu JestliÏe pﬁepnete spínaã <
> do polohy <OFF> bezprostﬁednû po zhobliká i po pﬁepnutí tovení snímku, bude kontrolka pﬁístupu je‰tû nûkolik sekund blikat, a to
spínaãe <
> do po dobu nahrávání snímku na CF kartu.
polohy <
>.
s Jakmile fotoaparát dokonãí nahrávání snímku na CF kartu, pﬁestane
kontrolka pﬁístupu blikat a fotoaparát se vypne.
Akumulátor se
rychle vybije.

Akumulátor není plnû nabit.
Akumulátor plnû dobijte. (→str. 22)

s

Îivotnost akumulátoru je u konce.
s VymûÀte akumulátor za nov˘. (→str. 174)
Fotoaparát se
sám vypne.

Aktivovala se funkce automatického vypnutí napájení.
s Pﬁepnûte znovu spínaã <
> do polohy < > nebo nastavte funkci
automatického vypínání na [Off]. (→str. 142)

Na LCD panelu
se zobrazuje
pouze ikona
<
>.

Akumulátor je témûﬁ vybit.
s Nabijte akumulátor. (→str. 22)
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Fotoaparát nepracuje správnû.
s Stisknûte spou‰È závûrky do poloviny, abyste fotoaparát resetovali do
normálního stavu. (→str. 30)
∗ JestliÏe ikona <
> bliká i nadále, fotoaparát vyÏaduje opravu.
Pﬁedejte ho do servisního centra Canon. (→zadní strana pﬁebalu)

Pokyny k odstraÀování problémÛ

Fotografování
Nelze vyfotografo- CF karta není ﬁádnû vloÏena.
s CF kartu vloÏte správnû. (→str. 28)
vat nebo nahrát
Ïádn˘ snímek.
CF karta je zaplnûna.
s PouÏijte novou CF kartu nebo smaÏte nepotﬁebné snímky.
(→str. 28, 117)
Akumulátor je vybit.
s Nabijte akumulátor. (→str. 22)
Nezaostﬁili jste dobﬁe. (V hledáãku blikalo potvrzovací svûtlo zaostﬁení.)
s Zaostﬁete objekt stisknutím spou‰tû závûrky do poloviny. Pokud stále
nelze ﬁádnû zaostﬁit, zaostﬁete ruãnû. (→str. 30, 71)
Na LCD monitoru
se snímek nezobrazuje ãistû.

Obrazovka LCD monitoru je ‰pinavá.
s Obrazovku otﬁete mûkkou látkou.

Snímek je rozostﬁen.

Pﬁepínaã reÏimÛ zaostﬁování na objektivu je v poloze <MF> nebo <M>.
s Pﬁepínaã reÏimÛ zaostﬁování na objektivu pﬁepnûte do polohy <AF>. (→str. 27)

Îivotnost LCD je u konce.
s ObraÈte se na prodejce nebo servisní centrum Canon.

Pﬁi stisknutí spou‰tû závûrky bylo pohnuto s fotoaparátem.
s Abyste zabránili roztﬁesení snímku, drÏte fotoaparát stabilnû (pevnû)
a jemnû ovládejte spou‰È závûrky. (→str. 30, 36)
CF kartu nelze
pouÏívat.

Data na CF kartû jsou po‰kozena.
s Naformátování CF karty. (→str. 119)
s PouÏijte správnou CF kartu. (→str. 6, 175)

Baterie data/ãasu je vybita.
Na LCD panelu
se zobrazí hlá‰ení s VymûÀte baterií za novou. (→str. 155)
„
“.

ProhlíÏení snímkÛ
Snímek nelze
smazat.

s

Datum a ãas jsou
nesprávné.

s

Datum a ãas nejsou správnû nastaveny.
Nastavte správné datum a ãas. (→str. 154)
Videokabel není ﬁádnû zasunut do konektorÛ.
Videokabel zasuÀte úplnû do konektorÛ. (→str. 115)

13

s

Není nastavení správn˘ formát videosystému (NTSC nebo PAL).
Nastavte fotoaparát na správn˘ formát podle televizoru. (→str. 144)

s
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Na televizoru se
nezobrazují snímky.

Snímek je chránûn.
Nejdﬁíve zru‰te ochranu snímku. (→str. 116)

Hlavní pﬁíslu‰enství (volitelné)
Napájecí akumulátor BP-511
V˘konn˘ lithiumiontov˘ dobíjiteln˘ akumulátor pro fotoaparát EOS 10D. Jmenovité napûtí je 7,4 V. Dobíjí se nabíjeãkou baterií CB-5L. Úplnû nabit˘ akumulátor umoÏÀuje
zhotovit pﬁibl. 500 snímkÛ (20 °C, 50% pouÏití blesku).
Doba dobíjení je pﬁibl. 90 min.

Sada napájecího adaptéru ACK-E2
Napájecí sada (adaptér, DC propojka, síÈová ‰ÀÛra) pro
napájení fotoaparátu EOS 10D ze síÈové zásuvky.
Jmenovit˘ vstup napájecího adaptéru je 100-240 V AC.
Jmenovit˘ v˘stup je 7,8 V DC. DC propojka se vkládá do
oddûlení pro baterie.

Kompaktní napájecí adaptér CA-PS400
Rychlá nabíjeãka akumulátorÛ BP-511 a BP-512. Nabití
jednoho akumulátoru trvá pﬁibl. 90 minut a souãasnû lze
nabíjet aÏ dva akumulátory. K adaptéru CA-PS400 je
moÏné rovnûÏ pﬁipojit DC propojku DR-400 (volitelná).
Lze jej pﬁipojit na napûtí 100-240 V AC.

DrÏadlo BG-ED3
Pojme dva akumulátory BP-511. Je opatﬁeno spou‰tí pro
vertikální drÏení, elektronick˘m ovladaãem, tlaãítkem blokování AE/FE a voliãem bodu AF. Jako zdroj napájení
mÛÏe b˘t rovnûÏ pouÏita DC propojka. Není kompatibilní
s akumulátorem BP-512.

Dioptrické korekãní ãoãky ﬁady E
Na okulár fotoaparátu mÛÏe b˘t nasazena jedna z deseti
moÏn˘ch dioptrick˘ch korekãních ãoãek ﬁady E (–4 aÏ
+3 dioptrie), coÏ roz‰iﬁuje rozsah dioptrického seﬁízení.

Blesky Speedlite nasazované do patice
fotoaparátu
Zábleskové fotografování s blesky Speedlite ﬁady EX je stejnû snadné jako normální fotografování s automatickou expozicí bez blesku. V‰echny blesky Speedlite ﬁady EX umoÏÀují
automatické zábleskové osvûtlení E-TTL, vysokorychlostní
synchronizaci (blesk FP) a blokování FE. Blesky Speedlite
550EX je moÏno pouÏít pro bezdrátové automatické zábleskové osvûtlování E-TTL s více jednotkami.
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Hlavní pﬁíslu‰enství (volitelné)

Makroblesk
Makroblesky ﬁady EX jsou ideálními osvûtlovacími prostﬁedky pro zábleskovou makrofotografii.
Spustit lze pouze jednu nebo obû zábleskové trubice
a také ﬁídit zábleskov˘ pomûr - snadno lze tak dosáhnout
sofistikovan˘ch svûteln˘ch efektÛ s automatick˘m bleskem E-TTL. Pro potﬁeby rÛzn˘ch makrozábleskov˘ch
efektÛ jsou rovnûÏ k dispozici vysokorychlostní synchronizace (blesk FP), blokování FE a bezdrátov˘ systém vícezábleskového svûtla Speedlite (blesky 550EX jako podﬁízené jednotky).

Dálková spou‰È RS-80N3
Dálková spou‰È s propojovací ‰ÀÛrou 80 cm zabraÀuje
rozechvûní fotoaparátu pﬁi fotografování se super teleobjektivem, pﬁi makrofotografii a dlouhodob˘ch expozicích.
Pomocí dálkové spou‰tû mÛÏete stisknout spou‰È do
poloviny nebo úplnû. Je opatﬁena zámkem stisknuté
spou‰tû a také zástrãkou pro pﬁipojení na EOS 10D zajistitelnou jedin˘m dotekem.

Dálkov˘ ovladaã s ãasovaãem TC-80N3
Tento dálkov˘ ovladaã se pﬁipojuje 80cm ‰ÀÛrou a má
zabudovanou (1) samospou‰È, (2) intervalov˘ ãasovaã,
(3) ãasovaã dlouhodobé expozice a (4) funkci nastavení
poãítadla otevﬁení závûrky. âas lze nastavovat v rozsahu
1 sekunda a 99 hodin, 59 minut, 59 sekund s pﬁesností
1 sekundy. Je opatﬁena zámkem stisknuté spou‰tû a také
zástrãkou pro pﬁipojení na EOS 10D zajistitelnou jedin˘m
dotekem.

CF karta
Datové pamûÈové médium, na které se ukládají poﬁízené
snímky. Doporuãujeme pouÏívat CF karty znaãky Canon.

Adaptér PC karty
UmoÏÀuje vkládat CF kartu do slotu PC karty osobního
poãítaãe nebo ãteãky PC karet.
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Mapa systému
Nástavec okuláru
EP-EX15

PryÏov˘ rám Eb

Dioptrické korekãní
ãoãky ﬁady E

ST-E2

220EX

420EX

550EX

Kruhov˘ makroblesk
Lite MR-14EX

Dvojit˘ makroblesk
Lite MT-24EX

Dodávané
pﬁíslu‰enství

Doplnûk okuláru Eb

Úhlov˘ hledáãek C

Nabíjeãka baterií
CB-5L

¤emen k no‰ení
fotoaparátu EW-100DB

Napájecí akumulátor
BP-511

Lithiová baterie
data/ãasu CR2025

DrÏadlo BG-ED3
Dálkov˘
ovladaã
s ãasovaãem
TC-80N3

Sada napájecího adaptéru ACK-E2
(volitelná)

Napájecí adaptér
AC-E2
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DC propojka
DR-400

Objektivy EF

Dálková spou‰È
RS-80N3

Dálkov˘ ovladaã
LC-4

Mapa systému

CF karta

âteãka karet
Adaptér PC karty
Slot PC karty
Port USB
Poãítaã Macintosh
• EOS DIGITAL Solution Disk
• Adobe Photoshop Elements Disk

Kabel rozhraní IFC-300PCU
Slot PC karty
Paralelní port
Port USB
Videokabel
VC-100

Poãítaã kompatibilní
s PC/AT

Tiskárna BJ pro pﬁím˘ tisk
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Tiskárna fotografií
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TV/Video
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Specifikace
• Type

Typ:
Záznamové médium:
Velikost snímku:
Kompatibilní objektivy:

Objímka pro objektiv:

• Obrazov˘ snímaã
Type:
Pixely:
Celkem pixelÛ:
Pomûr stran obrazu:
Systém barevného filtru:
Nízkopásmov˘ filtr:

• Systém nahrávání
Záznamov˘ formát:
Obrazov˘ formát:
Velikost souboru:

âíslování souborÛ:
Barevn˘ prostor:
Parametry zpracování:
Rozhraní:

Digitální jednooká zrcadlovka s AF/AE a se zabudovan˘m bleskem
CF karta, typ I a II
22,7 x 15,1 mm
Objektivy Canon EF
(ekvivalentní ohnisková vzdálenost 35mm filmu se rovná pﬁibl.
1,6 násobku oznaãované ohniskové vzdálenosti)
Objímka Canon EF

Jednoãipov˘ CMOS snímaã s vysokou citlivostí a s vysok˘m rozli‰ením
Efektivní pixely: PﬁibliÏnû 6,30 megapixelÛ (3088 x 2056)
PﬁibliÏnû 6,50 megapixelÛ (3152 x 2068)
3:2
Filtr primárních barev RGB
Umístûn˘ pﬁed obrazov˘m snímaãem, nesnímateln˘

JPEG (neplatí pro nastavení Adobe RGB) podporující design
typu systém souborÛ pro fotoaparáty a RAW
JPEG a RAW (12 bitÛ)
(1) Velk˘/Jemn˘: PﬁibliÏnû 2,4 MB (3072 x 2048 pixelÛ)
(2) Velk˘/Normální: PﬁibliÏnû 1,2 MB (3072 x 2048 pixelÛ)
(3) Stﬁední/Jemn˘: PﬁibliÏnû 1,3 MB (2048 x 1360 pixelÛ)
(4) Stﬁední/Normální: PﬁibliÏnû 0,7 MB (2048 x 1360 pixelÛ)
(5) Mal˘/Jemn˘: PﬁibliÏnû 0,8 MB (1536 x 1024 pixelÛ)
(6) Mal˘/Normální: PﬁibliÏnû 0,4 MB (1536 x 1024 pixelÛ)
(7) RAW (3072x2048 pixelÛ)
• RAW + Mal˘/Normální: PﬁibliÏnû 6,0 MB
• RAW + Mal˘/Jemn˘: PﬁibliÏnû 6,4 MB
• RAW + Stﬁední/Normální: PﬁibliÏnû 6,2 MB
• RAW + Stﬁední/Jemn˘: PﬁibliÏnû 6,8 MB
• RAW + Velk˘/Normální: PﬁibliÏnû 6,7 MB
• RAW + Velk˘/Jemn˘: PﬁibliÏnû 8,0 MB
* Pﬁesné velikosti souborÛ jsou dány objektem a citlivostí ISO.
âíslování podle poﬁadí, automatick˘ reset
sRGB, Adobe RGB
Nastavit lze standardní parametry zpracování plus aÏ tﬁi sady uÏivatelsk˘ch parametrÛ zpracování (4 poloÏky, kaÏdá po 5 nastaveních).
USB (se speciálním kabelem)

• VyváÏení bílé
Nastavení:

Auto, denní svûtlo, stín, zataÏeno, Ïárovka, záﬁivka, blesk,
ruãní, nastavení teploty chromatiãnosti
Automatické vyváÏení bílé:
Automatické vyváÏení bílé s obrazov˘m snímaãem
Kompenzace teploty chromatiãnosti: Posouvání vyváÏení bílé +/–3 kroky s pﬁesností nastavení jeden krok

• Hledáãek
Typ:
Pokrytí:
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Pûtihranol v úrovni oãí
95 % vertikálnû i horizontálnû vzhledem k efektivním pixelÛm

Specifikace

Zvût‰ení:
Bod oka:
Rozsah dioptrického seﬁízení:
Matnice:
Zrcadlo:

0,88x (–1 dioptrie s objektivem 50 mm aÏ nekoneãno)
20 mm
–3,0 aÏ +1,0 D
Fixní, matnice zhotovená novou laserovou technologií
Polopropustné zrcadlo s rychl˘m návratem
(Propustnost: odrazn˘ pomûr 40:60, bez oﬁezání zrcadla
s objektivem EF 600 mm f/4 nebo krat‰ím)
Informace zobrazované v hledáãku: AF (body AF, potvrzovací svûtlo zaostﬁení), expozice (rychlost závûrky,
hodnota clony, ruãní expozice, blokování AE, velikost kompenzace expozice, úroveÀ AEB, oblast ãásteãného mûﬁení), blesk (blesk pﬁipraven, zapnut˘ zdroj svûtla pro redukci jevu ãerven˘ch oãí, vysokorychlostní synchronizace, blokování FE, velikost kompenzace zábleskové expozice), varování
(expoziãní varování, varování nevhodného blokování FE, varování plné CF
karty, varování nepﬁítomnosti CF karty, busy), maximální poãet snímkÛ ve
sledu pro souvislé fotografování, poãet zb˘vajících snímkÛ
ProhlíÏení hloubky ostrosti:
MoÏné pomocí tlaãítka pro prohlíÏení hloubky ostrosti

• Automatické zaostﬁování
Typ:

Body AF:
Pracovní rozsah AF:
ReÏimy zaostﬁování:
Volba bodu AF:
Indikátor aktivního bodu AF:
Pomocn˘ paprsek AF:
Úãinn˘ dosah:

• Nastavení expozice
Systém mûﬁení:

Rozsah mûﬁení:
Systémy ﬁízení expozice:

Citlivost ISO:

Kompenzace expozice:

Blokování AE:

Typ:

Mûﬁení TTL pﬁi max. rozevﬁení clony s 35zónov˘m SPC
• Pomûrové mûﬁení (vázané s libovoln˘m bodem AF)
• âásteãné mûﬁení (pﬁibl. 9 % stﬁedu hledáãku)
• Celoplo‰né mûﬁení se zdÛraznûn˘m stﬁedem
EV 1–20 (pﬁi 20 °C s objektivem 50 mm f/1.4, ISO 100)
Program AE (Plná automatika, Portrét, Krajina, Detail, Sporty,
Noãní portrét, Vypnut˘ blesk, Program), AE s prioritou rychlosti závûrky, AE s prioritou clony, AE s nastavením hloubky
ostrosti, ruãní nastavení expozice, automatick˘ blesk E-TTL
ReÏimy základní zóny: Automatické ReÏimy tvÛrãí zóny:
Ekvivalent ISO 100, 200, 400, 800, 1600 a 3200 s roz‰íﬁením
citlivosti ISO
AEB: +/–2 kroky s pﬁesností nastavení 1/2 nebo 1/3 kroku
Ruãní: +/–2 kroky s nastavením 1/2 nebo 1/3 kroku (lze kombinovat s AEB)
Automatika: Uplatnûno pﬁi dosaÏení zaostﬁení v reÏimu
Jednosnímkov˘ AF s pomûrov˘m mûﬁením.
Ruãní: Tlaãítkem blokování AE
Elektronicky ﬁízená závûrka ve fokální rovinû
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• Závûrka

TTL-CT-SIR s CMOS snímaãem
(TTL, sekundární registrace obrazu, fázová detekce)
7
EV 0.5-18 (pﬁi 20 °C, ISO 100)
Jednosnímkov˘ AF, Inteligentní AF-servo, Inteligentní AF,
Ruãní zaostﬁování (MF)
Automatick˘ v˘bûr, ruãní v˘bûr, v˘chozí pozice
Superimponovan˘ v hledáãku a indikovan˘ na LCD panelu
Stroboskopick˘ blesk
PﬁibliÏnû 4,0 m uprostﬁed, pﬁibl. 3,5 m mimo stﬁed

Specifikace

Rychlosti závûrky:
Spou‰È závûrky:
Samospou‰È:
Dálkové ovládání:

• Vestavûn˘ blesk

Typ:
Smûrné ãíslo:
Doba nabití blesku:
Indikátor pﬁipravenosti blesku:
Zábleskové pokrytí:
Systém zábleskového mûﬁení:
Kompenzace zábleskové expozice:

1/4000 – 30 s (krok nastavení 1/2 nebo 1/3), dlouhodobá
expozice, X-sync 1/200 s
Elektromagnetická spou‰È, s jemn˘m stiskem
10sekundové zpoÏdûní
Dálkové ovládání typu N3

Automatické vysunutí, automatické zábleskové osvûtlení E-TTL (zasouvateln˘)
13 (ISO 100, m)
PﬁibliÏnû 3 s
Ikona pﬁipravenosti blesku svítí v hledáãku
Zorn˘ úhel objektivu 18 mm
Automatické zábleskové osvûtlení E-TTL (svázáno s body AF)
+/–2 kroky s pﬁesností nastavení 1/2 nebo 1/3 kroku

• Externí blesky Speedlite
Blesky Speedlite pro fotoaparáty typu EOS:
Zdíﬁka PC:

• Systém posunu

ReÏimy ﬁízení:
Rychlost souvislého fotografování:

• LCD monitor
Typ:
Velikost obrazovky:
Pixely:
Obrazové pokrytí:
¤ízení jasu:

• Pﬁehrávání

Formát zobrazování snímkÛ:

Upozornûní zv˘raznûním:

Blesky Speedlite ﬁady EX, automatick˘ blesk E-TTL
Ano

po jednotliv˘ch snímcích, souvisle, samospou‰È
PﬁibliÏnû 3 snímky/s (pﬁi rychlosti závûrky 1/250 s nebo vût‰í)
Max. poãet snímkÛ pﬁi souvislém fotografování: 9 snímkÛ

Barevn˘ LCD monitor typu TFT
1,8“
PﬁibliÏnû 118 000
PﬁibliÏnû 100 % vzhledem k efektivním pixelÛm
5 úrovní

Jednotlivé snímky, jednotlivé snímky s informacemi, zvût‰ené zobrazování (pﬁibl. 1,5x aÏ 10x v 15 krocích, moÏnost zvût‰eného prohlíÏení více snímkÛ), indexovû 9 snímkÛ, automatické pﬁehrávání, otáãení snímku a pﬁeskakování
V reÏimech jednotlivé snímky a jednotlivé snímky s informacemi, pﬁeexponované oblasti se budou zv˘razÀovat blikáním, bez obrazov˘ch informací

• Ochrana a mazání snímkÛ
Ochrana:
Mazání:

Chránit nebo ru‰it ochranu lze pro jednotlivé snímky.
Smazat lze jeden snímek nebo v‰echny snímky na CF kartû
(kromû chránûn˘ch snímkÛ).

• Pﬁím˘ tisk z fotoaparátu
Kompatibilní tiskárny:
Tisknutelné snímky:
Nastavení:

180

Tiskárny fotografií Canon a tiskárny BJ pro pﬁím˘ tisk z fotoaparátu
JPEG snímky
Poãet tiskÛ, styl (snímek, papír, okraje, datum) a v˘ﬁez

Specifikace

• Nabídky

Kategorie nabídek:

Nabídka fotografování: ãervená, nabídka pﬁehrávání: modrá,
nabídka nastavování: Ïlutá
Jazyk pro LCD monitor:
MoÏnost v˘bûru z 12 jazykÛ (angliãtina, nûmãina, francouz‰tina, holand‰tina, dán‰tina, fin‰tina, ital‰tina, nor‰tina, ‰véd‰tina, ‰panûl‰tina, zjednodu‰ená ãín‰tina a japon‰tina)
Aktualizace mikroprogramového vybavení: Je moÏná uÏivatelem

• Funkce uÏivatelského pﬁizpÛsobení
UÏivatelské funkce:

• Napájení
Akumulátor:

17 uÏivatelsk˘ch funkcí s 61 nastaveními

Jeden napájecí akumulátor BP-511/BP-512
∗ SíÈové napájení je moÏné pﬁes DC propojku.

Îivotnost akumulátoru:
Teplota

Podmínky fotografování
Bez pouÏití blesku

50% pouÏití blesku

Pﬁi 20 °C

650

500

Pﬁi 0 °C

500

400

∗ V˘‰e uvedené údaje platí pro plnû nabit˘ akumulátor
BP-511/BP-512.
Kontrola stavu nabití:
Funkce úspory energie:
Zálohovací baterie data/ãasu:

• Rozmûry a hmotnost
Rozmûry (· x V x H):
Hmotnost:

• Provozní prostﬁedí
Rozsah pracovních teplot:
Rozsah pracovní vlhkosti:

Automaticky
Ano Napájení se vypne po 1, 2, 4, 8, 15 nebo 30 min
Jedna lithiová baterie CR2025

149,7 x 107,5 x 75,0 mm
790 g (pouze tûlo)

0–40
85 % nebo niÏ‰í

• Nabíjeãka baterií CB-5L
Kompatibilní akumulátory:
Poãet drÏákÛ akumulátoru:
Délka síÈové ‰ÀÛry:
Doba dobíjení:
Jmenovit˘ vstup:
Jmenovit˘ v˘stup:
Rozsah pracovních teplot:
Rozsah pracovní vlhkosti:
Rozmûry (· x V x H):
Hmotnost:

Napájecí akumulátor BP-511/BP-512
1
PﬁibliÏnû 1,8 m
PﬁibliÏnû 90 min
Stﬁídavé napûtí 100-240 V (50/60 Hz)
DC 8,4 V
0–40 °C
85 % nebo niÏ‰í
91,0 x 32,3 x 67,0 mm
105 g (bez síÈové ‰ÀÛry)

13

181

Reference

● V˘‰e uvedené specifikace jsou zaloÏeny na testovacích standardech Canon.
● Zmûna specifikací produktu a fyzického vzhledu vyhrazena bez pﬁedchozího oznámení.
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