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Tento návod k pouÏívání si proãtûte dfiíve, neÏ zaãnete s fotoapa-
rátem pracovat. Návod si uschovejte na bezpeãném místû, abys-
te se k nûmu mohli vrátit i v budoucnosti.

CT1-1229-001 © CANON INC. 2001 TI·TùNO V âR

Tento návod k pouÏívání je aktuální k záfií 2001. Informace k pouÏívání fotoapará-
tu se systémov˘m pfiíslu‰enstvím uveden˘m na trh po tomto datu získáte u nej-
bliÏ‰ího servisního centra Canon.
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Digitální fotoaparát EOS-1D je vysoce v˘konná jednooká zrcadlovka s automatick˘m zaostfio-
váním, velik˘m ultrajemn˘m CCD obrazov˘m snímaãem 4,15 megapixelÛ a velmi pfiesn˘m
plo‰n˘m AF. Fotoaparát je kompatibilní se v‰emi objektivy Canon EF. Má velké mnoÏství
funkcí pro v‰echny typy fotografování – od plnû automatického fotografování aÏ po kreativní
práci na profesionální úrovni.

Jako záznamové médium fotoaparát pouÏívá karty CompactFlash (typ I a II). Tento návod
k pouÏívání si prostudujte, abyste se dobfie seznámili s vlastnostmi tohoto fotoaparátu
a s fiádnou obsluhou.

∗ 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 technologické zafiízení. Toto
zafiízení mÛÏe pfiesto zpÛsobovat interferenãní ru‰ení rádiového nebo televizního pfiíjmu,
pokud je umístûno v blízkosti pfiijímaãe. Proãtûte si tento návod, abyste se dozvûdûli, jak
zabránit ru‰ení pfiíjmu jin˘ch zafiízení.

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 odpovûd-
nost za zpÛsobené újmy nebo nepfiíjemnosti.

K autorsk˘ch právÛm
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.

• Canon a EOS jsou obchodní známky spoleãnosti Canon, Inc.

• 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.

• Macintosh je obchodní známka spoleãnosti Apple Corporation registrovaná v USA a dal-
‰ích zemích.

• V‰echny dal‰í obchodní známky jsou majetkem pfiíslu‰n˘ch vlastníkÛ.

R
eference

RejsrfiíkDûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro v˘robek Canon.
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Kontrolní seznam poloÏek
Zkontrolujte, zda jste s fotoaparátem obdrÏeli v‰echna dále uvedená zafiízení a pfiíslu‰enství.
Chybí-li nûkterá z poloÏek, kontaktujte prodejce.

¢ Tûlo fotoaparátu EOS-1D (s krytem objektivové ãásti, krytem oddûlení pro baterie a lithio-
vou zálohovací baterií data a ãasu)

¢ Doplnûk okuláru Ec-II

¢ Ni-MH akumulátor NP-E3 (s ochrann˘m krytem)

¢ Nabíjeãka Ni-MH akumulátoru NC-E2

¢ Sada DC propojky DCK-E1

¢ ¤emen k no‰ení fotoaparátu L4

¢ PfiídrÏn˘ fiemen E1

¢ Kabel rozhraní IFC-200D6

¢ CD-ROM EOS Digital Solution

¢ CD-ROM Adobe PhotoShop LE

¢ Návod k pouÏívání EOS-1 D (kter˘ právû ãtete)
Popisuje, jak pouÏívat fotoaparát.

¢ Instrukce k Ni-MH akumulátoru NP-E3

¢ Instrukce k nabíjeãce Ni-MH akumulátoru NC-E2

¢ Instrukce k sadû DC propojky DCK-E1

¢ Pfiíruãka k softwaru EOS-1D
Vysvûtluje, jak instalovat a pouÏívat software ovladaãe, jenÏ umoÏÀuje pfiená‰et snímky
z fotoaparátu do osobního poãítaãe, editovat RAW snímky, nastavovat parametry zpraco-
vání obrazu a jak uÏivatelsky pfiizpÛsobit funkce fotoaparátu.

¢ Záruãní karta

¢ Struãn˘ prÛvodce obsluhou

¢ Pfiíslu‰enství k EOS-1D
Pfiedstavuje hlavní pfiíslu‰enství fotoaparátu EOS-1D.

∗ V dodávce není Ïádná CF karta. Karta se kupuje samostatnû. Doporuãujeme pouÏívat CF
karty spoleãnosti Canon.
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EOS-1D
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 nesprávnou
funkci.

Poznámka: Toto zafiízení bylo testováno a testy prokázaly, Ïe vyhovuje limitÛm pro digi-
tální zafiízení tfiídy B podle pfiedpisÛ FCC, oddíl 15. Tato omezení jsou vytváfiena
tak, aby zajistila dostateãnou ochranu proti ‰kodlivému ru‰ení v pfiípadû, Ïe je v˘ro-
bek 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 pfiipo-

jen 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 digitál-
ním 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 U.S.A. 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
• Pfied pouÏíváním fotoaparátu si prosím prostudujte níÏe uvedená bezpeãnostní upozor-

nûní. 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 napáje-
cího akumulátoru dítûtem mÛÏe vést k jeho váÏnému zranûní. Kromû toho fiemen fotoa-
parátu se mÛÏe omotat dítûti kolem krku a zpÛsobit udu‰ení.

• Buìte opatrní zejména pfii uchovávání baterií 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 pfií-
padû nedot˘kejte komponent uvnitfi. Nejdfiíve se prosím obraÈte na distributora, u kterého
jste fotoaparát zakoupili, nebo na zákaznické centrum Canon, kde vám rádi poradí.

• Zjistíte-li, Ïe zafiízení produkuje koufi nebo nepfiíjemn˘ zápach, okamÏitû ukonãete jeho provoz.
NedodrÏení této zásady mÛÏe vést k poÏáru nebo k úrazu elektrick˘m proudem. Ihned pfie-
pnûte 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 zákaznickou podporu Canon.

• Zafiízení pfiestaÀte pouÏívat, pokud upadlo nebo má po‰kozen˘ plá‰È. NedodrÏení této
zásady mÛÏe vést k poÏáru nebo k úrazu elektrick˘m proudem. Ihned pfiepnûte hlavní
spínaã fotoaparátu do polohy OFF (vypnuto) a vyjmûte z nûj akumulátor (baterii), nebo
vytáhnûte síÈovou ‰ÀÛru. Potom se obraÈte buì na distributora fotoaparátu, kde jste zafií-
zení zakoupili, nebo na nejbliÏ‰í zákaznickou podporu Canon.

• ZabraÀte kontaktu zafiízení s vodou nebo jin˘mi kapalinami. Kapalina do zafiízení nesmí proniknout.
Fotoaparát není vodotûsn˘. JestliÏe 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 sub-
stance, okamÏitû pfiepnûte hlavní spínaã fotoaparátu do polohy OFF (vypnuto) a vyjmûte 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 zákaznickou podporu Canon.

• Pro ãistûní nebo údrÏbu zafiízení nepouÏívejte substance obsahující líh, benzín, organická
rozpou‰tûdla nebo jiné hofilavé kapaliny.

• V Ïádném pfiípadû nefieÏte, nepo‰kozujte a neupravujte síÈovou ‰ÀÛru ani na ni neumísÈujte
Ïádné 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. Budete-li manipulovat se
‰ÀÛrou mokr˘ma rukama, mÛÏe to vést k úrazu elektrick˘m proudem. Pfii odpojování
‰ÀÛry ze zásuvky ji vÏdy uchopte za pevnou ãást zástrãky. Budete-li tahat za ‰ÀÛru, hrozí
nebezpeãí po‰kození vodiãÛ s následn˘m zkratem, explozí, poÏárem nebo úraz elektric-
k˘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.

• PouÏívání akumulátorÛ (baterií), které nejsou v˘slovnû doporuãeny pro toto zafiízení,
mÛÏe vést k explozi nebo úniku chemikálií s následkem poÏáru, zranûní nebo po‰kození
okolí. PouÏívejte pouze doporuãené napájecí akumulátory (baterie) a pfiíslu‰enství.

• K nabíjení akumulátoru NP-E3 pouÏívejte pouze nabíjeãku Ni-MH akumulátoru NC-E2.
PouÏití jiné nabíjeãky mÛÏe vést k riziku pfiehfiívání, deformace, poÏáru nebo úrazu elek-
trick˘m proudem.

• Akumulátor (baterie) nenechávejte poblíÏ tepeln˘ch zdrojÛ ani je neponofiujte do vody.
NedodrÏení tûchto zásad mÛÏe vést k po‰kození akumulátoru (baterií) a k úniku koroziv-
ních kapalin, k 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 ke kontaktu s obsahem napáje-
cího akumulátoru a potfiísní se odûv nebo kÛÏe vãetnû oãí a úst, okamÏitû postiÏená
místa opláchnûte. Pokud dojde k potfiísnûní oãí nebo úst, postiÏená místa ihned oplách-
nûte a vyhledejte lékafiskou pomoc.

• Akumulátor (baterie) by vám nemûl upadnout a nemûl by b˘t vystavován prudk˘m nára-
zÛm – mohl by se po‰kodit. Po‰kození plá‰tû akumulátoru by mohlo zpÛsobit únik kapa-
lin nebo úraz.

• ZabraÀte zkratování kladného a záporného pólu akumulátoru (baterií), napfi. klíãi. Zkrat
by mohl zpÛsobit pfiehfiátí – riziko popálenin nebo jin˘ch zranûní. Pro transport nebo
skladování akumulátoru pouÏijte dodan˘ ochrann˘ kryt.

• 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.

• Po dobíjení nebo v pfiípadû del‰ího nepouÏívání fotoaparátu odpojte nabíjeãku Ni-MH
akumulátoru NC-E2 od sítû, tím zabráníte poÏáru nebo jin˘m rizikÛm.

• Napájecí konektor sady DC propojky DCK-E1 je konstruován v˘hradnû pro fotoaparát
EOS-1D. Proto ho nepouÏívejte s jin˘mi produkty nebo akumulátory. Hrozí nebezpeãí
poÏáru nebo jiná rizika.

DÒLEÎITÉ
• Nevyjímejte CF kartu z fotoaparátu v dobû, kdy bliká kontrolka pfiístupu na CF kartu.

Blikání této kontrolky pfiístupu indikuje, Ïe jsou na CF kartu zapisována data nebo jsou
z ní data ãtena. Odeberete-li kartu v této dobû, data zniãíte.

• Pro pfiipojení fotoaparátu k osobnímu poãítaãi nepouÏívejte Ïádn˘ jin˘ kabel, neÏ kter˘
jste obdrÏeli s fotoaparátem. Pfii pouÏití ‰patného kabelu mÛÏe dojít k nesprávné funkci.
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UPOZORNùNÍ
• Vyvarujte se pouÏívání, umísÈování nebo skladování zafiízení v místech, která jsou vysta-

vena 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 poÏá-
ru, poleptání nebo jin˘ch zranûní. Vysoké teploty mohou rovnûÏ zpÛsobit deformaci plá‰-
tû akumulátoru (baterie). Pfii nabíjení akumulátoru NP-E3 nabíjeãkou Ni-MH akumulátoru
NC-E2 zajistûte odpovídající ventilaci.

• Zafiízení neskladujte na místech s vysokou vlhkostí nebo v˘skytem prachu. Skladování
zafiízení v tûchto místech mÛÏe mít za následek poÏár, elektrick˘ zkrat nebo jiné ‰kody.

• Pfii drÏení fotoaparátu za 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,
a mohly by vést k úrazu.

PREVENCE P¤ED CHYBN¯MI FUNKCEMI
Vyvarujte se siln˘ch elektromagnetick˘ch polí
Fotoaparát nikdy nemûjte v tûsné blízkosti elektrick˘ch motorÛ nebo jin˘ch pfiístrojÛ
generujících silná elektromagnetická pole. Vystavení zafiízení silnému elektromagnetické-
mu poli mÛÏe zpÛsobit jeho chybnou funkci nebo po‰kození obrazov˘ch dat.

ZabraÀte kondenzaci vodních par
Rychlé pfienesení zafiízení z chladného prostfiedí do teplého mÛÏe zpÛsobit kondenzaci
(vodních par) na vnûj‰ím i vnitfiním povrchu. Tomuto lze zabránit tím, Ïe zafiízení vloÏíte
do plastového sáãku a teprve po postupném vyrovnání teplot jej ze sáãku vyjmete.

Dojde-li ke kondenzaci uvnitfi fotoaparátu
JestliÏe zjistíte kondenzaci, okamÏitû pfiestaÀte fotoaparát pouÏívat. Pokud tak neuãiníte,
mÛÏete zafiízení po‰kodit. Vyjmûte CF kartu a napájecí akumulátor nebo DC propojka
(pokud je pfiipojena) od fotoaparátu a vyãkejte, aÏ se odpafií v‰echny kapky. Teprve
potom fotoaparát opût pouÏijte.

Dlouhodobé skladování
JestliÏe fotoaparát nebudete dlouhou dobu pouÏívat, vyjmûte z nûj napájecí akumulátor
(lithiovou baterii CR2025 nevyjímejte) a uloÏte jej na bezpeãném místû. Dlouhodobé
skladování fotoaparátu s nainstalovan˘m akumulátorem zpÛsobí jeho vybití. Toto mÛÏe
následnû fotoaparát po‰kodit.

PREVENCE P¤ED CHYBN¯MI FUNKCEMI
Bliká-li kontrolka pfiístupu na CF kartu, neotevírejte kryt slotu CF karty. KdyÏ bliká kon-
trolka pfiístupu, provádí se ãtení nebo zápis dat na CF kartu, proto otevfiení krytu slotu
CF karty v této dobû po‰kodí obrazová data.

• NepouÏívejte Ïádn˘ jin˘ kabel, neÏ kter˘ je dodáván s fotoaparátem. K pfiipojení fotoapa-
rátu na poãítaã pouÏijte dodan˘ kabel rozhraní. PouÏití jiného kabelu mÛÏe vést k chybné
funkci.

RIZIKO POPÁLENÍ POKOÎKY
• JestliÏe je fotoaparát dlouhodobû zapnut (hlavní spínaã v poloze < >), mÛÏe se

zahfiát. PfiestoÏe se nejedná o chybnou funkci, dlouhodobé drÏení fotoaparátu mÛÏe zpÛ-
sobit u citlivé pokoÏky mírné popáleniny. UãiÀte taková opatfiení, abyste tomu zabránili.
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Upozornûní k obsluze
Péãe o fotoaparát
(1) Tento fotoaparát je velmi pfiesné zafiízení. Proto by vám nemûl v Ïádném pfiípadû upad-

nout a ani byste jej nemûli vystavovat nárazÛm.
(2) Tento pfiístroj není odoln˘ vÛãi vodû, proto by nemûl b˘t pouÏíván pod vodou. JestliÏe se

pfiístroj ne‰Èastnou náhodou dostane do styku s vodou, obraÈte se co nejdfiíve na nejbliÏ-
‰í servisní centrum Canon. Pfiípadné vodní kapky otfiete suchou látkou. JestliÏe byl fotoa-
parát vystaven slanému prostfiedí, otfiete jej navlhãenou, dobfie vyÏdímanou látkou.

(3) Nikdy nenechávejte fotoaparát v blízkosti zafiízení, která generují silná magnetická pole, jako
napfi. u magnetÛ nebo elektromotorÛ. Vyvarujte se pouÏívání nebo umístûní fotoaparátu
poblíÏ zafiízení emitujících silné rádiové záfiení, napfi. velk˘ch antén. Silná magnetická pole
a rádiová záfiení mohou zpÛsobit chybnou funkci fotoaparátu nebo zniãit obrazová data.

(4) Nenechávejte fotoaparát v místech, kde mÛÏe b˘t horko, jako jsou napfi. úloÏné prostory
za sklem automobilu v letních dnech. Nadmûrné teplo mÛÏe zpÛsobit chybnou funkci
fotoaparátu.

(5) Fotoaparát obsahuje pfiesné elektronické obvody. V Ïádném pfiípadû se nesnaÏte pfiístroj
vlastními silami rozebírat.

(6) V pfiípadû, Ïe je na objektivu, optice hledáãku, zrcadlu, matnici atd. neãistota, odstraÀujte
ji zásadnû ofukovacím ‰tûtcem. Pro ãi‰tûní tûla fotoaparátu nebo objektivu nepouÏívejte
Ïádná organická rozpou‰tûdla. Je-li nezbytné dÛkladné vyãi‰tûní pfiístroje, obraÈte se na
nejbliÏ‰í servisní centrum Canon.

(7) Nedot˘kejte se prsty elektrick˘ch kontaktÛ. Mohlo by to zpÛsobit vznik koroze na kontak-
tech, která zabrání fiádnému provozu fotoaparátu.

(8) JestliÏe fotoaparát náhle pfienesete z chladného prostfiedí do teplého, mÛÏe na vnitfiních
dílech a na fotoaparátu dojít ke kondenzaci vodních par. Tomu zabráníte tak, Ïe fotoapa-
rát nejdfiíve vloÏíte do plastového sáãku, a necháte jej postupnû pfiizpÛsobit vy‰‰í teplotû.

(9) JestliÏe se na fotoaparátu utvofií kondenzace, nepouÏívejte jej. Vyjmûte CF kartu a aku-
mulátor a vyãkejte, neÏ se zkondenzovaná voda odpafií.

(10) Nebudete-li del‰í dobu fotoaparát pouÏívat, vyjmûte z nûj akumulátor. Pfiístroj uloÏte na
chladném, suchém a dobfie vûtraném místû. Bûhem skladování obãas pfiístroj vyzkou‰ej-
te, tj. nûkolikrát otevfiete závûrku.

(11) Fotoaparát neukládejte v laboratofii, kabinetu ani na místech, kde se mohou vyskytovat
korozivní v˘pary.

(12) JestliÏe fotoaparát nebyl dlouhou dobu pouÏíván nebo budete fotografovat na v˘znamné
události, pfiezkou‰ejte v‰echny jeho funkce, nebo pfiedejte pfiístroj k provedení zkou‰ky
do nejbliÏ‰ího servisního centra Canon.

LCD monitor a LCD panely
(1) LCD monitor je zhotoven mimofiádnû pfiesnou technologií. MÛÏe se stát, Ïe nûkteré pixe-

ly budou stále ãerné, ãervené nebo zelené. Poãet takto „zamrzl˘ch“ pixelÛ nepfiekraãuje
0,02 % (standardní tolerance) v‰ech efektivních pixelÛ. Tento defekt nemá Ïádn˘ vliv na
zaznamenávan˘ obraz.

(2) Netlaãte silou na LCD monitor nebo LCD panel, ani je nevystavujte fyzick˘m nárazÛm.
Mohlo dojít k deformaci displeje nebo k chybné funkci.

(3) V pfiípadû zneãi‰tûní LCD monitoru a LCD panelÛ je oãistûte optick˘m ‰tûtcem nebo
hebkou látkou. Není-li moÏné takto neãistotu odstranit, obraÈte se na nejbliÏ‰í servisní
centrum Canon.

(4) Pfii nízk˘ch teplotách mÛÏe displej z tekut˘ch krystalÛ reagovat pomaleji. Na druhou stra-
nu pfii vysok˘ch teplotách mÛÏe tmavnout. Pfii pokojové teplotû se v‰ak v obou pfiípa-
dech normální funkce obnoví.



11

Ú
vod

Lithiová baterie pro datum a ãas
(1) Uchovávejte lithiovou baterii mimo dosah dûtí. Pokud dítû lithiovou baterii spolkne,

mohou b˘t toxické chemikálie z baterie pro nûj velmi nebezpeãné. V pfiípadû spolknutí
baterie ihned vyhledejte lékafiskou pomoc.

(2) S lithiovou baterií nemanipulujte pomocí kovové pinzety. Mohli byste baterii zkratovat.
(3) Nikdy lithiovou baterii nerozebírejte ani nedobíjejte.

CF karty
(1) CF karty jsou pfiesná zafiízení. Nevystavujte je proto fyzick˘m nárazÛm nebo vibracím.

Mohli byste tím po‰kodit data, která obsahují.
(2) Neukládejte ani nepouÏívejte CF karty poblíÏ vûcí, které produkují silné magnetické pole,

napfi. magnetÛ, nebo na místech, kde se mÛÏe vytváfiet statická elektfiina. Mohli byste tím
po‰kodit obrazová data.

(3) V zájmu zabránûní tepeln˘m deformacím, nenechávejte CF karty na pfiímém slunci nebo
v blízkosti tepeln˘ch zdrojÛ.

(4) CF karty nesmí pfiijít do styku s kapalinami.
(5) V zájmu ochrany dat skladujte CF karty v obalech k tomu urãen˘ch.
(6) CF karta nekompatibilní s fotoaparátem nebude schopna zaznamenat ani zobrazovat

Ïádné snímky. Dbejte na to, abyste pouÏívali pouze kompatibilní CF karty.
(7) CF kartu neoh˘bejte, nezacházejte s ní silou a ani ji nevystavujte fyzick˘m nárazÛm.
(8) CF karty neukládejte v tepl˘ch, pra‰n˘ch nebo vlhk˘ch místech. RovnûÏ se vyvarujte

míst, kde mohou vznikat statické náboje nebo elektromagnetická pole.

Elektrické kontakty objektivu
Po sejmutí objektivu z fotoaparátu nasaìte v zájmu zabránûní po‰krá-
bání povrchu ãoãek nebo po‰kození elektrick˘ch kontaktÛ kryty na
objektiv, nebo jej postavte zadní stranou nahoru.

Upozornûní k obsluze

Kontakty
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Zhotovte snímek.
Snímek zhotovíte úpln˘m stisk-
nutím spou‰tû závûrky. (→str.29)

Zaostfiete na objekt.
Objekt umístûte do plo‰ného AF
a stisknûte do poloviny spou‰È
závûrky, aby probûhlo automatic-
ké zaostfiení. (→str.59)

Pfiepínaã reÏimÛ zaost-
fiování na objektivu pfie-
pnûte do polohy < >.
(→str.26)

Nasaìte objektiv.
Srovnejte ãervené znaãky na
objektivu a na pfiístroji, potom
otoãte objektivem ve smûru
‰ipky, aÏ se zajistí se sly‰iteln˘m
zaklapnutím. (→str.26)

VloÏte akumulátor.
Akumulátor zasuÀte do oddûlení
pro baterii a otoãte zámkem ve
smûru ‰ipky pfii souãasném pfii-
tlaãení akumulátoru do pfiístroje.
(→str.23)

Nabijte akumulátor.
Akumulátor propojte s nabíjeãkou
napájecí ‰ÀÛrou.
Pfii nabíjení akumulátoru svítí kontrolka
CHARGE. KdyÏ je akumulátor úplnû
nabit (pfiibliÏnû po 2 hodinách), zaãne
kontrolka CHARGE blikat.(→str.22)

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

Jak rychle zaãít

1 2

5 6

9 10
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Ú
vod

Fotoaparát nastavte na
v˘chozí nastavení.
(→str.34)
Souãasnû na 2 sekundy stisknû-
te tlaãítka < > a < >.

Hlavní spínaã < > pfie-
pnûte do polohy < >.
(→str.29)

VloÏte CF kartu.
Po vloÏení CF karty zavfiete kryt.
(→str.27)

Otevfiete kryt slotu CF
karty.
Zvednûte zámek krytu a otoãte
jím ve smûru ‰ipky, aby se kryt
otevfiel. (→str.27)

Jak rychle zaãít

• Zobrazení pfiedchozích snímkÛ, viz
„Pfiehrávání snímkÛ“ na str. 116.

• Smazání snímku, viz „Smazání snímku“
na str. 122.

3 4

7 8

11 Prohlédnûte si snímek
na LCD monitoru.
Aktuálnû vyfotografovan˘ snímek
se bude zobrazovat pfiibliÏnû
2 sekundy. Dobu zobrazování je
moÏné rovnûÏ zmûnit. (→str.53)
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Znaãka pro nasazení objektivu  (→26) Zrcadlo  (→104)

Senzor vyváÏení bílé

Zaji‰Èovací kolík objektivu

 UvolÀovací tlaãítko
 objektivu (→26)

Objímka pro objektiv

Objímka pro stativ

 Kontakty  (→11)

Kryt objektivové ãásti  (→26)

Indikátor samospou‰tû  (→100)

Spou‰È závûrky (→29)

Oãko pro
pfiipevnûní
fiemínku 
(→36)

DrÏadlo

Tlaãítko
prohlíÏení hloubky
ostrosti 
(→87,111)

Spínaã pro zapnutí/
vypnutí ovládání na
vodorovném drÏadle  (→31)

Hlavní ovladaã na vodorovném
drÏadle  (→31,30)

Spou‰È závûrky na vodorovném
drÏadle  (→31,29)
Oãko pro pfiipevnûní fiemínku  (→36)

âíslo tûla fotoaparátu

〈      〉 Tlaãítko blokování FE/
tlaãítko vícebodového mûfiení
na vodorovném drÏadle
(→31,109/78)

Popis jednotliv˘ch ãástí
Odkazová strana je uvedena v závorkách.
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Ú
vod

DrÏák pfiíslu‰enství

Hlavní ovladaã  (→30)

Horní LCD panel  (→17)

Páãka závûru
okuláru
(→101)

Spínaã ovladaãe
rychlého nastavení
(→20)

Ovladaã rychlého
nastavení  (→31)

Hlavní spínaã  (→29)

Znaãka fokální roviny

Oãko pro
pfiipevnûní
fiemínku  
(→36)

UvolÀovací
tlaãítko akumu-
látoru (→24)

Zámek
akumulátoru  (→23)

Akumulátor (→22)

Ovladaã dioptrického sefiízení  (→35)

Okulár hledáãku

〈           〉 Tlaãítko v˘bûru
reÏimu mûfiení/tlaãítko
kompenzace zábleskové
expozice  (→76,110)

〈           〉 Tlaãítko v˘bûru
reÏimu fotografování  (→82)

〈     〉 Tlaãítko v˘bûru
reÏimu AF  (→60)

〈        〉 Tlaãítko v˘bûru
reÏimu fiízení  (→99)

〈       〉 Tlaãítko pro
nastavení citlivosti ISO
(→49)
〈      〉 Tlaãítko pro
nastavení AEB  (→94)

〈    〉 
Zdífika PC
(→114)

〈    〉 
Zdífika dálkového
ovládání (typ N3)

〈      〉 Pomocné tlaãítko
na vodorovném drÏadle
(→31,68)

〈      〉 Vodorovné drÏadlo
Tlaãítko v˘bûru
bodu AF  (→31,64)

〈     〉 Vodorovné drÏadlo
Tlaãítko blokování
AE (→31,98)

〈     〉 Tlaãítko
v˘bûru bodu AF
(→64)

〈     〉 Tlaãítko
blokování AE
(→98)

〈     〉 Pomocné
tlaãítko  (→68)

〈     〉 Tlaãítko osvûtlení LCD
panelu  (→103)

〈     〉 Tlaãítko kompenzace
expozice/tlaãítko clony 
(→93,90)

〈      〉 Tlaãítko blokování FE/
tlaãítko vícebodového mûfiení
(→109/78)

Synchronizované kontakty blesku

Popis jednotliv˘ch ãástí
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Kryt oddûlení pro baterii  (→23)

LCD monitor  (→32,34)

Doplnûk okuláru  (→35)

Slot CF karty  (→27)

Kryt slotu CF
karty  (→27)

Tlaãítko pro
vysunutí CF
karty  (→28)

Kontrolka pfiístupu
(→28)

Zámek krytu slotu CF karty
(→27)

Záznamov˘ mikrofon  (→121)

Tlaãítko posouvání vyváÏení bílé

〈        〉 Tlaãítko ochrany/
tlaãítko nahrávání zvuku  
(→119/121)

Zadní LCD panel (→18)

〈          〉 Tlaãítko
nabídky  (→33)

〈          〉 Tlaãítko
v˘bûru  (→33)

〈              〉 
Digitální zdífika

〈            〉 
Tlaãítko zobrazování  
(→54,116)

〈     〉 Tlaãítko pro
smazání (→122)

〈         〉 Nulovací tlaãítka  (→34)

〈            〉 Tlaãítko v˘bûru
záznamové kvality obrazu  (→38)

〈      〉 Tlaãítko v˘bûru vyváÏení bílé  (→41)

Popis jednotliv˘ch ãástí



17

Ú
vod

Ilustrace LCD panelu ukazuje v‰echny moÏné ikony a indikátory, které se zobrazují. Pfii sku-
teãném pouÏívání se zobrazují pouze dÛleÏité ikony a indikátory.

ISO

Stupnice expo-
ziãní úrovnû

Velikost kompenzace expozice
Velikost AEB
Velikost kompenzace zábleskové expozice
Stav zapisování na CF kartu

Clona (     -     )
âíslo bodu DEP (  ,   )
Velikost AEB (     -     )
ReÏim v˘bûru bodu AF
 (    ,     ,     )

ReÏim fotografování
: Program AE
: Ruãní nastavení expozice
: AE s prioritou rychlosti závûrky
: AE s nast. hloubky ostrosti
: AE s prioritou clony

ReÏimy mûfiení
Pomûrové mûfiení
âásteãné mûfiení
Bodové mûfiení
Celoplo‰né mûfiení

     se zdÛraznûn˘m
     stfiedem

Stav nabití

   PF

     Kompenzace zábleskové
     expozice

     AEB

Rychlost závûrky (          -      )
Dlouhodobá expozice (         )
Trvání dlouhodobé expozice (min: s) (         -         )
AE s nastavením hloubky ostrosti (       )
ReÏim v˘bûru bodu AF (         ,      )
Blokování FE (       )
Zaneprázdnûn (          )
Chyba (       )

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

ReÏim AF

 
Jednosnímkov˘ AF

 
Inteligentní
AF-servo

ReÏim fiízení
Jednotlivé snímky
Rychlé souvislé fotografování
Pomalé souvislé fotografování
Samospou‰È (10 s)
Samospou‰È (2 s)

Popis jednotliv˘ch ãástí

Horní LCD panel
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Ilustrace LCD panelu ukazuje v‰echny moÏné ikony a indikátory, které se zobrazují. Pfii skuteã-
ném pouÏívání se zobrazují pouze dÛleÏité ikony a indikátory.
PoloÏky oznaãené hvûzdiãkou souvisí se softwarem ovladaãe, kter˘ je dodáván s fotoaparátem.

Formát zobrazování na LCD monitoru
Zobrazování jednotliv˘ch snímkÛ s informacemi
Zobrazování jednotliv˘ch snímkÛ
Indexové zobrazování ãtyfi snímkÛ
Indexové zobrazování devíti snímkÛ
ReÏim sloÏky
(v˘bûr/vytváfiení sloÏky)

ÚroveÀ posouvání vyváÏení bílé

       Znaãka
       v˘bûru

Záznamová kvalita obrazu
Velk˘/Jemn˘
Velk˘/Normální
Mal˘/Jemn˘
Raw

âíslo sloÏky (      -       ) âíslo souboru (        -         )
Hodnota teploty chromatiãnosti 
(         -          )
Osobní vyváÏení bílé*
(         -         )

 Znaãka data
pfienosu

 Ikona CF karty

VyváÏení bílé
Auto
Denní svûtlo
Stín
ZataÏeno
Îárovka
Záfiivka
Blesk
Ruãní nastavení
Teplota chromatiãnosti

Popis jednotliv˘ch ãástí

Popis jednotliv˘ch ãástí
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Ú
vod

Elipsa plo‰ného AF

Bod AF

       Znaãka JPEG

   Potvrzovací svûtlo zaostfiení

Indikátor úrovnû
expozice

Maximální poãet snímkÛ
v jednom sledu pfii
souvislém fotografování

Kruh centrovaného bodového
mûfiení
Matnice zhotovená
laserovou technologií

     Kompenzace expozice
     Kompenzace zábleskové expozice

Poãet zb˘vajících snímkÛ (       -   )
Citlivost ISO
(       -        ,   ,   )
Odpoãet samospou‰tû (    -  )

ISO

Znaãka standardní expozice

PfiírÛstky úrovnû expozice
: Pln˘ krok
: Krok 1/3

Pfieexponováno

Pfieexponováno
zábleskov˘m svûtlem

Expoziãní úroveÀ

ÚroveÀ zábleskové expozice

Podexponováno zábleskov˘m svûtlem

Podexponováno

    Ruãní expozice

    Blokování AE
    Probíhající AEB
    Vícebodové mûfiení

   Blesk pfiipraven
   Varování nevhodného
    blokování FE

     Vysokorychlostní synchronizace
     (blesk FP)

Varování plné CF karty (               )
Varování chyby CF karty (             )

Rychlost závûrky (          -      )
Dlouhodobá expozice (         )
AE s nastavením hloubky ostrosti (       )
ReÏim v˘bûru bodu AF (         ,       )
Blokování FE (       )
Zaneprázdnûn (         )

Clona (     -     )
âíslo bodu DEP (  ,   )
ReÏim v˘bûru bodu AF
(    ,     ,     )

Popis jednotliv˘ch ãástí

Informace zobrazované v hledáãku
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• V tomto textu ikona < > oznaãuje hlavní spínaã. V‰echny opera-
ce popisované v tomto návodu pfiedpokládají, Ïe spínaã < > je
pfiepnut do polohy < >. Pfied provádûním jak˘chkoli úkonÛ
s fotoaparátem nejdfiíve pfiepnûte spínaã < > do polohy < >
nebo < >.

• Ikona < > oznaãuje hlavní ovladaã.

• Ikona < > oznaãuje ovladaã rychlého nastavení.

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

• V tomto návodu k pouÏívání oznaãují ikony a znaãky tlaãítka, ovladaãe a nastavení fotoapa-
rátu, které odpovídají skuteãn˘m ikonám a znaãkám, jeÏ naleznete na fotoaparátu. Viz
„Popis jednotliv˘ch ãástí“ na str. 14.

• Dal‰í informace naleznete v odkazov˘ch stránkách, které jsou uvádûny v závorkách (→str. 00).

• Pro úãely pfiedvedení objektivu je v tomto návodu pouÏit objektiv Canon EF 50 mm f/1.4
USM.

• Postupy pfiedpokládají, Ïe jsou nabídka a uÏivatelské funkce nastaveny na své v˘chozí
hodnoty.

• Ikona nebo indikuje, Ïe popisovaná funkce zÛstává v platnosti 6 nebo 16 sekund
po uvolnûní tlaãítka.

• Ukázkové fotografie byly zhotoveny 35mm zrcadlovkou.

• V návodu jsou pouÏity tyto upozorÀovací symboly:

: Varovn˘ symbol oznaãuje ãinnosti, kter˘mi zabráníte moÏn˘m problémÛm pfii foto-
grafování.

: 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 „UÏivatelské funkce“ na str. 133.

Konvence pouÏité v tomto návodu



21

1

21

11 N
eÏ zaãnete fotografovat

Tato kapitola vysvûtluje nûkolik úvodních krokÛ a základní operace
fotoaparátu EOS-1D.

NeÏ zaãnete
fotografovat
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Nabíjení akumulátoru
Prvním krokem je nabití akumulátoru.

• Podrobnosti k napájecímu akumulátoru naleznete v instrukcích pro Ni-MH akumulátor NP-E3.

• Podrobnosti o nabíjení a vybíjení akumulátoru naleznete v instrukcích pro nabíjeãku Ni-MH
akumulátoru NC-E2.

Zapojte síÈovou ‰ÀÛru.

• SíÈovou ‰ÀÛru zapojte do nabíjeãky.

• Druh˘ konec ‰ÀÛry zapojte do síÈové zásuvky.
s Rozsvítí se indikátor <POWER>.

1

Sejmûte ochrann˘ kryt.

• Kryt pfiipevnûte ke krytu oddûlení pro baterii
a uschovejte.

• VÏdy, kdyÏ je akumulátor mimo fotoaparát, zajistûte
ochranu pfied zkratem nasazením ochranného
krytu.

2

Pfiipojte akumulátor.

• Konektor nabíjeãky zasuÀte do zdífiky akumulátoru
pro nabíjení.

• Konektor nabíjeãky mÛÏe b˘t zapojen do zdífiky
A i B.

3

Nabíjení akumulátoru se zahájí.
s Po pfiipojení akumulátoru se automaticky zahájí

nabíjení a rozsvítí se kontrolka < >.
s KdyÏ je akumulátor úplnû nabit˘, zaãne kontrolka

blikat (dvakrát za sekundu).
s Nabití úplnû vybitého akumulátoru trvá pfiibliÏ-

nû 2 hodiny.

• Po nabití akumulátoru jej odpojte a vytáhnûte síÈo-
vou ‰ÀÛru ze zásuvky.

4
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eÏ zaãnete fotografovat

Instalace a vyjmutí akumulátoru

Instalace akumulátoru

Sejmûte kryt oddûlení pro baterii.

• Kryt stisknûte po stranách a vytáhnûte jej.

• Na kryt oddûlení pro baterii je moÏné pfiipevnit
ochrann˘ kryt baterie. Uchovejte oba kryty na bez-
peãném místû.

1

VloÏte akumulátor.

• Akumulátor zasuÀte a otoãte zámkem ve smûru
‰ipky pfii souãasném pfiitlaãení akumulátoru do pfií-
stroje.

2

Kontrola stavu nabití

Po v˘mûnû akumulátoru nebo pfied pouÏíváním fotoaparátu kontrolujte stav nabití.

Spínaã < > pfiepnûte do polohy < >.
s JestliÏe je pfiístroj zapnut spínaãem < >, automa-

ticky se provede kontrola stavu akumulátoru
a v˘sledek se zobrazí na horním LCD panelu.

: Akumulátor je OK.

: Malá kapacita akumulátoru.

: Akumulátor bude brzy vybit.

: Akumulátor dobijte.

JestliÏe gumov˘ lem akumulátoru (pro ochranu pfied vodou)
není ãist˘, oãistûte jej navlhãen˘m bavlnûn˘m tamponem.

Gumov˘ lem
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Instalace a vyjmutí akumulátoru

Îivotnost akumulátoru
Teplota

Pfii 20 °C

Pfii 0 °C

Poãet snímkÛ

PfiibliÏnû 500

PfiibliÏnû 350

• Tabulka uvádí poãty snímkÛ, které lze zhotovit s plnû nabit˘m akumulátorem pfii dané teplo-
tû. Hodnoty jsou stanoveny na základû testovacích podmínek Canon (objektiv EF 50 mm
f/1.4 USM, prohlíÏení zapnuto, doba prohlíÏení 2 sekundy, kvalita obrazu „ + “).

• Skuteãné poãty snímkÛ se mohou mûnit v závislosti na podmínkách fotografování.

• âasté pouÏívání LCD monitoru sníÏí poãet snímkÛ.

• Poãet snímkÛ se rovnûÏ sníÏí ãast˘m dlouh˘m stisknutím spou‰tû závûrky do
poloviny nebo aktivováním automatického zaostfiování bez zhotovení snímku.

• Pfii teplotách blízk˘ch 0 °C mÛÏe b˘t poãet skuteãnû zhotoven˘ch snímkÛ niÏ‰í,
neÏ je uvedeno v tabulce.

Vyjmutí akumulátoru

Zvednûte zámek krytu akumulátoru
a otoãte jím ve smûru ‰ipky.1

Stisknûte uvolÀovací tlaãítko akumulá-
toru a akumulátor vytáhnûte.2
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eÏ zaãnete fotografovat

Napájení ze sítû
Pomocí sady DC propojky mÛÏete pfiipojit fotoaparát na napájení ze sítû. Potom se nemusíte
obávat, Ïe se vám vybije akumulátor.

VloÏte DC propojku.

• Propojku zasuÀte a otoãte zámkem ve smûru ‰ipky
pfii souãasném pfiitlaãení propojky do pfiístroje.

1

Zástrãku AC adaptéru zasuÀte do zdífiky
DC.2

Zapojte síÈovou ‰ÀÛru.

• Jeden konec napájecí ‰ÀÛry zapojte do AC adaptéru.

• Druh˘ konec zapojte do síÈové zásuvky.

• Na konci pouÏívání fotoaparátu pfiepnûte spínaã
< > do polohy < > a vytáhnûte síÈovou ‰ÀÛru
ze zásuvky.

3

• Pro napájení fotoaparátu ze sítû nepouÏívejte Ïádn˘ jin˘ adaptér neÏ sadu DC
propojky.

• Sadu DC propojku nepouÏívejte s Ïádn˘m jin˘m fotoaparátem.

• ZabraÀte, aby DC propojka pfii‰la do kontaktu s vodou, napfi. pfii pouÏívání
venku. Propojka není vodotûsná.

• Neodpojujte zástrãku nebo síÈovou ‰ÀÛru DC adaptéru ze síÈové zásuvky v dobû,
kdy je spínaã < > v poloze < >, protoÏe by to mohlo zpÛsobit zastavení ãin-
nosti fotoaparátu. JestliÏe fotoaparát pfiestane pracovat, DC propojku vyjmûte
z pfiístroje a znovu ji nainstalujte. Potom se obnoví normální stav fotoaparátu.
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Nasazení a sejmutí objektivu

Nasazení objektivu

Sejmûte kryty.

• Sejmûte zadní kryt objektivu a kryt na fotoaparátu jejich
otoãením ve smûru ‰ipky, jak je uvedeno na obrázku.

1
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.

2
Znaãka pro nasazení objektivu

Pfiepínaã reÏimÛ zaostfiování na objektivu
pfiepnûte do polohy < >.
• JestliÏe je spínaã reÏimu zaostfiování v poloze < >

(nebo u star‰ích objektivÛ v poloze < >), automatic-
ké zaostfiování nebude pracovat.

3

Sejmûte pfiední kryt objektivu.4

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-1D obrazové pokrytí men‰í neÏ nor-
mální 35mm film (viz obrázek), vykazuje objektiv EF nasazen˘ na
fotoaparátu mírn˘ efekt pfiiblíÏení (telefoto) s koeficientem 1,3 náso-
bek ohniskové vzdálenosti objektivu.

• AF pfiedstavuje zkratku anglického Autofocus (automatic-
ké zaostfiování).

• MF nebo M pfiedstavuje zkratku anglického Manual
Focus (ruãní zaostfiování).

• Pozor, abyste neztratili kryty objektivu a kryt fotoaparátu.

Obrazové pokrytí u fotoapará-
tu EOS-1D (28,7 x 19,1 mm)

Obrazové pokrytí 35mm filmu
(36 x 24 mm)
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âíslo souboru

Instalace a vyjmutí CF karty
Zhotovení snímky jsou nahrány na CF kartu. Fotoaparát je kompatibilní s kartami
CompactFlash (CF) typu I a II o kapacitû 16 MB a více. Chcete-li zaznamenávat snímky
s nastavením Velk˘/Jemn˘ nebo je‰tû ve vy‰‰í kvalitû, doporuãujeme pouÏívat CF kartu
o velikosti 64 MB a více.

Otevfiete kryt slotu CF karty.

• Zvednûte zámek krytu a otoãte jím ve smûru ‰ipky.1

VloÏte CF kartu.

• Ujistûte se, Ïe je ‰ipka < > na levé stranû karty,
a kartu úplnû zasuÀte do pfiístroje.

s Tlaãítko pro vysunutí CF karty se zvedne.

2

Zavfiete kryt.

• Zatlaãte na kryt tak, aby se zámek krytu vrátil do
své pÛvodní polohy.

• KdyÏ se pfiepne spínaã < > do polohy < >,
budou horní LCD panel a hledáãek indikovat poãet
zb˘vajících snímkÛ. Zadní LCD panel bude rovnûÏ
zobrazovat ãíslo souboru.

3

·ipka < >

Tlaãítko pro vysunutí CF karty

Strana se ‰títkem

Instalace CF karty

Horní LCD panel Zadní LCD panel

Poãet zb˘vajících snímkÛ âíslo sloÏky
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Instalace a vyjmutí CF karty

• KdyÏ bliká kontrolka pfiístupu (v hledáãku a na horním LCD panelu se
zobrazuje „ “), netfieste a neudefite fotoaparátem, nevyjímejte akumulá-
tor ani neotevírejte kryt slotu CF karty. Takovéto úkony by mohly po‰kodit
obrazová data nebo fotoaparát.

• Po dobu, kdy se zapisují obrazová data na CF kartu (bliká kontrolka pfiístupu),
nebudou práce s nabídkami na LCD monitoru funkãní. Po stisknutí tlaãítka
< > se na LCD monitoru zobrazí pouze hlá‰ení „Busy“.

• JestliÏe je CF karta pouÏita poprvé nebo se na horním LCD panelu zobrazuje
„ “, naformátujte kartu podle postupu „Formátování CF karty“ na str. 126.

• NepouÏívejte CF kartu o kapacitû 8 MB a ménû. Pfii znaãné velikosti obrazového
souboru nemusí b˘t CF karta soubor schopna 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 je mikrojednotka citlivá na vibrace a nárazy.
PouÏíváte-li jednotku Microdrive, buìte proto opatrní, abyste v dobû nahrávání
nebo zobrazování snímkÛ nevystavovali fotoaparát vibracím, pohybÛm nebo
nárazÛm.

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

• Jaké ãíslo souboru je zobrazováno, závisí na vámi nastavené metodû ãíslování
souborÛ. (→str. 56) JestliÏe byl nastaven automatick˘ reset, bude zobrazováno
nejvy‰‰í ãíslo souboru ve sloÏce. Pokud je nastaveno souvislé ãíslování, bude
zobrazováno ãíslo souboru posledního zaznamenaného snímku.

Pomocí funkce C.Fn-08 mÛÏete místo zobrazování poãtu zb˘vajících snímkÛ zobra-
zovat citlivost ISO. A místo zobrazování ãísla souboru mÛÏete zobrazovat poãet
zb˘vajících snímkÛ.(→str. 135)

Pfied otevfiení krytu slotu CF karty:

• Nastavte spínaã < > do polohy < >.

• Ujistûte se, Ïe není na horním LCD panelu zobra-
zování „ “.

• Zkontrolujte, zda je kontrola pfiístupu zhasnuta,
potom otevfiete kryt.

1
Vyjmutí CF karty

Stisknûte tlaãítko pro vysunutí CF karty,
aby se CF karta uvolnila, potom ji
vyjmûte.

• Zavfiete kryt.

2
Kontrolka pfiístupu
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Základní operace

Hlavní spínaã

Fotoaparát je funkãní pouze po zapnutí napájení spínaãem < >. Tento spínaã má tfii moÏné polohy:

< > : Fotoaparát nepracuje. Pfiepnûte do této polo-
hy, kdyÏ fotoaparát nepouÏíváte.

< > : Chcete-li pfiístroj zapnout, zvolte tuto polohu.
< > : Tato poloha je shodná s polohou < > s tou v˘jimkou, Ïe

umoÏÀuje zvukovou signalizaci, a to v tûchto pfiípadech:

• Pfii dosaÏení zaostfiení v reÏimu Jednosnímkov˘ AF.

• Pfii dosaÏení zaostfiení pfii ruãním zaostfiování.

• V zájmu úspory kapacity akumulátoru se fotoaparát automaticky vypne po 1 mi-
nutû nepouÏívání. (→str. 130) 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 pfiestane kontrolka pfiístu-
pu blikat a fotoaparát se vypne.

Spou‰È závûrky
Spou‰È závûrky je moÏné stisknout do poloviny nebo úplnû.

Stisknutí spou‰tû do poloviny ( )
Stisknete-li spou‰È závûrky do poloviny, aktivuje se
automatické zaostfiování (AF), aby se zaostfiil objekt,
a pomocí automatického mûfiení expozice se nastaví
správná rychlost závûrky a clona.
Hodnoty rychlosti závûrky a clony se zobrazují v hle-
dáãku a na horním LCD panelu.

Úplné stisknutí
Úpln˘m stisknutím se otevfie závûrka a zhotoví se sní-
mek.

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 okamÏitû úplnû, fotoaparát zhotoví snímek
aÏ po malé chvíli.

Stisknutí spou‰tû do poloviny rovnûÏ pfiepne fotoaparát do pohotovostního stavu,
kter˘ umoÏÀuje kdykoli fotografovat. To znamená, Ïe mÛÏete témûfi okamÏitû pfiejít
zpût na fotografování, i kdyÏ pfiehráváte snímky na LCD monitoru, pracujete
s nabídkami nebo kdyÏ fotoaparát zaznamenává obrazová data.
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Základní operace

PouÏívání elektronick˘ch ovladaãÛ

Zacházení s ovladaãem < >
Pomocí ovladaãe < > se specifikují rÛzná nastavení fotografování.
Ovladaã se pouÏívá tfiemi zpÛsoby:

Pfii stisknutém tlaãítku se otáãí ovladaãem
< >, dokud se na horním LCD panelu
nezobrazuje poÏadované nastavení.
Po uvolnûní tlaãítka se pfiíslu‰né nastavení uplatní
a fotoaparát se mÛÏe pouÏít k fotografování.

• Tímto zpÛsobem mÛÏete nastavovat reÏim fotogra-
fování, reÏim AF, reÏim mûfiení, reÏim fiízení, citli-
vost ISO nebo velikost AEB.

(1)

Ovladaãem < > se otáãí po stisknutí
a uvolnûní tlaãítka.
Stisknutím tlaãítka se zapne pfiíslu‰ná funkce na dobu
6 sekund. Bûhem této doby mÛÏete otáãením ovlada-
ãe < > specifikovat poÏadované nastavení. Po
uplynutí této doby nebo kdyÏ stisknete spou‰È závûr-
ky do poloviny je moÏné fotoaparát pouÏívat k foto-
grafování.

• Tímto zpÛsobem mÛÏete vybírat bod AF nebo stisk-
nout tlaãítko < > a nastavit velikost kompenzace
expozice.

(2)

Pouze otáãením ovladaãe < >.
Pfii sledování horního LCD panelu mÛÏete otáãením
ovladaãe < > specifikovat poÏadované nastavení.

• Tímto zpÛsobem mÛÏete nastavovat rychlost závûr-
ky, clonu apod.

(3)
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Základní operace

Zacházení s ovladaãem < >
Ovladaã < > umoÏÀuje v˘bûr bodu AF, operace s nabídkami na LCD monitoru a dal‰í
nastavování. Ovladaã < > je funkãní pouze, kdyÏ je spínaã < > nastaven v poloze < >.
Ovladaã < > mÛÏete pouÏívat tfiemi zpÛsoby:

Ovladaãem < > se otáãí pfii stisknu-
tém tlaãítku.

• Tímto zpÛsobem mÛÏete nastavovat velikost kom-
penzace zábleskové expozice nebo nastavovat
rÛzné poloÏky nabídky. Vybrané nastavení se uplat-
ní po uvolnûní tlaãítka.

• Takto mÛÏete nastavovat prohlíÏení a vybírat sním-
ky na LCD monitoru.

(1)

Ovladaãem < > se otáãí po stisknutí
a uvolnûní tlaãítka.
Stisknutím tlaãítka se zapne pfiíslu‰ná funkce na dobu
6 sekund. Bûhem této doby mÛÏete otáãením ovlada-
ãe < > specifikovat poÏadované nastavení. Po uply-
nutí této doby nebo kdyÏ stisknete spou‰È závûrky do
poloviny je moÏné fotoaparát pouÏívat k fotografování.

• Takto mÛÏete vybírat bod AF nebo nastavovat veli-
kost kompenzace expozice.

(2)

Pouze otáãením ovladaãe < >.
Pfii otáãení ovladaãe < > sledujte
nastavení v hledáãku nebo na horním LCD panelu.

• Takto mÛÏete ruãnû nastavovat clonu.

(3)

Orientace snímku na v˘‰ku
Pfii fotografování na v˘‰ku mÛÏete na vodorovném drÏadle (ve spodní ãásti fotoaparátu) pou-
Ïívat spou‰È závûrky, hlavní ovladaã, tlaãítko v˘bûru bodu AF, tlaãítko blokování AE, pomocné
tlaãítko a tlaãítko blokování FE/tlaãítko vícebodového mûfiení.

• Pfied pouÏívání ovladaãÛ je zapnûte spínaãem pro
zapnutí/vypnutí ovládání na vodorovném drÏadle.

• NepouÏíváte-li vodorovné drÏadlo, nezapomeÀte
jeho ovladaãe vypnout spínaãem pro
zapnutí/vypnutí ovládání, abyste zabránili neÏádou-
cím operacím nechtûn˘m stisknutím nûkterého
z tlaãítek.
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< >
LCD monitor

Tlaãítko < >

Tlaãítko < >

Práce s nabídkami
Nastavením rÛzn˘ch voleb v nabídkách mÛÏete zaznamenávat snímky souãasnû ve formátu
RAW a JPEG, nastavovat datum a ãas, nastavovat uÏivatelské funkce atd. Sledujte LCD
monitor a tlaãítka < > a < > a ovladaã < > pouÏívejte dále vysvûtlen˘m zpÛso-
bem.
Podrobnosti k rÛzn˘m nastavením nabídky naleznete v „Nastavení nabídky“ na str. 127.

Základní navigace nabídkami

Stisknûte tlaãítko < >, abyste zobrazili
nabídku.

• Chcete-li nabídku vypnout, stisknûte tlaãítko znovu.

• Pfii zobrazené nabídce postupujte podle níÏe popsan˘ch
krokÛ.

1
Detailní navigace nabídkami

Stisknûte tlaãítko < >,
abyste zobrazili nabídku.

PfiidrÏte tlaãítko < > a otá-
ãením ovladaãe < > vyberte
symbol nabídky ( ).

1
2

PfiidrÏte tlaãítko < >
a otáãením ovladaãe
< > vyberte poloÏku
nabídky. Po vybrání
poloÏky nabídky tlaãítko
< > uvolnûte.

3

PfiidrÏte tlaãítko < >
a otáãením ovladaãe
< > vyberte nastavení.
Po vybrání poÏadované-
ho nastavení nabídky tla-
ãítko < > uvolnûte.
Nastavení se uplatní oka-
mÏitû. Chcete-li nabídku
ukonãit, stisknûte tlaãítko
< >.

4

Název symbolu nabídky

Kdykoli je zobrazena tato ikona nabíd-
ky, mÛÏete stisknutím tlaãítka < >
pfiejít zpût na obrazovku nabídky vy‰‰í
úrovnû.

Nabídka nahrávání

Nabídka pfiehrávání

Nabídka nastavování

Nabídka uÏivatelsk˘ch/
osobních funkcí
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Vyberte symbol nabídky ( ).

• PfiidrÏte tlaãítko < > a otáãením ovladaãe < > vyberte poÏadovan˘ symbol,
potom tlaãítko uvolnûte.

2

s s

Vyberte poloÏku nabídky.

• PfiidrÏte tlaãítko < > a otáãením ovladaãe < > vyberte poloÏku nabídky, potom
tlaãítko uvolnûte.

3

s s

Vyberte nastavení nabídky.

• PfiidrÏte tlaãítko < > a otáãením ovladaãe < > vyberte poÏadované nastavení
nabídky, potom tlaãítko uvolnûte. Nastavení se uplatní okamÏitû.

4

s s

Stisknutím tlaãítka < > nabídku ukonãete.

• LCD monitor se vypne.

• Nabídku mÛÏete rovnûÏ ukonãit stisknutím spou‰tû závûrky do poloviny.
5

• V kroku 1 mÛÏete rovnûÏ pfiidrÏet tlaãítko < > a kdyÏ se zobrazí nabídka
vybrat poÏadovan˘ symbol nabídky otáãením ovladaãe < >. (PfiidrÏovat stisk-
nuté tlaãítko < > a otáãet ovladaãem < >.)

• I pfii zobrazované nabídce mÛÏete okamÏitû pfiejít zpût na fotografování, a to
stisknutím spou‰tû závûrky do poloviny.

• Nabídku lze zobrazovat v nûkterém z pûti jazykÛ (angliãtina, francouz‰tina, nûm-
ãina, ‰panûl‰tina a japon‰tina). (→str. 131)

• Zkontrolujte, zda jsou správnû nastaveny datum a ãas. S kaÏd˘m snímkem se
zaznamenávají aktuální datum a ãas. (→str. 148)

Práce s nabídkami
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Poznámka k LCD monitoru

Barevn˘ LCD monitor na zadní stûnû fotoaparátu vám
umoÏÀuje 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 mÛÏete podle potfieby zmûnit. (→str. 130)

Návrat na v˘chozí nastavení

Chcete-li obnovit v˘chozí nastavení
fotoaparátu, stisknûte na 2 sekundy
souãasnû tlaãítka < > a < >.
s V˘chozí nastavení fotoaparátu jsou uvedena níÏe.

Nastavení pro fotografování

ReÏim fotografování

ReÏim AF

ReÏim mûfiení

ReÏim fiízení

Volba bodu AF

Kompenzace expozice

Kompenzace záblesko-
vé expozice
Blokování AE

AEB

UÏivatelské funkce

Registrace bodu AF

< > Program AE

Jednosnímkov˘ AF

Pomûrové

Jednotlivé snímky

Automaticky

0 (nula)

0 (nula)

Zru‰eno

Zru‰eno

Zru‰eno

Stfiedov˘ bod AF

Blokování FE

Nastavení uchováno

Nastavení pro záznam snímku

Kvalita obrazu (Velk˘/Jemn˘)

VyváÏení bílé (Auto)

Posouvání vyváÏení
bílé Zru‰eno

Parametry zpracování
obrazu

Standardní

Po tomto úkonu bude fotoaparát pfiipraven pracovat v plnû automatickém reÏimu.
(→str. 82)

Práce s nabídkami

Barevná matice 1
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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.

Dioptrické sefiízení

JestliÏe vám dioptrické sefiízení fotoaparátu nezajistí ostr˘ obraz hledáãku, doporu-
ãujeme pouÏít dioptrickou korekãní ãoãku E (10 typÛ). (→str. 167)

Sejmûte doplnûk okuláru.

• Pfii souãasném stisknutí obou stran posuÀte dopl-
nûk fotoaparátu nahoru, ãímÏ jej sejmete.

1

Otoãte ovladaãem dioptrického sefiízení.

• Ovladaãem otáãejte doprava nebo doleva, dokud
bod AF nebo kruh centrovaného bodového mûfiení
není v hledáãku ostr˘.

2

Doplnûk okuláru nasaìte zpût.3

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 pfiitlaãte oba lokty lehce k tûlu.

• Levou rukou pfiidrÏujte objektiv zespodu.

• Fotoaparát pfiitlaãte k obliãeji a dívejte se hledáãkem.

• Stabilnûj‰ího postoje dosáhnete, kdyÏ budete mít jednu nohu mírnû pfiedkroãenou.
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Pfiipevnûní fiemenu k no‰ení fotoaparátu a pfiídrÏného fiemenu
Pfiipevnûní pfiídrÏného fiemenu

1 4

2 5

3 6

Po pfiipevnûní fiemenu za nûj zatáhnûte, abyste mûli jistotu, Ïe se ze spony neuvolní.

Pfiipevnûní fiemenu k no‰ení
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2

Tato kapitola vysvûtluje specifická nastavení pro fotografování s tímto
digitálním fotoaparátem: Záznamová kvalita snímku, vyváÏení bílé,
citlivost ISO a parametry zpracování obrazu. V kapitole se rovnûÏ
dovíte, jak prohlíÏet a organizovat zaznamenané snímky.

2 N
astavení související se sním

ky

Nastavení
související se snímky
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Vyberte záznamovou kvalitu snímku.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > poÏadovanou záznamovou kvalitu
snímku. Potom tlaãítko < > uvolnûte.

• JestliÏe vyberete formát JPEG < >, < >
nebo < >, bude v pravém dolním rohu hledáãku
zobrazována ikona < >.

Záznamová kvalita snímku
Fotoaparát umoÏÀuje ãtyfii nastavení záznamové kvality snímku. Snímky zaznamenané v reÏi-
mu < >, < > nebo < >nevyÏadují následné zpracování. Av‰ak snímek zaznamena-
n˘ v reÏimu < > bude nutné následnû zpracovat v osobním poãítaãi.

MENU

Velk˘/Jemn˘
Zaznamenává snímek ve vysokém rozli‰ení s nízk˘m pomûrem komprese
JPEG. Tento reÏim zkomprimuje 4,06megapixelov˘ snímek do souboru o veli-
kosti pfiibliÏnû 2,4 MB. V dÛsledku velké velikosti souboru lze na CF kartu
zaznamenat men‰í poãet snímkÛ.

Velk˘/Normální
Zaznamenává snímek ve vysokém rozli‰ení s vysok˘m pomûrem komprese
JPEG. Tento reÏim zkomprimuje 4,06megapixelov˘ snímek do souboru o veli-
kosti pfiibliÏnû 1,3 MB. Díky men‰í velikosti souboru neÏ v reÏimu Velk˘/Jemn˘
lze na CF kartu zaznamenat vût‰í poãet snímkÛ.

Mal˘/Jemn˘
Zaznamenává snímek v malém rozli‰ení s nízk˘m pomûrem komprese JPEG.
Po pfievzorkování 4,06megapixelového snímku na velikost pfiibliÏnû 1 megapi-
xel je soubor zkomprimován na velikost pfiibliÏnû 1,1 MB. Díky men‰í velikosti
souboru lze na CF kartu zaznamenat je‰tû více snímkÛ.

RAW
Zaznamenává snímek s bezztrátovou kompresí, jeÏ vede pfiibliÏnû k 4,15
megapixelÛm. Tento reÏim pouÏijte, kdyÏ zam˘‰líte snímek následnû zpracová-
vat na osobním poãítaãi. V dÛsledku velké velikosti souboru lze na CF kartu
zaznamenat men‰í poãet snímkÛ.
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Záznamová kvalita snímku 

Záznamová kvalita
snímku

Velk˘/Jemn˘

Velk˘/Normální

Mal˘/Jemn˘

Raw

Velikost snímku
(pixely)

2464 x 1648
(pfiibl. 4,06 milionÛ)

1232 x 824
(pfiibl. 1 milion)

2496 x 1662
(pfiibl. 4,15 milionÛ)

+ 

+ 

+ 

–

Formát

JPEG

Kompresní
pomûr

Mal˘

Vysok˘

Mal˘

Bezztrátov˘ RAW

RAW + JPEG

Velikost obrazové-
ho souboru (pfiibl.)

Max. kapacita
(pfiibl.)

2,4 MB

1,3 MB

1,1 MB

4,8 MB

7,2 MB

6,1 MB

5,9 MB

47 snímkÛ

89 snímkÛ

109 snímkÛ

22 snímkÛ

13 snímkÛ

16 snímkÛ

17 snímkÛ

MENU

Poznámky ke zpracování

Zpracování je úprava nezpracovan˘ch (RAW) obrazov˘ch dat zachycen˘ch CCD obrazov˘m
prvkem fotoaparátu. UmoÏÀuje napfi. zmûnu vyváÏení bílé a kvality obrazu digitálního snímku.
Snímky zaznamenávané v reÏimu < >, < > nebo < > procházejí zpracováním ve
fotoaparátu pfiedtím, neÏ jsou jako snímek formátu JPEG uloÏeny. Snímky < > jsou zpra-
covávány s ohledem na barevnou matici, 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

• Maximální kapacity jsou uvádûny pro CF kartu 128 MB (volitelná karta FC-128M).

• Velikosti obrazov˘ch souborÛ a maximální kapacity CF karty jsou zaloÏeny na testovacích
standardech Canon (pfii ISO 200).

• Velikost obrazového souboru a maximální kapacita CF karty závisí na objektu, reÏimu foto-
grafování a citlivosti ISO.

• Poãet zb˘vajících snímkÛ CF karty je zobrazován na horním LCD panelu. (→str. 27)

• V reÏimu + , a mÛÏete zaznamenávat snímek souãasnû ve formátech
RAW a JPEG. (→str. 40)

• Chcete-li otevfiít snímek zaznamenan˘ ve formátu RAW, musíte pouÏít speciální
software ovladaãe, kter˘ je dodáván s fotoaparátem. Podrobnosti naleznete
v „Pfiíruãce k softwaru fotoaparátu EOS-1D“.

• Se zvût‰ujícími citlivostmi ISO (→str. 49) vzrÛstá ‰um v obraze i velikost soubo-
ru. V dÛsledku toho se na CF kartu zaznamená men‰í poãet snímkÛ. Na horním
LCD panelu mÛÏete kontrolovat, kolik snímkÛ lze na CF kartu je‰tû nahrát.
(→str. 27)
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Souãasné zaznamenání snímku ve formátech RAW a JPEGMENU

V reÏimu záznamové kvality snímku < > mÛÏete zaznamenat snímek souãasnû ve formá-
tech RAW a JPEG. Toto je praktické, pokud chcete mít RAW a JPEG verze stejného snímku.
RAW snímek umoÏÀuje nalézt optimální zpracování, zatímco JPEG snímek nabízí moÏnost
pouÏití bez jakéhokoli dal‰ího zpracování.

Na zadním LCD panelu vyberte RAW.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > zobrazte pomocí
ovladaãe < > na zadním LCD panelu < >.
Potom tlaãítko < > uvolnûte.

1

V nabídce na LCD monitoru vyberte
„RAW+JPEG rec.“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „RAW + JPEG rec.“ Potom tlaãítko
< > uvolnûte.

2

Vyberte kvalitu obrazu snímku JPEG.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > poÏadovanou kvalitu snímku JPEG.
Potom tlaãítko < > uvolnûte.

s Zobrazí se znovu nabídka.

• Po zhotovení bude snímek zaznamenán souãasnû
ve formátech RAW a JPEG.

• Chcete-li ukonãit nahrávání snímku v obou formá-
tech, vyberte v nabídce na LCD monitoru „
only“.

3

• JestliÏe je snímek nahráván souãasnû ve formátech RAW a JPEG, nezobrazuje
se v hledáãku ikona < >. Na zadním LCD panelu se rovnûÏ nebude zobrazo-
vat kvalita obrazu JPEG (< >, < > nebo < >).

• Snímky nahrané souãasnû ve formátech RAW a JPEG budou mít stejné ãíslo
obrazového souboru, ale rÛznou pfiíponu. JPEG snímek bude mít pfiíponu .JPG
a RAW snímek pfiíponu .TIF.

• V˘bûr záznamové kvality snímku < >, < > nebo < > postupem
vysvûtlen˘m na pfiecházející stranû bude platn˘ i pro souãasné zaznamenávání
RAW a JPEG snímku.
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Auto Denní svûtlo

Nastavení osobního vyváÏení bílé (→str. 45)
Není zobrazováno, pokud není ve fotoaparátu zaregistrováno.

Stín ZataÏeno ZáfiivkaÎárovka

Teplota
chromatiãnosti

BleskUÏivatelské
nastavení

V˘bûr vyváÏení bílé
Nastavit lze tato vyváÏení bílé: Auto, denní svûtlo, stín, zataÏeno, Ïárovka, záfiivka, blesk, uÏi-
vatelské nastavení, teplota chromatiãnosti a osobní vyváÏení bílé (nastavováno pomocí doda-
ného softwaru ovladaãe, →str. 45).

Vyberte nastavení vyváÏení bílé.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > poÏadované nastavení vyváÏení
bílé. Potom tlaãítko < > uvolnûte.

1

Poznámky k vyváÏení bílé
V závislosti na teplotû chromatiãnosti barvy jsou ve zdrojovém svûtle obsaÏeny rÛzné úrovnû
jednotliv˘ch základních barev R (ãervená), G (zelená) a B (modrá). JestliÏe je teplota chro-
matiãnosti 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 doãervena nebo oranÏova. Pokud jej
osvûtlíte záfiivkou, bude dozelena.
Lidsk˘m oãím se bíl˘ objekt jeví stále bíle bez ohledu na typ osvûtlení. Lidské oko má znaã-
nou schopnost pfiizpÛsobit se rÛzn˘m typÛm osvûtlení a teplotám chromatiãnosti. U fotoapa-
rátÛ s klasick˘m filmem mÛÏete na objektiv nasadit korekãní filtr nebo pouÏít film urãen˘ pro
Ïárovkové osvûtlení, abyste kompenzovali barevn˘ nádech zpÛsoben˘ teplotou chromatiãnos-
ti svûtelného zdroje. Nastavením vyváÏení bílé na digitálním fotoaparátu mÛÏete digitálnû
kompenzovat (podle standardní bílé barvy) teplotu chromatiãnosti tak, aby barvy na snímku
vypadaly pfiirozenûji.
Pokud je nastaven < >, provádí se automatické vyváÏení bílé za pomoci obrazového sní-
maãe CCD a externího senzoru vyváÏení bílé. Automatické vyváÏení bílé je stále moÏné pro-
vádût, i kdyÏ je externí senzor vyváÏení bílé zakryt. Av‰ak zji‰tûné hodnoty se budou li‰it od
hodnot, kdyÏ by senzor nebyl zakryt. Nejste-li schopni získat snímek s poÏadovan˘m nastave-
ním vyváÏení bílé, zkuste nastavit jiné vyváÏení bílé neÏ < >.
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Nastavení vyváÏení bílé
Ikona Aplikace Teplota chromatiãnosti (Kelvin)

Fotoaparát automaticky nastavuje vyváÏení bílé. PfiibliÏnû 3 000-7 000 K

Pro slunné dny v exteriéru. PfiibliÏnû 5 200 K

Pro zastínûné plochy 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 5 600 K

Nejdfiíve se vyfotografuje bíl˘ objekt, kter˘ bude slouÏit jako
standard pro nastavení vyváÏení bílé. Uplatnûním dat vyvá-
Ïení bílé z tohoto snímku potom mÛÏete nastavit optimální
vyváÏení bílé. (→str. 43)

PfiibliÏnû 2 000-10 000 K

VyváÏení bílé mÛÏete nastavit ruãnû v rozsahu
2800-10 000 K (s krokem 100 K). (→str. 45) PfiibliÏnû 2 800-10 000 K

Pomocí softwaru ovladaãe (dodaného) mÛÏete nastavit
a zaregistrovat aÏ tfii nastavení osobního vyváÏení bílé.
(→str. 45) (Není zobrazováno, pokud není nastavení osobní-
ho vyváÏení bílé zaregistrováno.)

–
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UÏivatelské vyváÏení bíléMENU

Pfii uÏivatelském vyváÏení bílé vyfotografujete bíl˘ objekt, kter˘ bude pouÏit jako standard pro
vyváÏení bílé. V˘bûrem tohoto snímku mÛÏete potom importovat data vyváÏení bílé pro potfie-
by nastavení vyváÏení bílé.

V reÏimu < > Program AE (→str.82) vyfo-
tografujte bíl˘ objekt.

• Dbejte na to, aby bíl˘ objekt vyplÀoval cel˘ kruh
centrovaného bodového mûfiení.

• Bíl˘ objekt vyfotografujte se standardní expozicí.
JestliÏe je objekt pfieexponován nebo podexpono-
ván, nemÛÏe b˘t dosaÏeno správného vyváÏení
bílé.

1

V nabídce na LCD monitoru vyberte
„Custom WB.“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Custom WB“. Potom tlaãítko
< > uvolnûte.

s Zobrazí se index devíti snímkÛ.

2

Vyberte snímek.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte snímek otá-
ãením ovladaãe < >. Potom tlaãítko < >
uvolnûte.

3

Naimportujte data vyváÏení bílé.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „OK“. Potom tlaãítko < > uvol-
nûte.

s Data vyváÏení bílé snímku se naimportují.

4

Kruh centrovaného bodového mûfiení
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UÏivatelské vyváÏení bílé/ nastavení teploty chromatiãnostiMENU

Vyberte uÏivatelské vyváÏení bílé.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem <
> a vyberte < >. Potom tlaãítko < > uvolnûte.

s Nastaví se uÏivatelské vyváÏení bílé.

5

• Jako standardní bíl˘ objekt doporuãujeme pouÏít list bûÏného bílého papíru.

• Na CF kartu mÛÏete uloÏit snímky standardního bílého objektu vyfotografované-
ho pfii rÛzném osvûtlení. Potom mÛÏete pfii fotografování nûkter˘ z tûchto snímkÛ
vybrat pfiíkazem nabídky „Custom WB“, a tím snadnûji nastavovat nejvhodnûj‰í
vyváÏení bílé pro aktuální svûtelné podmínky.

Nastavení teploty chromatiãnostiMENU

Teplotu chromatiãnosti vyváÏení bílé mÛÏete nastavovat v rozsahu 2800 aÏ 10 000 K (s kro-
kem 100 K).

V nabídce vyberte „Color temp.“
• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Color temp.“ Potom tlaãítko
< > uvolnûte.

1

Nastavte teplotu chromatiãnosti.
• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením

ovladaãe < > poÏadovanou teplotu chromatiã-
nosti. Potom tlaãítko < > uvolnûte.

• Teplota chromatiãnosti mÛÏe b˘t nastavována
v rozsahu 2 800 aÏ 10 000 K s krokem 100 K.

s Po nastavení teploty chromatiãnosti se znovu
zobrazí nabídka.

• Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko < >.

2

MENU
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Vyberte teplotu chromatiãnosti.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem < >
a vyberte < >. Potom tlaãítko < > uvolnûte.

s Aktivuje se teplota chromatiãnosti.

3

Nastavení teploty chromatiãnosti/ v˘bûr osobního vyváÏení bíléMENU

Vyberte zaregistrované nastavení osob-
ního vyváÏení bílé.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „ “, „ “ nebo „ “.
Potom tlaãítko < > uvolnûte.

s Vybrané nastavení osobního vyváÏení bílé se uplatní.

Pomocí softwaru ovladaãe dodávaného s fotoaparátem mÛÏete nastavit své vlastní vyváÏení
bílé. Tím lze dosáhnout pfiesnûj‰ího vyváÏení bílé ve snímku. Tato moÏnost je ideální, kdyÏ
musíte zhotovovat velk˘ poãet snímkÛ pfii stejn˘ch svûteln˘ch podmínkách, napfi. ve fotoateli-
éru. Podrobnosti naleznete v „Pfiíruãce k softwaru fotoaparátu EOS-1D“.

• 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 < > pouÏívat hodnoty zji‰tûné mûfiiãem
teploty chromatiãnosti, zhotovte zku‰ební snímky a upravte nastavení tak, abyste
vykompenzovali odchylku hodnot teploty chromatiãnosti zji‰tûn˘mi mûfiiãem
a fotoaparátem.

V˘bûr osobního vyváÏení bílé

MENU
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Automatické posouvání vyváÏení bílé
VyváÏení bílé mÛÏete automaticky posouvat ve tfiech následn˘ch snímcích, a to v rozsahu
+/–3 kroky s nastavením jeden krok. Pro jednotlivé snímky se mûní automaticky teplota chro-
matiãnosti vzhledem k aktuálnímu nastavení vyváÏení bílé. Jeden krok je ekvivalentní velikosti
5 mired, podobnû jako u barevného konverzního filtru. Sekvence tfií posunut˘ch snímkÛ zaãí-
ná standardní teplotou chromatiãnosti, potom následuje posunutí minus (doãervena) a plus
(domodra). V sekvence posouvání je pouÏit aktuální reÏim fiízení (→str. 99).

Stisknûte souãasnû tlaãítka < >
a < >.
s Na zadním LCD panelu se zobrazí < >.

1

Nastavte velikost posouvání.

• Sejmûte prst z tlaãítka < > nebo < > a otá-
ãejte ovladaãem < >.

s Na zadním LCD panelu se bude zobrazovat veli-
kost posouvání a rozbliká se ikona pro aktuální
nastavení vyváÏení bílé.

• Po vybrání poÏadované velikosti posouvání uvolnû-
te obû tlaãítka < > a < >.

s Po dobu, kdy je aktivní posouvání vyváÏení bílé,
bliká na zadním LCD panelu ikona pro aktuální
nastavení vyváÏení bílé.

2

Standardní velikost

+/–1 krok

+/–2 kroky

Velikost posouvání
+/–3 kroky
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Automatické posouvání vyváÏení bílé

Zhotovte snímky.
s Tfii snímky v reÏimu posouvání se zhotoví v tomto

sledu: Standardní, posunutí minus (doãervena)
a posunutí plus (domodra). Na zadním LCD panelu
bude rovnûÏ blikat indikátor posouvání pro následu-
jící snímek.

• Pfii zhotovování posouvan˘ch snímkÛ se pouÏije
aktuální reÏim fiízení. (→str. 99)

• JestliÏe je zvoleno souvislé fotografování, potom
pfiidrÏení stisknuté spou‰tû závûrky zpÛsobí souvis-
lé zhotovení v‰ech tfií posouvan˘ch snímkÛ, potom
se fotografování zastaví.

• JestliÏe je rovnûÏ nastavena samospou‰È, budou
v‰echny tfii posouvané snímky zhotoveny souvisle po
uplynutí prodlevy samospou‰tû 2 nebo 10 sekund.

3Indikátor pro standardní snímek

Indikátor pro posunutí minus (doãervena)

Indikátor pro posunutí plus (domodra)

Zru‰ení automatického posouvání vyváÏení bílé

• Podle v˘‰e popsan˘ch krokÛ 1 a 2 nastavte veli-
kost posouvání na < >. Potom tlaãítka
< > a < > uvolnûte.

• Automatické posouvání vyváÏení bílé bude rovnûÏ
zru‰eno automaticky po nûkteré z tûchto ãinností:
V˘mûnû CF karty, v˘mûnû akumulátoru, nastavení
dlouhodobé expozice (bulb), pfii pfiipravenosti bles-
ku, stisknutí tlaãítka < >, pfii pfiepnutí spínaãe
< > do polohy < >.

• Automatické posouvání vyváÏení bílé nelze pouÏívat spoleãnû s bleskem, dlou-
hodobou expozicí nebo automatick˘m posouvání expozice (AEB).

• JestliÏe je bûhem automatického posouvání vyváÏení bílé pouÏita funkce
C.Fn-12-1 (blokování zrcadla), není moÏné zhotovit posouvané snímky souvisle,
i kdyÏ je reÏim fiízení nastaven na souvislé fotografování.

V reÏimu fiízení Jednotlivé snímky je tfieba stisknout spou‰È závûrky jedenkrát pro
kaÏd˘ ze tfií posouvan˘ch snímkÛ.

• Pomocí funkce C.Fn-09-2/3 mÛÏete zmûnit sekvenci automatického posouvání
vyváÏení bílé. (→str. 135)

• Funkcí C.Fn-09-1/3 mÛÏete zabránit zru‰ení automatického posouvání vyváÏení
bílé pfii v˘mûnû objektivu, v˘mûnû CF karty nebo nastavením spínaãe < > do
polohy < >. (→str. 135)

• Pomocí funkce C.Fn-01-1 mÛÏete zobrazovat v hledáãku informace po celou
dobu souvislého fotografování. (→str. 133)
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Vyberte barevnou matici.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > poÏadované ãíslo nastavení barev-
né matice. Potom tlaãítko < > uvolnûte. Popis
jednotliv˘ch nastavení je uveden v následující tabulce.

s Po nastavení barevné matice se znovu zobrazí
nabídka.

• Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko < >.

V nabídce vyberte „Color matrix.“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Color matrix“. Potom tlaãítko
< > uvolnûte.

V˘bûr barevné matice
Barevná matice umoÏÀuje vybrat preferovan˘ barevn˘ tón, chromatiãnost a barevn˘ gamut
(rozsah reprodukovateln˘ch barev). Tyto parametry pfiedstavují ekvivalenty charakteristik
barevného filtru.
Fotoaparát nabízí pût barevn˘ch matic, které mÛÏete volit podle potfieb uplatnûní.

1

2

âíslo nastavení

1

Popis

Nastavuje pfiirozen˘ barevn˘ tón i chromatiãnost. Vhodn˘ pro zv˘raznûní pfiirozen˘ch
barev objektu.

2 Nastavuje barevn˘ tón a chromatiãnost pro portréty. Vhodn˘ pro zdÛraznûní jemn˘ch
odstínÛ pleti.

3
Nastavuje barevn˘ tón a chromatiãnost jako u diapozitivÛ s vysokou chromatiãností.
Vhodn˘ pro dosaÏení ãistûj‰ích barev.

4

Je vytvofien snímek, kter˘ odpovídá barevnému RGB prostoru Adobe. Toto nastavení je
vhodné pro potfieby konverze profilu do Adobe RGB nebo pro jemné doladûní chroma-
tiãnosti, protoÏe reprodukãní rozsah barev je vût‰í neÏ u standardního nastavení sRGB.
Pro konverzi profilu musí b˘t vybrán Adobe RGB, protoÏe profil ICC není ke snímkÛm
pofiízen˘m tímto fotoaparátem pfiifiazen. RovnûÏ je zapotfiebí upravit chromatiãnost,
protoÏe je v pfiípadû sRGB niÏ‰í.

5 Nastavuje nízkou chromatiãnost snímku. Vhodn˘ pro dosaÏení slab‰ích barevn˘ch
tónÛ.

MENU

Barevn˘ prostor pro barevné matice 1, 2, 3 a 5 je nastaven na sRGB.
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Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISO je ãíselná indikace citlivosti na svûtlo. (→str. 154) Vy‰‰í citlivost 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 vypa-
dat 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 osvûtle-
ní. Fotoaparát mÛÏe b˘t nastaven na libovolnou z tûchto citlivostí ISO: ISO 200, 250, 320,
400, 500, 640, 800, 1000, 1250 nebo 1600. V˘chozí nastavení citlivosti ISO je 200.

Stisknûte souãasnû tlaãítka < >
a < >.
s Na horním LCD panelu se objeví ikona < >

a aktuální citlivost ISO.

1

PfiidrÏujte tlaãítka stisknutá a ovlada-
ãem < > nastavte poÏadovanou citli-
vost ISO.

2

Potom tlaãítka uvolnûte.
s Nová citlivost ISO se uplatní.3

âím vy‰‰í je citlivost ISO, tím vût‰í ‰um je v obraze. Vy‰‰í citlivost ISO rovnûÏ zna-
mená vût‰í velikost obrazového souboru a men‰í poãet zaznamenan˘ch snímkÛ na
CF kartû. Proto nastavení na vy‰‰í citlivost ISO zpÛsobí zmen‰ení poãtu snímkÛ
uloÏiteln˘ch na CF kartu. Na horním LCD panelu mÛÏete kontrolovat, kolik snímkÛ
lze na CF kartu je‰tû uloÏit. (→str. 27)

• Pomocí funkce C.Fn-03-1 mÛÏete nastavit citlivost ISO na 100 nebo 3200. (→str. 133)

• Funkcí C.Fn-08-1/2 mÛÏete zobrazovat citlivost ISO místo poãet zb˘vajících
snímkÛ. (→str. 135)
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V˘bûr parametrÛ zpracováníMENU

Vámi pofiízen˘ snímek mÛÏe b˘t automaticky zpracován fotoaparátem podle parametrÛ speci-
fikovan˘ch pomocí softwaru ovladaãe. Nastavit a zaregistrovat mÛÏete aÏ tfii sady parametrÛ
zpracování. (Podrobnosti naleznete v samostatné „Pfiíruãce k softwaru fotoaparátu EOS-1D“.)
NíÏe popsan˘ postup popisuje, jak˘m zpÛsobem mÛÏete vybrat sadu parametrÛ zpracování
pro pouÏití fotoaparátem.
Nemáte-li zaregistrovány Ïádné parametry zpracování, budete moci pouze vybrat
„Standard“.

V nabídce vyberte „Parameters.“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Parameters“. Potom tlaãítko
< > uvolnûte.

1

Vyberte poÏadovanou sadu parametrÛ
zpracování.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte poÏadova-
nou sadu parametrÛ zpracování otáãením ovladaãe
< >. Potom tlaãítko < > uvolnûte.

s Zobrazí se znovu hlavní nabídka.

• Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko < >.

2

Pfiíklad obrazovek s parametry zpracování
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UmoÏÀuje nastavit úroveÀ ostrosti
a vzorovou ostrost na nûkterou
z pûti úrovní.

Kvalita JPEG mÛÏe b˘t specifikována na jednu z pûti nastavení
pro reÏimy (Jemn˘) a (Normální).

Zaregistrovat lze aÏ tfii sady parametrÛ zpracování.

UmoÏÀuje nastavit tonální kfiivku.

V˘bûr parametrÛ zpracováníMENU

Parametry zpracování jsou tvofieny tonální kfiivkou, ostrostí a kvalitou JPEG. Pomocí softwaru
ovladaãe mÛÏete podle potfieby nastavit tyto jednotlivé parametry a zaregistrovat je jako uÏi-
vatelskou sadu parametrÛ zpracování. Nastavit a zaregistrovat mÛÏete aÏ tfii uÏivatelské sady
parametrÛ zpracování. Podrobnosti naleznete v samostatné „Pfiíruãce k softwaru fotoaparátu
EOS-1D“.

Poznámky k parametrÛm zpracování

Parametr

Tonální kfiivka

Popis
Nastavuje jas snímku
a barevnost.

Nastavení

Tonální kfiivka

Efekt

MÛÏete podle potfieby upravovat jas
snímku a barevné vyváÏení.

ÚroveÀ ostrosti

Nastavuje úroveÀ ostrosti. 1 2 3 4 5 Vy‰‰í ãíslo znamená ostfiej‰í obraz.

Vybírá typ vzoru pro zaostfie-
ní. (Ostrost kresby)

Hrubá

Hrubá ostrost (Rough) zaostfií hru-
bou kresbu obrazu.
Jemná ostrost (Fine) zaostfií jemnou
kresbu obrazu.

Stfiednû hrubá

Standard

Stfiednû jemná

Jemná

Kvalita JPEG

Nastavuje kvalitu obrazu reÏi-
mu (Jemn˘).

Nastavuje kvalitu obrazu reÏi-
mu (Normální).

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

Vy‰‰í ãíslo znamená vy‰‰í kvalitu
obrazu.



52

Zobrazování snímkÛMENU

ProhlíÏení snímkÛ

Snímek mÛÏe b˘t zobrazen na LCD monitoru okamÏitû po vyfotografování. Nastavit mÛÏete
pouze jednu ze tfií voleb prohlíÏení snímkÛ: „On“ - zobrazení snímku; „On (Info)“ – zobrazení
snímkÛ vãetnû informací o fotografování; a „Off“ bez zobrazování snímku. V˘chozí nastavení
je „On.“

V nabídce vyberte „Review.“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Review“. Potom tlaãítko < >
uvolnûte.

1

Zvolte poÏadované nastavení prohlíÏení.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > poÏadované nastavení. Potom tla-
ãítko < > uvolnûte.

s Zobrazí se znovu nabídka.

• Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko < >.

2

Zhotovte snímek.
s Snímek se zobrazí na LCD monitoru.3

• MÛÏete rovnûÏ zmûnit poãet sekund, po kter˘ je snímek zobrazován (ãas prohlí-
Ïení). (→str. 53)

• Po souvislém fotografování se zobrazuje pouze poslední snímek. Zobrazovan˘
snímek mÛÏete ochránit pfied smazáním (→str. 119), nahrát k nûmu zvuk
(→str. 121) nebo jej smazat (→str. 122).

Nastavení prohlíÏení na „On“ Nastavení prohlíÏení na „On (Info)“ (→str. 117)

Informace
o fotografo-
vání
(→str. 118)

Histogram
(→str. 118)
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Zobrazování snímkÛMENU

Zmûna ãasu prohlíÏení

Poãet sekund, kdy je snímek zobrazován na LCD monitoru po vyfotografování, mÛÏete
zmûnit.

V nabídce vyberte „Review time“.

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Review time“. Potom tlaãítko
< > uvolnûte.

1

Nastavte poÏadovan˘ ãas prohlíÏení.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > poÏadovan˘ ãas prohlíÏení. Potom
tlaãítko < > uvolnûte.

s Zobrazí se znovu nabídka.

• Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko < >.

2

Nastavení „Hold“ zpÛsobí, Ïe ãas prohlíÏení bude polovinou doby pro automatické
vypnutí napájení. (→str. 130) Pokud je automatické vypnutí napájení nastaveno na
„Off“, bude ãas prohlíÏení 15 minut.
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Jméno sloÏky Poãet snímkÛ

Znaãka v˘bûru

Formáty zobrazování snímkÛ
ReÏim sloÏky

Vytvofiení a v˘bûr sloÏky
Pomocí sloÏek mÛÏete organizovat své snímky podle data fotografování nebo objektu. Pro
uloÏení snímkÛ zachycen˘ch fotoaparátem mÛÏete vybrat libovolnou sloÏku. SloÏky jsou ãíslo-
vány od 100 po 999.

Vytvofiení sloÏky fotoaparátem

Nastavte reÏim sloÏky.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte pomocí
ovladaãe < > na zadním LCD panelu < >.

s LCD monitor se pfiepne do reÏimu sloÏky.

1

Zobrazte obrazovku „Create folder“.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Create folder“. Potom tlaãítko
< > uvolnûte.

s Zobrazí se obrazovka „Create folder“.

2

• JestliÏe je na obrazovce devût nebo více sloÏek, nemusíte vidût na LCD monito-
ru pfiíkaz „Create folder“. V takovém pfiípadû otáãejte pfii stisknutém tlaãítku ovla-
daãem tak dlouho, dokud se nezobrazí „Create folder“.

• JestliÏe je nastaveno RAW + JPEG, které souãasnû zaznamenává snímky ve
formátech RAW a JPEG, potom budou soubory pro jeden snímek ve sloÏce poãí-
tány jako jeden snímek.
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100

XXX-0001

100

101

XXX-0001

XXX-0101 XXX-0102

XXX-0103 XXX-0104

Soubory ve sloÏce se souvisl˘m ãíslování

Souvislé ãíslování

Dal‰í ãíslo
souboru v pofiadí

101

XXX-0002

Automatick˘ reset Platí pro souvislé ãíslování i automatick˘ reset.

Reset ãísla souboru
101

XXX-0001

SloÏka neobsahující snímky SloÏka obsahující snímky

Jak se mûní ãíslo souboru s v˘bûrem sloÏky: (→str. 56)

Vytvofiení a v˘bûr sloÏky

Vytvofite novou sloÏku.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „OK“. Potom tlaãítko < > uvol-
nûte.

s Vytvofií se nová sloÏka.

• Chcete-li reÏim sloÏky ukonãit a vypnout LCD moni-
tor, stisknûte tlaãítko < >.

3

SloÏku pfiesahující ãíslo 999 nelze vytvofiit.

V˘bûr sloÏky

MÛÏete vybrat sloÏku, do které budou ukládány následné snímky. MÛÏete rovnûÏ vybrat kte-
roukoli sloÏku, abyste z ní odstranili v‰echny snímky. (→str. 123)

Nastavte reÏim sloÏky.

• Proveìte krok 1 „Vytvofiení sloÏky fotoaparátem“ na
pfiedchozí stranû.

1
Vyberte sloÏku.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte sloÏku otá-
ãením ovladaãe < >. Potom tlaãítko < >
uvolnûte.

s SloÏka se vybere.

• Chcete-li reÏim sloÏky ukonãit a vypnout LCD moni-
tor, stisknûte tlaãítko < >.

2
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100

XXX-0001

101

XXX-0001

CF karta 1

XXX-0001

CF karta 1

XXX-0001

CF karta 2

Reset ãísla souboru

âíslování souborÛ po zmûnû sloÏky âíslování souborÛ po zmûnû CF karty

Metody ãíslování souborÛMENU

Zhotovovan˘m snímkÛm jsou automaticky pfiifiazována ãísla souborÛ od 0001 do 9999.
Snímky jsou uloÏeny do vámi vybrané sloÏky. Automatick˘ reset a souvislé ãíslování jsou dvû
metody automatického ãíslování souborÛ, které mÛÏete pouÏít. V˘chozí nastavení je souvislé
ãíslování.

V nabídce vyberte „File numbering.“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „File numbering“. Potom tlaãítko
< > uvolnûte.

1

Vyberte poÏadovanou metodu ãíslování.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > poÏadovanou metodu ãíslování.
Potom tlaãítko < > uvolnûte.

s Zobrazí se znovu nabídka.

• Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko < >.

2

Automatick˘ reset

Tato metoda resetuje ãíslování souborÛ na XXX-0001 pfii kaÏdém pouÏití nové sloÏky k uloÏe-
ní vyfotografovan˘ch snímkÛ nebo pfii v˘mûnû CF karty. To znamená, Ïe snímky v kaÏdé sloÏ-
ce budou zaãínat ãíslem souboru 0001. MÛÏete napfi. vytvofiit sloÏku pro kaÏd˘ den fotografo-
vání, abyste vidûli, kolik snímkÛ jste dennû zhotovili. Pamatujte, Ïe pfii zmûnû sloÏky nebo CF
karty, ve které jsou jiÏ nûjaké snímky, bude ãíslování pokraãovat podle pofiadí, pfiiãemÏ se
zaãne od posledního ãísla, které sloÏka nebo CF karta obsahuje.

Reset ãísla souboru



57

2

N
astavení související se sním

ky

100

XXX-0001

101

XXX-0002

CF karta 1

XXX-0001

CF karta 1

XXX-0002

CF karta 2

Metody ãíslování souborÛMENU

JestliÏe poslední snímek ve sloÏce dosáhne ãísla
9999, zobrazí se na LCD monitoru vpravo znázornûné
hlá‰ení a vy nebudete moci zhotovovat Ïádné dal‰í
snímky, pfiestoÏe máte na CF kartû je‰tû dostatek
místa. Chcete-li pokraãovat ve fotografování, pfiidrÏte
tlaãítko < > a ovladaãem < > vyberte „OK.“ Tím se vytvofií nová sloÏka a vy
budete moci pokraãovat ve fotografování, pfiiãemÏ snímky se budou ukládat do této
sloÏky. Chcete-li zabránit tomuto vyru‰ení bûhem fotografování, vytvofite novou sloÏ-
ku a vyberte ji hned na zaãátku (→str. 54) nebo proveìte ruãní reset ãíslování sou-
borÛ (→str. 58) a vyberte jinou sloÏku, do níÏ se budou ukládat následné snímky.

Souvislé ãíslování

Tato metoda umoÏÀuje pokraãovat trvale v ãíslování souborÛ v numerické fiadû, i kdyÏ zmûní-
te sloÏku nebo vymûníte CF kartu. Tím se zabrání tomu, aby rÛzné snímky mûly stejné ãíslo
souboru. Potom mÛÏete bez problémÛ libovolnû manipulovat se snímky na osobním poãítaãi.
Pamatujte, Ïe kdyÏ zaãnete ukládat následné snímky do jiné sloÏky nebo na jinou CF kartu,
která jiÏ obsahuje nûjaké snímky pofiízené tímto fotoaparátem, bude ãíslování zaãínat od nej-
vy‰‰ího ãísla, které sloÏka nebo CF karta obsahuje.

JestliÏe poslední snímek ve sloÏce dosáhne ãísla
9999, zobrazí se na LCD monitoru vpravo znázornûné
hlá‰ení a vy nebudete moci zhotovovat Ïádné dal‰í
snímky, pfiestoÏe máte na CF kartû je‰tû dostatek
místa. Chcete-li pokraãovat ve fotografování, pfiidrÏte
tlaãítko < > a ovladaãem < > vyberte „OK.“ Tím se vytvofií nová sloÏka a vy
budete moci pokraãovat ve fotografování. Souvislé ãíslování souborÛ zaãne od
0001 a v‰echny následné snímky se uloÏí do této nové sloÏky. Chcete-li zabránit
tomuto vyru‰ení bûhem fotografování, proveìte vãas ruãní reset ãíslování souborÛ
(→str. 58) nebo pouÏijte automatick˘ reset a pro ukládání snímkÛ vyberte jinou
sloÏku.

âíslování souborÛ po zmûnû sloÏky âíslování souborÛ po zmûnû CF karty

Dal‰í ãíslo
souboru v pofiadí

Dal‰í ãíslo
souboru v pofiadí
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Metody ãíslování souborÛ

Ruãní reset

MENU

Vytvofií novou sloÏku a zaãne ãíslování souborÛ od XXX-0001. Dal‰í snímky v pofiadí budou
ukládány do této nové sloÏky. PouÏívána bude taková metoda ãíslování souborÛ (automatick˘
reset/souvislé ãíslování), kterou jste nastavili pfied ruãním resetem.

• âísla souborÛ jsou nûco podobného jako ãísla políãek na filmu.

• Podrobnosti k názvÛm souboru, viz „Základní terminologie.“ (→str. 155)

• Fotoaparát napfi. nerozezná sloÏku nazvanou „100ABC“ (nedostateãn˘ poãet pís-
men) nebo „001ABC_F“ (ãíslo musí b˘t v rozmezí 100 aÏ 999). RovnûÏ sloÏky
nesmí mít stejné tfiímístné ãíslo, napfi. „100ABC_C“ a „100ABC_D“, i kdyÏ se li‰í
písmeny.

• Doporuãujeme zaãít ãíslováním sloÏek od „100.“ KdyÏ ãíslo posledního souboru
ve sloÏce dosáhne 9999, vytvofite fotoaparátem novou sloÏku pro ukládání dal-
‰ích snímkÛ. JestliÏe na CF kartû vytvofiíte jedinou sloÏku s ãíslem 999, nebudete
moci zhotovovat dal‰í snímky, kdyÏ poãet souborÛ v této sloÏce dosáhne 9999.

Vytvofiení sloÏky poãítaãem

K vytvofiení nové sloÏky a uloÏení snímkÛ mÛÏete rovnûÏ pouÏít osobní poãítaã. Po otevfiení
CF karty na obrazovce vytvofite novou sloÏku nazvanou „Dcim.“ SloÏku Dcim otevfiete
a vytvofite v ní nové sloÏky. Vytvofiit mÛÏete libovoln˘ poãet sloÏek, jak to nejlépe vyhovuje
va‰í organizaci snímkÛ. SloÏky nazvûte jmény jako 100ABC_D, kde první tfii ãíslice jsou v roz-
mezí 100 aÏ 999 následovan˘ch pûti písmeny. Tûchto pût písmen mÛÏe b˘t tvofieno kombina-
cí písmen malé a velké abecedy A aÏ Z a spodní pomlãky. Mezera není moÏná.
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33 P
ouÏívání autom

atického zaostfiování (A
F

)

Nejdfiíve nastavte spínaãe < > a < > do polohy
< >.

PouÏívání
automatického

zaostfiování (AF)

Elipsa plo‰ného AF obsahuje 45 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.
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Jednosnímkov˘ AF

Inteligentní AF-servo

V˘bûr reÏimu AF
AF je zkratka termínu „autofocus“. Fotoaparát má dva reÏimy AF: Jednosnímkov˘ AF pro
nepohyblivé objekty a Inteligentní AF-servo pro pohybující se objekty. (Jedná se o umûlou
inteligenci, nûkdy oznaãovanou zkrácenû AI.) Vyberte reÏim AF s ohledem na objekt.

Pfiepínaã reÏimÛ zaostfiování na objekti-
vu pfiepnûte do polohy < >.1

Nastavte reÏim AF.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > na fotoaparátu otáãej-
te voliãem < >, dokud není na LCD panelu
zobrazován poÏadovan˘ reÏim AF. Potom uvolnûte
tlaãítko < >.

2
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Chcete-li zaostfiit objekt, kter˘ není pokryt elipsou plo‰ného AF, postupujte dále uveden˘mi
kroky. Tato technika je naz˘vána „blokování zaostfiení“.

• Funkce blokování zaostfiení pracuje pouze v reÏimu Jednosnímkov˘ AF.

V˘bûr reÏimu AF

Jednosnímkov˘ AF pro nepohyblivé objekty

Stisknutí spou‰tû závûrky do poloviny
aktivuje ãinnost AF, a tím se dosáhne
zaostfiení.
s Bod AF, kter˘ dosáhne zaostfiení, krátce zabliká

a v hledáãku se souãasnû rozsvítí potvrzovací svût-
lo zaostfiení < >.

• Pfii nastaveném vyhodnocovacím mûfiení je expozi-
ce (rychlost závûrky a clona) nastavována v dobû,
kdy je dosaÏeno zaostfiení objektu. Nastavení expo-
zice a zaostfiení bude po celou dobu, kdy je stisk-
nuta spou‰È závûrky do poloviny, zablokováno.
Proto mÛÏete následnû zmûnit kompozici snímku se
zachováním nastavení expozice a bodu zaostfiení.

Zaostfiení objektu mimo stfied hledáãku

Potvrzovací svûtlo zaostfieníBod AF

• JestliÏe je spínaã < > nastaven do polohy < >, zazní pfii dosaÏení zaostfiení
zvukov˘ signál.

• Nelze-li zaostfiení dosáhnout, bliká v hledáãku potvrzovací svûtlo zaostfiení < >.
Pokud k této situaci dojde, není moÏné zhotovit snímek ani pfii úplném stisknutí
spou‰tû závûrky. ZmûÀte kompozici snímku a zkuste zaostfiit znovu. Viz také
ãást „Kdy AF nemusí pracovat správnû (ruãní zaostfiování)“ na str. 73.

Plo‰n˘ AF  nebo bod AF nasmûrujte na objekt a stisknûte do
poloviny spou‰È závûrky, aby probûhlo zaostfiení.1
Spou‰È závûrky drÏte stále mírnû stisknutou a podle potfieby
zmûÀte kompozici snímku.2
Zhotovte snímek.3



62

V˘bûr reÏimu AF

Inteligentní AF-servo pro pohybující se objekty

V dobû, kdy je stisknuta spou‰È závûrky
do poloviny, fotoaparát zaostfiuje nepfie-
trÏitû.

• Tento reÏim AF je vhodn˘ pro pohybující se objekty,
u kter˘ch se neustále mûní zaostfiovací vzdálenost.

• Pomocí prediktivního AF∗ dokáÏe fotoaparát správnû
sledovat zaostfiovací stopu objektu, kter˘ se rovnomûr-
nû k fotoaparátu pfiibliÏuje nebo od nûj vzdaluje.

• Nastavení expozice se provede tûsnû pfied zhoto-
vením snímku.

• V reÏimu Inteligentní AF-servo se pfii zaostfiení nerozsvítí v hledáãku potvrzovací
svûtlo zaostfiení ani nezazní zvukov˘ signál.

• Bliká-li v hledáãku potvrzovací svûtlo zaostfiení, nelze zaostfiit.

• Zaostfiení nemÛÏe b˘t blokováno (s v˘jimkou pfiípadu, kdy je uÏivatelská funkce
C.Fn-04 nastavena na 2.)

∗ Poznámky k prediktivnímu AF
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
zhotovení snímku. Tato funkce je dÛleÏitá pro dosaÏení správného zaostfiení v okamÏiku
expozice.
Pfii ruãnû vybraném bodu AF bude bod AF blikat ãervenû a zaostfiení bude sledovat objekt.
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 zaostfie-
ní objektu jin˘m bodem AF, a to po celou dobu, kdy je objekt v elipse plo‰ného AF. Aktivní
bod AF se nerozsvítí.

• Pomocí funkce C.Fn-20 mÛÏete rovnûÏ zmûnit citlivost sledování objektu pro
inteligentní AF-servo. (→str. 138)

• Pomocí uÏivatelské funkce C.Fn-04-2 mÛÏete zaostfiení doãasnû zablokovat
stisknutím tlaãítka < > i pfii aktivním reÏimu Inteligentní AF-servo. (→str. 133)

• UÏivatelská funkce C.Fn-11-2 umoÏÀuje, abyste otoãením ovladaãe < > zmû-
nili bod AF pro sledování objektu v reÏimu Inteligentní AF-servo. (→str. 136)
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Bod AF

Elipsa plo‰ného AF a body AF
Elipsa plo‰ného AF pfiedstavuje plochu, v níÏ dokáÏe fotoaparát zaostfiit objekt. Tato elipsa
obsahuje 45 bodÛ AF a umoÏÀuje automatické zaostfiení v ‰irokém zorném úhlu hledáãku.
MÛÏete se soustfiedit pouze na kompozici snímku bez jak˘chkoli obav, zda je ústfiední objekt
pokryt bodem AF. Pokud se sníman˘ objekt nachází na elipse plo‰ného AF, dokáÏe fotoapa-
rát tento objekt automaticky zaostfiit.

Body AF v elipse plo‰ného AF

Elipsa plo‰ného AF

Na v˘‰e uvedeném obrázku jsou zobrazeny v‰echny body.
Normálnû je zobrazena pouze ãást.
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nebo 
<     > + <      >

Automatick˘ v˘bûr

Automatick˘
v˘bûr

Ruãní v˘bûr

Volba bodu AF
Bod AF je moÏné vybrat automaticky nebo ruãnû.

• Automatick˘ v˘bûr
Fotoaparát vybírá automaticky z 45 bodÛ AF s ohledem na sníman˘ objekt.

• Ruãní v˘bûr (PouÏít lze jednu ze tfií skupin voliteln˘ch bodÛ AF.)
(1) Ruãnû lze vybrat jeden z 45 bodÛ AF..
(2) Vybrat lze jeden z jedenácti bodÛ AF (C.Fn-13-1/2).
(3) Vybrat lze jeden z devíti bodÛ AF (C.Fn-13-3).
∗ UÏivatelská funkce C.Fn-13 umoÏÀuje pouÏít (2) a (3). Informace k nastavování uÏivatelské

funkce, viz „Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí“ na str. 132.

Základní postup volby bodu AF

• Chcete-li vybrat bod AF, stisknûte tlaãítko < >
a potom otáãejte ovladaãem < > nebo < >.

V˘bûr horizontálního bodu AF

• Stisknûte tlaãítko < > a otáãejte voliãem < >.
s Zvolen˘ bod AF se bude posouvat v horizontálním

(vodorovném) smûru.

V˘bûr vertikálního bodu AF

• Stisknûte tlaãítko < > a otáãejte voliãem < >.

• Chcete-li vybrat vertikální bod AF, mÛÏete
rovnûÏ stisknout tlaãítko < >, potom drÏet stisk-
nuté tlaãítko < > a otáãet ovladaãem < >.

s Zvolen˘ bod AF se bude posouvat ve vertikálním
(svislém) smûru.

• Fotoaparát bude pfiipraven ke zhotovování snímkÛ,
kdyÏ se stiskne spou‰È závûrky do poloviny, nebo
uplyne ãas ( ).
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Volba bodu AF

Automatick˘ v˘bûr

Stisknûte tlaãítko < > a otáãejte voli-
ãem < >.
s Otáãejte ovladaãem < >, dokud není v hledáãku

zobrazeno totéÏ jako na obrázku vlevo. Otáãet
mÛÏete rovnûÏ i ovladaãem < >.

• Pokud v reÏimu ruãního v˘bûru nastane situace, Ïe
se bod AF posune za periferní bod AF, nastaví se
reÏim automatického v˘bûru.
ReÏim automatického v˘bûru mÛÏe b˘t rovnûÏ
nastaven, kdyÏ byla nastavena uÏivatelská funkce
C.Fn-13-1/2/3.

Je-li vybrána dvojice bodÛ AF, budou pro fotografování pouÏity oba body AF.
JestliÏe potom zvolíte lev˘ nebo prav˘ bod AF otoãením ovládaãe < >, bude
aktivní pouze jeden bod AF.

Ruãní v˘bûr

• Vyberte bod AF postupem popsan˘m v ãásti
„Základní postup volby bodu AF“.

• Je-li vybírán vertikální bod AF, bude v˘bûr prochá-
zet alternativnû mezi jedním ( ) a dvûma ( )
body AF.

(1) Ruãní v˘bûr ze 45 bodÛ AF

Je vybran˘ stfiedov˘ bod AF. Je vybran˘ stfiedov˘ bod AF mimo stfied. Je vybraná dvojice bodÛ AF.
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Volba bodu AF

• Vybrat mÛÏete jeden z 11 bodÛ AF.

• Vyberte bod AF postupem popsan˘m v ãásti
„Základní postup volby bodu AF“.

(2) Ruãní v˘bûr omezen˘ na 11 bodÛ AF
(→str. 136)

ProtoÏe poãet voliteln˘ch bodÛ AF je omezen na 11, mÛÏete se lépe koncentrovat na zará-
mování objektu. PfiestoÏe volíte bod AF stejn˘m postupem jako u 45 bodÛ AF, umoÏÀuje
men‰í poãet bodÛ AF rychlej‰í v˘bûr poÏadovaného bodu AF.

C.Fn-13-1, 2

Funkce C.Fn-13-1 umoÏÀuje svázat bodové mûfiení se zvolen˘m bodem AF. (→str. 77, 136)

• Vybrat mÛÏete jeden z 9 bodÛ AF.

• Vyberte horizontální bod AF postupem popsan˘m
v ãásti „Základní postup volby bodu AF“. Pokud
v reÏimu ruãního v˘bûru nastane situace, Ïe se bod
AF posune za periferní bod AF, nastaví se reÏim
automatického v˘bûru.

(3) Ruãní v˘bûr omezen˘ na 9 bodÛ AF
(→str. 136)

Vybrat je moÏno stfiedov˘ bod AF a 8 periferních bodÛ AF. Pomocí ovladaãe rychlého nasta-
vení < > lze velmi rychle vybrat nûkter˘ z 8 periferních bodÛ AF.

C.Fn-13-3

Periferní bod AF mÛÏe b˘t rovnûÏ vybírán samostatn˘m ovladaãem < >.
(C.Fn-11- 2 →str. 136)

V˘bûr periferního bodu AF

• Stisknûte tlaãítko < > a otáãejte voliãem < >.
Pomocí ovladaãe < > mÛÏete rychle vybrat peri-
ferní bod AF.
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Volba bodu AF

V˘bûr stfiedového bodu AF

• Stisknûte tlaãítko < > a potom tlaãítko < >.
s Tím se vybere stfiedov˘ bod AF.

Zvolíte-li bodové mûfiení, bude svázáno se zvolen˘m bodem AF. (→str. 77)

Pomocí funkce C.Fn-18 mÛÏete vybrat stfiedov˘ bod AF stisknutím nebo pfiidrÏením
tlaãítka < >. (→str. 138)

Metoda ruãního v˘bûru mÛÏe b˘t pozmûnûna následovnû:(→str. 136)
(1) Funkce C.Fn-11-1 dává tlaãítku < > funkci tlaãítka < >.
(2) Funkce C.Fn-11-2 dává tlaãítku < > funkci tlaãítka < >. Ovladaã < >

mÛÏe b˘t pouÏíván rovnûÏ samostatnû.
(3) Funkce C.Fn-11-2 mÛÏe pfiepínat ruãní v˘bûr bodu AF na automatick˘.
(4) Funkce C.Fn-11-3 dává tlaãítku < > funkci tlaãítka < >.
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Registrace a pfiepínání 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 45 bodÛ
AF. Registrován mÛÏe b˘t pouze jeden bod AF.

Registrace bodu AF

Stisknûte tlaãítko < >, které zÛstane
aktivní po dobu ( ). Potom otáãením
ovladaãe < > nebo < > vyberte bod
AF, kter˘ chcete registrovat.

1

Pfii stisknutém tlaãítku < > stisknûte
tlaãítko < >.
s Tím se zaregistruje zvolen˘ bod AF.

• JestliÏe je bod AF zaregistrován, bude zobrazení
na LCD panelu rÛzné s ohledem na zvolen˘ bod
AF. Stejné zobrazení se také zobrazí, kdyÏ je
vybrán zaregistrovan˘ bod AF.

2

Automatick˘ v˘bûr Mimostfiedov˘ bod AF Stfiedov˘ bod AF

• Bod AF mÛÏe b˘t registrován, i kdyÏ byla uÏivatelská funkce C.Fn-13-1/2 nasta-
vena na omezení voliteln˘ch bodÛ AF na 11. (→str. 66)

• JestliÏe byla pouÏita uÏivatelská funkce C.Fn-13-3 k omezení voliteln˘ch bodÛ
AF na 9, nelze bod AF registrovat. (→str. 66)

• Zkratka „SEL“ oznaãuje anglick˘ termín Select (vybrat) a zkratka „HP“ termín
„Home Position“ (v˘chozí poloha).

PouÏíváte-li bodové mûfiení s bleskem Speedlite, nejdfiíve stisknûte tlaãítko < >.
Pokud stisknete jako první tlaãítko < >, zru‰íte v˘bûr bodu AF.
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Registrace a pfiepínání bodu AF

Pfiepnutí na zaregistrovan˘ bod AF

Normálnû se k pfiepnutí na zaregistrovan˘ bod AF souãasnû stisknout tlaãítka < > a < >.
Av‰ak pfii uplatnûní uÏivatelské funkce C.Fn-18-1/2 (→str. 138) mÛÏete k pfiepnutí na zaregi-
strovan˘ bod AF stisknout tlaãítko < >. Viz „Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí“ na str. 132.

Stisknûte souãasnû tlaãítka < > a < >.

• Toto je v˘chozí zpÛsob pfii nastavení uÏivatelské
funkce C.Fn-18-0.

(1)

C.Fn-18-1

Chcete-li pfiepnout na zaregistrovan˘
bod AF, stisknûte pouze tlaãítko < >.

(→138)

(2)

Na zaregistrovan˘ bod AF je pfiepnuto
pouze, kdyÏ je stisknuté tlaãítko < >.

(→138)

• Jakmile se tlaãítko < > uvolní, obnoví se pÛvodní
bod AF.

(3)

C.Fn-18-2

• Nebyl-li zaregistrován Ïádn˘ bod AF, povedou v˘‰e uvedené kroky k pfiepnutí na
stfiedov˘ bod AF.

• JestliÏe nastavíte nebo zru‰íte funkci C.Fn-13, bude zaregistrovan˘m bodem AF
stfiedov˘ bod AF. To v‰ak neplatí pro zmûnu funkce C.Fn-13-1 na C.Fn-13-2
(a obrácenû). Zaregistrovan˘ bod AF se v tomto pfiípadû nezmûní.

JestliÏe byly nastaveny funkce C.Fn-18-1/2 a C.Fn-04-1/3, mÛÏete stisknout pouze
tlaãítko < > k pfiepnutí na zaregistrovan˘ bod AF a souãasnû k zahájení automa-
tického zaostfiování.
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Aktivaãní oblast bodu AF C.Fn-17

UÏivatelskou funkcí C.Fn-17 mÛÏete roz‰ífiit aktivaãní oblast bodu AF tak, aby zahrnovala více
neÏ jen jeden aktivní bod AF. (→str. 137)

• C.Fn-17-1: Roz‰ífiení aktivní oblasti na 7 bodÛ
(→str. 137)

Tato ‰ir‰í aktivaãní oblast usnadÀuje zaostfiení nepravidelnû se pohybujících objektÛ.

• Roz‰ífiená aktivaãní oblast bodu AF není v hledáã-
ku zobrazována.

• JestliÏe je zaostfiení dosaÏeno v reÏimu
Jednosnímkov˘ AF, rozsvítí se zvolen˘ bod AF
a bod(y) AF, kter˘ dosáhl zaostfiení.

C.Fn-17-1

:Vybran˘ bod AF
:Body AF v roz‰ífiené aktivaãní
oblasti.

• C.Fn-17-2: Automatické roz‰ífiení aktivaãní oblasti na 7 nebo 13 bodÛ
(→str. 137)

Jak je zfiejmé z níÏe uvedené tabulky, roz‰ifiuje se aktivaãní oblast v reÏimu Inteligentní AF-servo
automaticky na 7 nebo 13 bodÛ AF v závislosti na ohniskové vzdálenosti objektivu, reÏimu AF
a rychlosti objektu. Toto je úãinné v situacích, kdy pohyby objektu jsou nepfiedvídatelné.

C.Fn-17-2

ReÏim AF
Ohnisková vzdálenost objektivu

Ménû neÏ 300 mm 300 mm nebo více

Jednosnímkov˘
AF

Inteligentní
AF-servo

Aktivaãní oblast se automaticky
neroz‰ifiuje.

Aktivaãní oblast se roz‰ifiuje o jeden bod.

U objektu pohybují-
cího se pomalu.

U objektu pohybují-
cího se rychle.

U objektu pohybují-
cího se pomalu.

U objektu pohybují-
cího se rychle.

a a

∗ Informace k nastavování uÏivatelské funkce, viz „Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí“ na str. 132.
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Citlivost AF a maximální clona objektivu
V‰echny body AF fotoaparátu EOS-1D jsou citlivé v horizontálním smûru. Av‰ak
objektivy s velkou svûtelností umoÏÀují, aby urãité body AF pracovaly jako senzor
kfiíÏového typu pro lep‰í pfiednost AF.

(1) U objektivÛ, jejichÏ maximální clona je f/2.8 nebo lep‰í
(men‰í clonové ãíslo), se body AF zv˘raznûné na obrázku
stávají senzory kfiíÏového typu, které jsou citlivé ve vertikál-
ním i horizontálním smûru. Zb˘vajících 38 bodÛ AF je citli-
v˘ch pouze horizontálnû. Vertikální citlivost senzoru kfiíÏo-
vého typu je tfiikrát vy‰‰í neÏ horizontální citlivost.

(2) U dále uveden˘ch objektivÛ fiady L, jejichÏ maximální svû-
telnost je lep‰í neÏ f/4, aÈ jiÏ samotného objektivu nebo
s extenderem, se stane stfiedov˘ bod AF senzorem kfiíÏo-
vého typu pro pfiesnûj‰í AF. Zb˘vajících 44 zaostfiovacích
bodÛ bude pouze citliv˘ch horizontálnû (v˘jimku tvofií objek-
tiv EF 70-200 mm f/2.8L USM + extender EF 1.4x).
EF 28-80 mm f/2.8-4L USM
EF 300 mm f/4L USM
EF 300 mm f/4L IS USM
EF 400 mm f/4 DO IS USM
EF 500 mm f/4L IS USM
EF 600 mm f/4L USM
EF 600 mm f/4L IS USM
EF 70-200 mm f/4L USM

• S extenderem EF 1.4x nebo EF 1.4x II:
EF 200 mm f/2.8L USM
EF 200 mm f/2.8L II USM
EF 300 mm f/2.8L USM
EF 300 mm f/2.8L IS USM
EF 400 mm f/2.8L USM
EF 400 mm f/2.8L II USM
EF 400 mm f/2.8L IS USM
EF 70-200 mm f/2.8L IS USM

• S extenderem EF 2x nebo EF 2x II:
EF 135 mm f/2L USM
EF 200 mm f/1.8L USM
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Citlivost AF a maximální clona objektivu

(3) U dále uveden˘ch extenderÛ a objektivÛ fiady L, jejichÏ
maximální svûtelnost je lep‰í neÏ f/8, bude stfiedov˘ bod AF
citliv˘ pouze v horizontálním smûru. Ostatní body AF nelze
pro AF pouÏívat.

• S extenderem EF 1.4x nebo EF 1.4x II:
EF 400 mm f/5.6L USM
EF 500 mm f/4.5L USM
EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS USM

• S extenderem EF 2x nebo EF 2x II:
EF 300 mm f/4 L USM
EF 300 mm f/4L IS USM
EF 400 mm f/4 DO IS USM
EF 500 mm f/4L IS USM
EF 600 mm f/4L USM
EF 600 mm f/4L IS USM
EF 70-200 mm f/4L IS USM

• JestliÏe je stisknuto tlaãítko < >, zobrazuje se
na horním LCD panelu vpravo uvedené.

Objektiv EF 70-200 mm f/2.8L USM (bez IS) pouÏit˘ s extenderem EF 1.4x nebo
EF 1.4x II umoÏÀuje, aby stfiedov˘ bod AF pracovat jako senzor kfiíÏového typu.
NepouÏívejte ale pro automatické zaostfiování ostatní body AF, protoÏe ty mohou
zpÛsobovat chybu zaostfiování.
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F
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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 obrazovostí (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 < > (nebo u star‰ích

objektivÛ < >) a zaostfiete ruãnû. (→str. 26)

JestliÏe nemÛÏe b˘t dosaÏeno zaostfiení i s vyuÏitím pomocného paprsku AF bles-
ku Speedlite nebo vysílaãe ST-E2, zvolte stfiedov˘ bod AF. Mimostfiedov˘ bod AF
nemusí b˘t schopen zaostfiení dosáhnout.
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Kdy AF nemusí pracovat správnû (ruãní zaostfiování)

Ruãní zaostfiování

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

• Indikátor reÏimu AF na LCD panelu pfiestane b˘t
zobrazován.

1

Zaostfiovací krouÏek na objektivu natoã-
te tak, aby objekt byl v hledáãku zaost-
fien.

2

• Vyberte pfii ruãním zaostfiování poÏadovan˘ bod AF a stisknûte do poloviny
spou‰È závûrky. KdyÏ je dosaÏeno zaostfiení, zaãne vybran˘ bod AF blikat a roz-
svítí se potvrzovací svûtlo zaostfiení.

• JestliÏe je bod AF vybírán automaticky a zaostfiení dosáhne stfiedov˘ bod AF,
rozbliká se a rozsvítí se potvrzovací svûtlo zaostfiení.

• U objektivÛ USM (s ultrazvukov˘m motorem) (s v˘jimkou tûch, které nemají stup-
nici vzdálenosti) mÛÏete pouÏít zaostfiovací krouÏek k jemnému doostfiení po
zaostfiení dosaÏeném v reÏimu Jednosnímkov˘ AF (plné ruãní zaostfiování).

U objektivÛ USM s elektronick˘m zaostfiovacím krouÏkem (napfi. EF 200 mm
f/1.8L USM) mÛÏe uÏivatelská funkce C.Fn-07 vyÏadovat, aby byl spínaã reÏimu
zaostfiování na objektivu pfiepnut do polohy < > (nebo < >) dfiíve, neÏ bude
povoleno ruãní zaostfiování. (→str. 134)



75

4

75

4

Fotoaparát nabízí reÏimy pomûrového mûfiení, dílãího mûfiení,
bodového mûfiení a celoplo‰ného mûfiení se zdÛraznûn˘m stfie-
dem. Nastavit lze rovnûÏ centrované bodové mûfiení, bodové
mûfiení svázané s bodem AF a vícebodové mûfiení. Zvolte takov˘
reÏim mûfiení, kter˘ nejlépe vyhovuje objektu nebo fotografickému
zámûru.

4 R
eÏim

y m
ûfiení

Pomûrové mûfiení
âásteãné mûfiení
Bodové mûfiení
Celoplo‰né mûfiení se
zdÛraznûn˘m stfiedem

Nejdfiíve nastavte < > do polohy < >.

ReÏimy mûfiení
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Pomûrové

âásteãné

Bodové

Celoplo‰né mûfiení
se zdÛraznûn˘m stfiedem

V˘bûr reÏimu mûfiení

ReÏimy mûfiení

Pfii stisknutém tlaãítku < > zobrazte
pomocí ovladaãe < > poÏadovanou
ikonu mûfiení.

1

Uvolnûte tlaãítko < >.2

Pomûrové mûfiení
Tento reÏim celkového mûfiení je vhodn˘ i pro objekty
osvûtlené zezadu. Hledáãek je rozdûlen do 21 mûfii-
cích zón, ve kter˘ch je moÏné libovoln˘ bod AF svá-
zat pro potfieby vyhodnocovacího mûfiení. Po rozpo-
znání velikosti hlavního objektu, jeho polohy, jasu,
pozadí, pfiedního a zadního nasvûtlení apod. nastaví
fotoaparát pfiíslu‰nou expozici.

• Pfii ruãním zaostfiování je vyhodnocovací mûfiení
zaloÏeno na stfiedovém bodu AF.

• JestliÏe se jas objektu znaãnû li‰í od svûtelné úrov-
nû pozadí (je silné protisvûtlo nebo bodové nasvût-
lení), pouÏijte radûji dílãí mûfiení ( ) nebo bodové
mûfiení ( ).
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ReÏimy mûfiení

Dílãí mûfiení
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 13,5 %
plochy hledáãku.

Bodové mûfiení
Toto mûfiení se soustfiedí na urãitou ãást snímaného
objektu nebo scény. Mûfiení je váÏeno vÛãi stfiedu
pokr˘vajícímu 3,8 % plochy hledáãku.

Celoplo‰né mûfiení se zdÛraznûn˘m 
stfiedem

Mûfiení je váÏeno ke stfiedu a potom prÛmûrováno na
celou scénu.

Bodové mûfiení svázané s bodem AF
S cílem zrychlit v˘bûr bodu AF mÛÏe b˘t poãet volitel-
n˘ch bodÛ AF omezen na 11 (C.Fn-13-1) nebo 9
(C.Fn-13-3). JestliÏe byla nastavena uÏivatelská funk-
ce C.Fn-13-1 nebo C.Fn-13- -3, je ruãnû vybran˘ bod
AF svázán s 3,8 % bodov˘m mûfiením. (→str. 66,
136)

Pfii souvislém fotografování v reÏimu bodového mûfiení je blokování AE nastaveno
automaticky bez toho, Ïe byl v hledáãku zobrazen indikátor < >.

UÏivatelská funkce C.Fn-13-2 mÛÏe omezit poãet ruãnû nastaviteln˘ch bodÛ AF na
11 pfii zachování svázání bodového mûfiení ke stfiedovému bodu AF. (→str. 66, 136)
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Zji‰tûná expoziãní úroveÀ
tfietího bodového mûfiení

Indikátor expoziãní úrovnû po druhé hodnotû bodo-
vého mûfiení.

Nastavení
expozice pro
q

PrÛmûrné nastave-
né expozice pro q
a w

PrÛmûrné nastavené expozice pro q, w a e

Aktuální expoziãní úroveÀ na e
vztaÏená k q a w.

ReÏimy mûfiení

Vícebodové mûfiení
Pomocí více hodnot bodového mûfiení mÛÏete zjistit relativní expoziãní úrovnû nûkolika oblastí
snímku, a vybrat tak expozici, která zajistí poÏadovan˘ v˘sledek.

Nastavte reÏim bodového mûfiení.
(→str. 76)1
Zamûfite bod AF na oblast stfiedního tónu
(strop qq) a stisknûte tlaãítko < >.
s Tím získáte první hodnotu bodového mûfiení.

2

Potom zamûfite bod AF na v˘raznou
oblast (okno ww) a stisknûte tlaãítko
< >. TotéÏ proveìte pro zastínûnou
oblast (stûna ee).
s Po namûfiení tfií hodnot bodového mûfiení se zobra-

zí v hledáãku zprÛmûrované nastavení expozice
a relativní expoziãní úrovnû tûchto tfií mûfiení.

3

Zji‰tûná expoziãní úroveÀ prvního bodového mûfiení
Pohybující se indikátor expoziãní úrovnû ukazuje aktuální
expoziãní úroveÀ vztaÏenou k první namûfiené hodnotû
bodového mûfiení v q.

q

e
w

q

q

w

q

w

q
w Okno

q Strop

e Stûna

Aktuální expoziãní úroveÀ na w vztaÏená k q.

Indikátor expoziãní úrovnû pfied zji‰tûním druhé hodnoty bodového mûfiení.

Indikátor expoziãní úrovnû pfied zji‰tûním
tfietí hodnoty bodového mûfiení.
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ReÏimy mûfiení

Indikátor expoziãní úrovnû po tfietí hodnotû bodového mûfiení

w Okno

q Strop

e Stûna

• Podle tfií znaãek indikujících namûfiené hodnoty bodového mûfiení expozice mÛÏete nastavit
kompenzaci expozice zaji‰Èující potfiebn˘ v˘sledek.

• Nastavení expozice získané na základû vícebodového mûfiení se zru‰í v tûchto
pfiípadech:
1. Po uplynutí 16 sekund od zji‰tûní poslední hodnoty bodového mûfiení.
2. JestliÏe stisknete tlaãítko < >, < > nebo < >.
3. Po zhotovení snímku uvolnûte spou‰È závûrky.

• Vícebodové mûfiení mÛÏe b˘t fixní na stfied nebo svázané s aktivním bodem AF.

Pro jeden snímek mÛÏete zjistit aÏ osm hodnot bodového mûfiení. JestliÏe stisknete
tlaãítko < > ve snaze zaznamenat devátou hodnotu bodového mûfiení, Ïádná
hodnota se nezaznamená.

q
e

w
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MÛÏete zvolit reÏim fotografování, kter˘ nejlépe vyhovuje objektu nebo situaci.
K dispozici máte i dal‰í praktické funkce.

5 N
astavení expozice

: Program AE (→82)
: Ruãní nastavení (→90)
: AE s prioritou rychlosti závûrky

(→84)
: AE s nastavením hloubky ostrosti
(→88)

: AE s prioritou clony
(→86)

Dlouhodobá expozice (→102)
AEB (→94)

:
ReÏimy fiízení (→99)

:
Samospou‰È (→100)
Kompenzace expozice (→92)

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

Nastavení expozice
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AE pfiedstavuje zkratku anglického Auto Exposure (automatická expozice).

ReÏim Program AE je nastaven automaticky jako v˘chozí reÏim fotografování.
(→str. 34)

Program AE
Vyberte na LCD panelu < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >. Potom uvolnûte tlaãítko
< >.

1

Zaostfiete na objekt.

• Dívejte se hledáãkem a zamûfite elipsu plo‰ného
AF na sníman˘ objekt. Potom stisknûte spou‰È
závûrky do poloviny.

s Bod AF, kter˘ dosáhne zaostfiení, krátce zabliká.
Souãasnû se v hledáãku zobrazí zelené potvrzova-
cí svûtlo zaostfiení < >.

s Nastavení expozice bude zobrazeno na LCD pane-
lu a v hledáãku.

• JestliÏe potvrzovací svûtlo zaostfiení < > v hledáã-
ku bliká, bude závûrka zablokována a snímek
nebude moÏné zhotovit. Viz „Kdy AF nemusí praco-
vat správnû (ruãní zaostfiování)“ na str. 73.

2
Bod AF

Potvrzovací svûtlo
zaostfiení
Elipsa plo‰ného AF

Rychlost závûrky
Clona

Nastavení expozice

Ujistûte se, Ïe nebliká nastavení expozi-
ce, a potom úpln˘m stiskem závûrky
zhotovte snímek.

3
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Program AE

JestliÏe bliká hodnota rychlosti závûrky nebo clony, znamená to, Ïe správné expo-
zice 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. 157.

Expoziãní varování

• Bod AF, kter˘ dosáhne zaostfiení, krátce zabliká. JestliÏe byl vybrán bod AF
ruãnû (→str. 65), bude po dobu, kdy je aktivní, temnû svítit ( ).

• JestliÏe byla nastavena automatická volba bodu AF (→str. 65), budou svítit
v‰echny body AF, které dosáhly zaostfiení.

Posun programu
V reÏimu Program AE < > mÛÏete libovolnû mûnit kombinaci rychlosti závûrky
a clony (program) nastavenou fotoaparátem, a pfiitom zachovat stejnou expozici.
Toto je oznaãováno jako posun programu.
Chcete-li posunout program, stisknûte spou‰È závûrky do poloviny a otáãením ovla-
daãe < > zobrazte poÏadovanou rychlost závûrky nebo clonu.
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AE s prioritou rychlosti závûrky

S vysokou rychlostí závûrky S pomalou rychlostí závûrky

Pfii stisknutém tlaãítku < > zobrazte
pomocí ovladaãe < > na LCD panelu
< >. Potom uvolnûte tlaãítko < >.

1

Otáãením ovladaãe < > nastavte
poÏadovanou rychlost závûrky.2

Zaostfiete objekt stisknutím spou‰tû
závûrky do poloviny.
s Zobrazí se hodnoty rychlosti závûrky a clony.

3

Zhotovte snímek.

• Pokud zobrazovaná hodnota clony nebliká, je
dosaÏeno standardní expozice.

4

V tomto reÏimu nastavíte poÏadovanou rychlost závûrky a fotoaparát automaticky nastaví
clonu, která odpovídá jasu fotografovaného objektu. Vysokou rychlostí závûrky mÛÏete
„zmrazit“ pohyb, pomalou rychlostí závûrky dosáhnout rozostfiení pohybu.

∗ Tv pfiedstavuje zkratku anglického Time value (ãasová hodnota).
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AE s prioritou rychlosti závûrky

Expoziãní varování

• UÏivatelská funkce C.Fn-16 umoÏÀuje funkci bezpeãného posunu. (→str. 137)
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.

• UÏivatelská funkce C.Fn-06 umoÏÀuje nastavovat rychlost závûrky v cel˘ch nebo
1/2 krocích, a potlaãit tak standardní 1/3 krok nastavování. (→str. 134)

• JestliÏe bliká maximální clona (tj. nejmen‰í clonové ãíslo, napfi. f/1.4),
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), zna-
mená to pfieexponování snímku. Proto ovladaãem < > nastavte vy‰‰í
rychlost závûrky tak, aby hodnota clony pfiestala blikat.
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AE s prioritou clony
V tomto reÏimu nastavíte poÏadovanou clonu a fotoaparát automaticky nastaví rychlost závûr-
ky, která odpovídá jasu fotografovaného objektu.
âím vût‰í neboli svûtelnûj‰í je clona (tj. men‰í clonové ãíslo), tím více se rozostfií pozadí.
Tento efekt je ideální pro zhotovování portrétÛ. âím men‰í neboli tmav‰í je clona (tj. vût‰í clo-
nové ãíslo), tím ostfiej‰í je snímek za i pfied objektem (vût‰í hloubka ostrosti).

∗ Av pfiedstavuje zkratku anglického Aperture value (hodnota clony).

S velk˘m rozevfiením clony S mal˘m rozevfiením clony

Pfii stisknutém tlaãítku < > zobrazte
pomocí ovladaãe < > na LCD panelu
< >. Potom uvolnûte tlaãítko < >.

1

Ovladaãem < > nastavte poÏadova-
nou clonu.2

Zaostfiete objekt stisknutím spou‰tû
závûrky do poloviny.
s Zobrazí se hodnoty rychlosti závûrky a clony.

3

Zhotovte snímek.

• Pokud zobrazovaná hodnota rychlosti závûrky
nebliká, je dosaÏeno standardní expozice.

• JestliÏe je rychlost závûrky pomalej‰í neÏ reciproãní
ohnisková vzdálenost objektivu (tj. 1/200 pro objek-
tiv 200 mm), mÛÏe zpÛsobovat pohyb fotoaparátu
roztfiesení snímku.

4
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AE s prioritou clony/ProhlíÏení hloubky ostrosti

• UÏivatelská funkce C.Fn-16 umoÏÀuje funkci bezpeãného posunu. (→str. 137)
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 oznaãová-
na pojmem bezpeãn˘ posun.

• UÏivatelská funkce C.Fn-06 umoÏÀuje nastavovat clonu v cel˘ch nebo 1/2 kro-
cích, a potlaãit tak standardní 1/3 krok nastavování. (→str. 134)

• V reÏimu AE s prioritou clony umoÏÀuje uÏivatelská funkce C.Fn-05-2/3 nastavo-
vání clony fotoaparátem i pfii sejmutém objektivu. (→str. 134)

Hloubka ostrosti je rozsah vzdáleností s akceptovatel-
n˘m zaostfiením pfied a za bodem zaostfiení. (→str. 156)
Hloubka ostrosti se mûní v závislosti na clonû.
Stisknutím tlaãítka prohlíÏení hloubky ostrosti nastavte
clonu a v hledáãku si prohlédnûte rozsah akceptovatel-
ného zaostfiení.

ProhlíÏení hloubky ostrosti

• Stisknutí tlaãítka prohlíÏení hloubky ostrosti rovnûÏ nastaví blokování AE.

• Bûhem operace AF není tlaãítko prohlíÏení hloubky ostrosti funkãní.

Expoziãní varování

• JestliÏe bliká rychlost závûrky 30“, 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 16 000, znamená to pfieexponování sním-
ku. Proto ovladaãem < > nastavte men‰í rozevfiení clony (vût‰í clono-
vé ãíslo) tak, aby hodnota rychlosti závûrky pfiestala blikat.
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AE s nastavením hloubky ostrosti
Tento reÏim se uplatní v pfiípadû, Ïe chcete mít urãitou ‰ífiku hloubky ostrosti, v níÏ bude
zachováno zaostfiení prostoru.
∗ DEP je zkratka anglického „Depth-of-field“ (hloubka ostrosti).

• Tento reÏim nebude funkãní, pokud bude pfiepínaã reÏimÛ zaostfiování v poloze < >
(nebo < >). Nejdfiíve pfiepnûte pfiepínaã reÏimÛ zaostfiování na objektivu do polohy < >.

Na horním LCD panelu vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte
voliãem < > a vyberte < >. Potom tlaãítko
< > uvolnûte.

1

Urãete první objekt, na kter˘ chcete
zaostfiit.

• Zaostfiete první poÏadovan˘ objekt. ( )
s Rozsvítí se potvrzovací svûtlo zaostfiení < >

a zobrazí se „ “.

2

Urãete druh˘ objekt, na kter˘ chcete
zaostfiit.

• Zaostfiete druh˘ poÏadovan˘ objekt. ( )
s Rozsvítí se potvrzovací svûtlo zaostfiení < >

a zobrazí se „ “.

3

Sestavte kompozici snímku, stisknûte
spou‰È závûrky do poloviny a zkontro-
lujte nastavení expozice. Potom zhotov-
te snímek.
s Bod zaostfiení a potfiebná clona k dosaÏení potfieb-

né hloubky ostrosti mezi dvûma body dEP se
nastaví automaticky. Automaticky se nastaví rovnûÏ
rychlost závûrky, a to podle jasu.

• Pfied zhotovením snímku zkontrolujte, zda zobrazo-
vaná rychlost závûrky nebo clona nebliká.

4
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• JestliÏe bliká hodnota clony, nelze poÏadované hloubky ostrosti dosáhnout.
(MÛÏete v‰ak stále zhotovit snímek a dosáhnout fiádné expozice.) PouÏijte ‰iro-
koúhl˘ objektiv, nebo odstupte více od objektu a zopakujte kroky 2 aÏ 4.

• I pfii blikající rychlosti závûrky i clonû mÛÏete snímek zhotovit, ale tento snímek
bude pfiíli‰ tmav˘ nebo svûtl˘. Podrobnosti, viz tabulka „Expoziãní varování“
(→str. 157).

AE s nastavením hloubky ostrosti

Expoziãní varování

• JestliÏe blikají rychlost závûrky 30“
a maximální clona objektivu (nej-
men‰í clonové ãíslo), je scéna pod-
exponovaná a AE s nastavením
hloubky ostrosti nebude funkãní.

• JestliÏe blikají rychlost závûrky
16000 a minimální clona objektivu
(nejvy‰‰í clonové ãíslo), je scéna
pfieexponovaná. Nasaìte ‰ed˘ (ND)
filtr, jímÏ sníÏíte mnoÏství svûtla
vstupujícího do fotoaparátu.

• Pfii automatickém v˘bûru bodu AF bude v reÏimu AE s nastavením hloubky ost-
rosti pouÏit pro zaostfiení pouze stfiedov˘ bod AF.

• Pokud byla nastavena pomalá rychlost závûrky, pouÏijte stativ k zabránûní roz-
tfiesení snímku.

• JestliÏe uplyne ( ) pfied dokonãením procedury DEP, bude dosud nastaven˘
bod(y) dEP zru‰en. V tomto pfiípadû musíte zaãít v‰e znovu.

• Chcete-li zru‰it reÏim AE s nastavením hloubky ostrosti uprostfied procedury,
stisknûte tlaãítko < >, < > nebo tlaãítko < >.

• Chcete-li je‰tû více zvût‰it hloubku ostrosti, pouÏijte ‰irokoúhl˘ objektiv.

• Nastavení bodÛ DEP 1 a 2 do stejné vzdálenosti (tj. na stejn˘ objekt) zpÛsobí, Ïe
hloubka ostrosti bude malá. Popfiedí i pozadí objektu budou na fotografii neostré,
coÏ vyzvedne vlastní objekt. Tento efekt lze zdÛraznit pouÏitím teleobjektivu.

• Máte-li objektiv se zoomem, nemûÀte ohniskovou vzdálenost v dobû, kdy pouÏí-
váte reÏim AE s nastavením hloubky ostrosti.

• Po nastavení jednoho nebo dvou bodÛ dEP nevybírejte jin˘ bod AF. Pokud tak
uãiníte, zru‰í se bod(y) dEP, kter˘ byl nastaven, a vy budete muset zaãít znovu
s novû vybran˘m bodem AF.

• JestliÏe je v reÏimu AE s nastavením hloubky ostrosti pouÏit blesk, bude v˘sle-
dek stejn˘ jako v reÏimu Program AE s bleskem.

• JestliÏe je reÏim AE s nastavením hloubky ostrosti pouÏit s objektivem, kter˘ je
opatfien spínaãem k omezení zaostfiování (napfi. objektivem EF 300 mm f/2.8L IS
USM), nastavte spínaã na maximální rozsah zaostfiení.
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Ruãní expozice
V tomto reÏimu plnû ovládáte nastavení expozice - nastavujete ruãnû rychlost závûrky i hod-
notu clony. Jako pomocník vám mÛÏe slouÏit indikátor úrovnû expozice zobrazovan˘ v hle-
dáãku, nebo mÛÏete pro stanovení rychlosti závûrky a clony pouÏít ruãní expozimetr.

PouÏívání vestavûného expozimetru

Pfii stisknutém tlaãítku < > zobrazte
pomocí ovladaãe < > na LCD panelu
< >. Potom uvolnûte tlaãítko < >.

1

Nastavte spínaã < > do polohy < >.2

Pomocí ovladaãe < > nastavte rych-
lost závûrky a pomocí ovladaãe < >
nastavte clonu.

• Chcete-li nastavit clonu, mÛÏete rovnûÏ stisknout
tlaãítko < > a pouÏít ovladaã < >.

3

Zaostfiete na objekt.
s Zobrazí se hodnoty rychlosti závûrky a clony.

• Indikátor expoziãní úrovnû < > na pravé stranû
hledáãku indikuje aktuální expoziãní úroveÀ vztaÏe-
nou ke znaãce standardní expozice.

4
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Ruãní expozice

S ohledem na indikátor úrovnû expozice
nastavte rychlost závûrky a clonu, které
poÏadujete k dosaÏení dané úrovnû
expozice.

5

Zhotovte snímek.6

Indikátor expoziãní úrovnû

Znaãka
standardní
expozice

• UÏivatelská funkce C.Fn-05 umoÏÀuje vzájemnû zamûnit funkce ovladaãe < >
a ovladaãe < >. (→str. 134)

• UÏivatelská funkce C.Fn-06 mÛÏe nastavit krok pro nastavování rychlosti závûrky
a/nebo clony na cel˘ krok nebo poloviãní krok, a potlaãit tak standardní 1/3 krok.
(→str. 134)

• UÏivatelská funkce C.Fn-05-2/3 umoÏÀuje nastavovat clonu ruãnû, i kdyÏ je
sejmut z fotoaparátu objektiv. (→str. 134)

Znaãka
expoziãní
úrovnû
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Nastavení kompenzace expozice
Vámi nastavená velikost kompenzace expozice bude platná, dokud ji ruãnû nezru‰íte.
Chcete-li kompenzaci expozice zru‰it, nastavte její velikost ovladaãem < > na 0, a to podle
postupu 3 na této stranû.
Kompenzace expozice slouÏí ke zmûnû standardního expoziãního nastavení fotoaparátu.
Chcete-li nastavit velikost kompenzace expozice, mÛÏete pouÏít ovladaã < > pfii souãas-
ném sledování scény hledáãkem nebo stisknout tlaãítko < > a pouÏít ovladaã < >, pfiitom
sledovat LCD panel. Velikost kompenzace expozice je moÏné nastavovat v rozsahu +/–3 kro-
ky s pfiesností 1/3 kroku.

Kompenzace expozice pomocí ovladaãe < >

Nastavte spínaã < > do polohy < >.1

Zaostfiete objekt a zkontrolujte úroveÀ
expozice.2

PoÏadovanou velikost kompenzace expo-
zice nastavíte otoãením ovladaãe < >.
s V hledáãku bude zobrazena ikona kompenzace expo-

zice < > a indikátor úrovnû expozice < >, zatímco
na LCD panelu bude zobrazen indikátor úrovnû expo-
zice < >.

• Otáãejte ovladaãem < > pfii stisknuté spou‰ti závûr-
ky do poloviny nebo v intervalu ( ) po uvolnûní
spou‰tû závûrky.

• Na stupnici expoziãní úrovnû v hledáãku indikuje
poloha nad znaãkou standardní expozice zv˘‰enou
expozici a poloha pod touto znaãkou sníÏenou expo-
zici. Na LCD panelu indikuje poloha + zv˘‰enou
expozici a poloha – sníÏenou expozici.

• Chcete-li kompenzaci expozice zru‰it, nastavte veli-
kost kompenzace na znaãku standardní expozice
(< > nebo < >).

3

Indikátor úrovnû expozice

Znaãka
standardní
expozice

Zv˘‰ená expozice

SníÏená expozice



93

5

N
astavení expozice

Zhotovte snímek.4

Nastavení kompenzace expozice

UÏivatelská funkce C.Fn-06-2 umoÏÀuje nastavovat velikost kompenzace expozice
s krokem 1/2. (→str. 134)

Krok 1/2 pro nastavování velikosti kompenzace expozice, umoÏnûn˘ uÏivatelskou
funkcí C.Fn-06, je indikován v hledáãku a na LCD panelu, jak je níÏe uvedeno.

Kompenzace expozice –1 1/2

Kompenzace expozice pomocí tlaãítka < > a ovladaãe < >

Stisknûte tlaãítko < > a nastavte ovla-
daãem < > v intervalu ( ) poÏadova-
nou velikost kompenzace expozice.

• Velikost kompenzace expozice zÛstane platná i po pfiepnutí spínaãe < > do
polohy < >.

• Chcete-li zabránit, aby se nechtûn˘m pootoãením ovladaãe < > zmûnila veli-
kost kompenzace expozice, nastavte spínaã < > do polohy < >.



94

Automatické posouvání expozice
Pfii automatickém posouvání expozice fotoaparát automaticky posouvá expozici aÏ +/–3 kroky
s krokem nastavení 1/3 ve tfiech po sobû následujících snímcích. Expozici mÛÏete posouvat
zmûnou rychlosti závûrky nebo clony. Eventuálnû mÛÏete pouÏít fixní rychlost závûrky a clonu
a mûnit citlivost ISO.

Standardní expozice (0) SníÏená expozice (–1/3 kroku) Zv˘‰ená expozice (+1/3 kroku)

AEB zmûnou rychlosti závûrky nebo clony

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.

Stisknûte souãasnû tlaãítka < >
a < >.
s Na horním LCD panelu se zobrazí ikona < >.

1

Ovladaãem < > nastavte poÏadova-
nou velikost AEB.
s Na horním LCD panelu je velikost AEB indikována

v krocích a je rovnûÏ zobrazován rozsah AEB < >.
V obrázku nalevo je znázornûna velikost AEB 
+/–1 krok okolo standardní expoziãní úrovnû.

• Po nastavení velikosti AEB uvolnûte tlaãítka < >
a < >.

s Rozsah AEB se zobrazí na horním LCD panelu.

2

Velikost AEB Rozsah AEB
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Automatické posouvání expozice

Zhotovte snímky.
s Sekvence AEB  bude: standardní expozice, sníÏe-

ná expozice a zv˘‰ená expozice.
s Indikátor expoziãní úrovnû v hledáãku bude zobra-

zovat odpovídající velikost posunutí pro kaÏd˘ zho-
tovovan˘ snímek.

s PouÏije se aktuální reÏim fiízení. (→str. 99)

• V reÏimu souvislého fotografování lze zhotovit
v‰echny tfii snímky AEB v jednom sledu, a to drÏe-
ním stisknuté spou‰tû závûrky. Fotografování se
potom automaticky zastaví.

• JestliÏe je AEB pouÏito s reÏimem samospou‰tû,
budou v‰echny tfii snímky zhotoveny v jednom
sledu po uplynutí 2 nebo 10sekundového zpoÏdûní.

3

AEB zmûnou citlivosti ISO

Ve v‰ech reÏimech fiízení (< >, < >, < >, < > atd.) mÛÏete pro AEB pouÏít fixní rych-
lost závûrky a clonu a mûnit automaticky citlivost ISO.

Standardní
expozice

SníÏená
expozice

Zv˘‰ená
expozice

Stisknûte souãasnû tlaãítka < >
a < >.
s Nyní lze nastavovat citlivost ISO.

• Nastavte citlivost ISO pro standardní expozici AEB.
(→str. 49) PoÏadujete-li napfi. AEB s ISO 200, 400
a 800, nastavte citlivost ISO 400.

1

Ovladaãem < > nastavte poÏadovanou
velikost AEB.
s Na horním LCD panelu se bude v krocích zobrazo-

vat velikost AEB a také rozsah AEB < >.
V obrázku nalevo je znázornûna velikost AEB +/–1
krok okolo standardní expoziãní úrovnû.

• Po nastavení velikosti AEB uvolnûte tlaãítka < >
a < >.

s Rozsah AEB se zobrazí na horním LCD panelu.

2

Velikost AEB Rozsah AEB
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Automatické posouvání expozice

Zhotovte snímky.
s Sekvence AEB  bude: standardní expozice, sníÏe-

ná expozice a zv˘‰ená expozice.
s Indikátor expoziãní úrovnû v hledáãku bude zobra-

zovat odpovídající velikost posunutí pro kaÏd˘ zho-
tovovan˘ snímek.

• V reÏimu souvislého fotografování lze zhotovit
v‰echny tfii snímky AEB v jednom sledu, a to drÏe-
ním stisknuté spou‰tû závûrky. Fotografování se
potom automaticky zastaví.

• JestliÏe je AEB pouÏito s reÏimem samospou‰tû,
budou v‰echny tfii snímky zhotoveny v jednom
sledu po uplynutí 2 nebo 10sekundového zpoÏdûní.

3

Zru‰ení AEB

Zru‰ení AEB, kdyÏ se pouÏívá rychlost
závûrky nebo clona

• Pfii stisknut˘ch tlaãítcích < > a < > nastavte
otáãením ovladaãe < > velikost AEB na „ “.
Potom tlaãítka < > a < > uvolnûte. Tím se
AEB zru‰í.

Zru‰ení AEB, kdyÏ se pouÏívá citlivost
ISO

• Pfii stisknut˘ch tlaãítcích < > a < > nastavte
otáãením ovladaãe < > velikost AEB na „ “.
Potom tlaãítka < > a < > uvolnûte. Tím se
AEB zru‰í.

• AEB se rovnûÏ zru‰í, kdyÏ vymûníte objektiv, vymû-
níte CF kartu, vymûníte akumulátor, nastavíte dlou-
hodobou expozici, je pfiipraven blesk Speedlite,
stisknete tlaãítko < > nebo pfiepnete spínaã
< > do polohy < >.

• Po zru‰ení AEB s pouÏitím citlivosti ISO nastavte,
pokud je to zapotfiebí, citlivost ISO. (→str. 49)

Standardní
expozice

SníÏená
expozice

Zv˘‰ená
expozice
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Automatické posouvání expozice

• Nastavíte-li reÏim fiízení na Jednotlivé snímky, stisknûte jedenkrát spou‰È závûrky
pro kaÏd˘ snímek AEB.

• Po nastavení velikosti AEB mÛÏete rovnûÏ nastavit kompenzaci expozice,
a dosáhnout tak posouvání se sníÏenou expozicí nebo se zv˘‰enou expozicí.
JestliÏe kombinace velikosti AEB a velikosti kompenzace expozice pfiekroãí
meze stupnice expoziãní úrovnû, bude hodnota zobrazována podobnû jako na
ukázce níÏe. Av‰ak snímky AEB budou stále zhotovovány podle vámi nastave-
n˘ch velikostí AEB a kompenzace expozice.

• Po dobu fotografování AEB s pouÏitím zmûny rychlosti závûrky nebo clony
budou blikat na horním LCD panelu ikona < > a v hledáãku indikátor < >,
a tím indikovat uplatnûní AEB.

• Po dobu fotografování AEB zmûnou citlivosti ISO budou jako potvrzení uplatnûní
AEB blikat na horním LCD panelu ikona < > a v hledáãku indikátory < >
a < >.

• Spoleãnû nelze nastavit dále uvedené reÏimy fotografování: posouvání vyváÏení
bílé, zábleskovou fotografii, dlouhodobé expozice a AEB zmûnou rychlosti závûr-
ky, clony nebo citlivosti ISO.

• JestliÏe je funkcí C.Fn-12-1 nastaveno blokování zrcadla a pouÏijete AEB, bude
zhotoven vÏdy pouze jeden snímek, i kdyÏ zvolíte reÏim souvislého fotografování.

• AEB je moÏné provádût zmûnou rychlosti závûrky v rozsahu 30 sekund aÏ
1/16 000 s. Pokud se pro AEB pouÏívá clona, je tento rozsah od maximální clony
objektivu (nejniÏ‰í clonové ãíslo) do minimální clony objektivu (nejvy‰‰í clonové
ãíslo).

• Provádí-li se AEB zmûnou citlivosti ISO, bude maximální rychlost souvislého
fotografování pfiibliÏnû 2,8 snímku za sekundu.

• Pfii AEB zmûnou citlivosti ISO je pouÏiteln˘ rozsah 200 aÏ 1600. Pokud nastavíte
AEB mimo tento rozsah, mÛÏete sice zhotovit snímek, ale AEB se neuplatní.

• Funkce C.Fn-06-2 umoÏÀuje nastavovat velikost AEB s krokem 1/2. (→str. 134)

• Funkce C.Fn-05-1 umoÏÀuje pro AEB v reÏimu ruãního nastavení expozice
nastavit fixní rychlost závûrky a mûnit clonu. (→str. 134)

• Funkce C.Fn-09-2/3 mûní sekvenci posouvání na: sníÏená expozice, standardní
expozice a zv˘‰ená expozice. (→str. 135)

• Funkce C.Fn-09-1/3 zabraÀuje, aby se AEB zru‰ilo v dÛsledku v˘mûny objektivu
nebo nastavení spínaãe < > do polohy < >. (→str. 135)

• Funkce C.Fn-01-1 umoÏÀuje zobrazovat v hledáãku informace po dobu, kdyÏ se
zhotovují posouvané snímky v reÏimu souvislého fotografování. (→str. 133)
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Blokování AE
Blokování AE umoÏÀuje zamknout expozici na jiném místû, neÏ kter˘m je bod zaostfiení. Po
zablokování expozice mÛÏete zmûnit kompozici snímku pfii zachování poÏadované úrovnû
expozice. Tato funkce je uÏiteãná pfii fotografování objektÛ v protisvûtle nebo bodovû nasvût-
len˘ch objektÛ.

Zaostfiete na bod, ve kterém chcete
zablokovat hodnoty expozice.
s Nastavení expozice (rychlost závûrky a clona) se

zobrazí na LCD panelu a v hledáãku.

1

Stisknûte tlaãítko < > ( ).
s V hledáãku bude svítící < > indikovat, Ïe je nasta-

vení expozice zablokováno.

• Pfii kaÏdém stisknutí tlaãítka < > se zablokuje
aktuální nastavení expozice.

• Blokování AE se zru‰í 6 sekund po rozsvícení sym-
bolu < > v hledáãku, nebo jestliÏe stisknete tlaãít-
ko < >, < > nebo < >.

2

ZmûÀte kompozici a zhotovte snímek.

• Pfii zmûnû kompozice snímku ukazuje indikátor
úrovnû expozice novou expoziãní úroveÀ v reálném
ãase vztaÏenou k zablokované úrovni expozice.

3

JestliÏe je nastaveno Jednosnímkov˘ AF a vyhodnocovací mûfiení, zpÛsobí stisknu-
tí spou‰tû závûrky do poloviny kromû zaostfiení i automatické zablokování AE.

Pfii blokování AE je doporuãeno pouÏívat dílãí nebo bodové mûfiení na konkrétní
bod. (→str. 76)

UÏivatelská funkce C.Fn-04-1 umoÏÀuje provádût blokování AE stisknutím spou‰tû
závûrky do poloviny (nikoli tlaãítkem < >) a zaostfiování tlaãítkem < >. (→str. 133)

Indikátor blokování
AE

Expoziãní úroveÀ blokování AE

Expoziãní úroveÀ v reálném ãase
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Jednotlivé snímky

Pomalé souvislé fotografování: max. 3 snímky
za sekundu

Rychlé souvislé fotografování: max. 8 snímkÛ
za sekundu

Samospou‰È (10sekundové zpoÏdûní)

Samospou‰È (2sekundové zpoÏdûní)

99

Rychlé souvislé
fotografování

V˘bûr reÏimu fiízení
K dispozici jsou tfii reÏimy fiízení:

Jednotlivé snímky: Zhotoví se pouze jeden snímek.
Pomalé souvislé fotografování: Pfii úplném stisknutí spou‰tû závûrky se zhotovují souvisle

snímky. Maximální poãet souvisle zhotovovan˘ch snímkÛ v jed-
nom sledu je dán záznamovou kvalitou snímku. Viz tabulka
níÏe.

Samospou‰È: Samospou‰È se spustí úpln˘m stisknutím spou‰tû závûrky.
Snímek se zhotoví za 10 sekund nebo 2 sekundy.  (→str. 100)

Rychlé souvislé fotografování:

Záznamová kvalita snímku Max. snímkÛ v jednom
sledu (pfiibl.)

Pomalé souvislé
fotografování

(Velk˘)

(Mal˘)

(Raw)

+ 

+ 

(Jemn˘)

(Normální)

(Jemn˘)

(Jemn˘)

(Normální)

(Jemn˘)

21 snímkÛ

16 snímkÛ

Pfiibl. 8 snímkÛ/
sekundu

Pfiibl. 3 snímky/
sekundu

• Rychlost souvislého fotografování a maximální poãet snímkÛ ve sledu uvádûné v tabulce jsou
zaloÏeny na testovacích standardech Canon (rychlost závûrky 1/500 s nebo vy‰‰í, ISO 200).

• Maximální poãet snímkÛ v jednom sledu závisí na objektu, reÏimu fotografování a citlivosti ISO.

• Rychlost souvislého fotografování je v reÏimech Jednosnímkov˘ AF a Inteligentní AF-servo
stejná.

Stisknûte souãasnû tlaãítka < >
a < >.
s Zobrazí se reÏim fiízení.

1

Pfii stisknutí obou tlaãítek otáãejte ovla-
daãem < >.

• Vyberte poÏadovan˘ reÏim fiízení, potom tlaãítka
uvolnûte.

2
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Funkce samospou‰tû

ReÏimy fiízení/ ovládání samospou‰tû

• KdyÏ se zhotovuje snímek, jsou obrazová data ukládána nejdfiíve do vnitfiní
pamûti fotoaparátu a potom pfienesena na CF kartu. KdyÏ se bûhem souvislého
fotografování zaplní vnitfiní pamûÈ, nemÛÏe fotoaparát pokraãovat ve zhotovování
dal‰ích snímkÛ, dokud nejsou pfiedchozí snímky pfieneseny na CF kartu, a tím
uvolnûn prostor vnitfiní pamûti. Bûhem souvislého fotografování kontrolujte maxi-
mální poãet snímkÛ v jednom sledu, kter˘ se zobrazuje v pravém dolním rohu
hledáãku. Toto ãíslo uvádí poãet souvisle zhotovovan˘ch snímkÛ, které mÛÏete
zhotovit, neÏ se fotoaparát zastaví, aby se pfienesly snímky na CF kartu. âíslo je
zobrazováno, i kdyÏ není CF karta v pfiístroji. Pfied fotografování se ujistûte, Ïe
máte vloÏenou CF kartu.

• JestliÏe je v hledáãku a na horním LCD panelu zobrazováno „ “, vymûÀ-
te CF kartu, aÏ pfiestane kontrolka pfiístupu blikat.

Funkce C.Fn-01 umoÏÀuje zobrazovat v hledáãku informace po dobu souvislého
fotografování. (→str. 133)

Samospou‰È mÛÏe b˘t nastavena na 2sekundové nebo 10sekundové zpoÏdûní. Pfii pouÏití
samospou‰tû by mûl b˘t fotoaparát nasazen na stativu.

Pfii stisknut˘ch tlaãítcích < >
a < > nastavte otoãením ovladaãe
< > poÏadované zpoÏdûní samospou-
‰tû.

1
: 10sekundové zpoÏdûní
: 2sekundové zpoÏdûní

Dívejte se hledáãkem a stisknûte do
poloviny spou‰È závûrky, aby se pro-
vedlo zaostfiení.

• Ujistûte se, zda svítí potvrzovací svûtlo zaostfiení
< > a zda se zobrazuje nastavení expozice.

2
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N
astavení expozice

PouÏívání závûrky okuláru

Ovládání samospou‰tû/pouÏívání závûrky okuláru

Stisknûte úplnû spou‰È závûrky.

• Indikátor samospou‰tû zaãne blikat, coÏ znaãí, Ïe
samospou‰È byla spu‰tûna. Dvû sekundy pfied zho-
tovením snímku se rychlost blikání indikátoru zv˘‰í.

• Chcete-li samospou‰È zru‰it po jejím spu‰tûní,
nastavte spínaã < > do polohy < >.

3

ZpoÏdûní 2 sekundy se uplatní u detailÛ nebo fotoduplikaãní práci, neboÈ se tím
zabrání pohybu fotoaparátem (pohyb fotoaparátem v dobû stisknutí spou‰tû).

Dbejte na to, abyste pfii spou‰tûní samospou‰tû (tj. je pfii stisknutí spou‰tû závûrky)
nestáli pfied fotoaparátem. Do‰lo by ke ‰patnému zaostfiení snímku.

Chcete-li se samospou‰tí vyfotografovat samy sebe, nejdfiíve zablokujte zaostfiení
(→str. 61) na objekt v pfiibliÏnû stejné vzdálenosti, jako budete vy.

JestliÏe zhotovujete snímek a nedíváte se pfiitom hledáãkem, mÛÏe svûtlo pronikající okulá-
rem ovlivnit negativnû nastavení expozice. Tomu zabráníte tak, Ïe pfied zhotovením snímku
pouÏijete vestavûnou závûrku okuláru.

Chcete-li zakr˘t okulár závûrkou, otoãte páãkou ve
smûru ‰ipky.
Chcete-li závûrku okuláru otevfiít, otoãte páãkou
v opaãném smûru.
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Dlouhodobá expozice

• Dlouhodobé expozice mohou vytváfiet zrnitûj‰í snímky v dÛsledku ‰umu v obra-
ze. Obrazov˘ ‰um je moÏné v‰ak pomocí nabídky sníÏit (redukce ‰umu pro dlou-
hodobé expozice). (→str. 129)

• S plnû nabit˘m akumulátorem mÛÏe jedna dlouhodobá expozice trvat pfiibl. aÏ
1,5 hodiny.

Pfiipojíte-li dálkovou spou‰È RS-80N3 nebo dálkov˘ ovladaã s ãasovaãem TC-80N3
(obojí volitelné) do zdífiky dálkového ovládání fotoaparátu, nemusíte pfii dlouhodo-
b˘ch expozicích drÏet stisknutou spou‰È závûrky.

Pfii expozici 1 s a del‰í mÛÏe b˘t v˘sledn˘ snímek zrnitûj‰í nebo hrub‰í v dÛsledku
‰umu v obraze.

U dlouhodobé expozice je závûrka otevfiena po celou dobu úplného stisknutí spou‰tû.
Dlouhodobá expozice je v˘hodná v pfiípadû potfieby fotografování noãní scény, ohÀostrojÛ ãi
noãní oblohy atd.

Pfii stisknutém tlaãítku < > zobrazte
otoãením ovladaãe < > symbol „ “.
Potom uvolnûte tlaãítko < >. 

1

Spínaã < > nastavte na < >, potom
pomocí ovladaãe < > (nebo < >)
nastavte poÏadovanou clonu.

2

Zahajte dlouhodobou expozici.
s Na LCD panelu je zobrazován upl˘vající ãas dlou-

hodobé expozice.

• Dlouhodobá expozice bude probíhat po celou dobu,
kdy je stisknuta spou‰È závûrky úplnû.

3
Minuty Sekundy

Hodiny
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Osvûtlení LCD panelu
Horní a zadní LCD panely jsou podsvûtleny, takÏe je
mÛÏete vidût i za tmy. Tlaãítkem < > mÛÏete osvût-
lení obou panelÛ zapínat nebo vypínat. Osvûtlení
zÛstává zapnuté 6 sekund. Zhotovujete-li snímek
s rozsvícen˘m panelem, bude osvûtlení 2 sekundy po
zhotovení snímku vypnuto. PouÏijete-li dlouhodobou
expozici s rozsvícen˘m panelem, osvûtlení zhasne
okamÏitû.

Stisknutí libovolného tlaãítka pfii zapnutém osvûtlení LCD panelu zpÛsobí prodlou-
Ïení okamÏiku vypnutí.
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Blokování zrcadla
Blokování zrcadla umoÏÀuje funkce C.Fn-12. (→str. 136) Blokování zrcadla zabraÀuje vibracím,
které zpÛsobuje zrcadlo, jeÏ by mohly vést k roztfiesení snímku pfii detailech nebo pfii pouÏití
superteleobjektivÛ. Chcete-li tuto funkci nastavit, postupujte podle „Nastavení uÏivatelsk˘ch funk-
cí“ na str. 132. JestliÏe je nastaveno blokování zrcadla, pracuje fotoaparát níÏe popsan˘m zpÛso-
bem.

• Pfii blokování zrcadla je doporuãeno pouÏívat dálkovou spou‰È RS-80N3 (volitelná). (→str. 167)

Stisknûte úplnû spou‰È závûrky a uvol-
nûte ji.
s Zrcadlo se zablokuje nahofie a po 30 sekundách se

vrátí automaticky zpût dolÛ. Opûtovné úplné stisk-
nutí spou‰tû závûrky znovu zrcadlo zablokuje.

1

Chcete-li zhotovit snímek stisknûte
znovu úplnû spou‰È závûrky.
s Snímek se zhotoví a potom se vrátí zpût dolÛ

zrcadlo.

2

• Pfii blokování zrcadla je nastaven reÏim fiízení na jednotlivé snímky ( ), toto
nastavení potlaãí aktuální reÏim fiízení (jednotlivé snímky nebo souvislé).

• JestliÏe je blokování zrcadla pouÏito se samospou‰tí, zpÛsobí úplné stisknutí
spou‰tû, Ïe se nejdfiíve zablokuje zrcadlo a o 10 sekund nebo 2 sekundy pozdûji
se otevfie závûrka (v závislosti na zvoleném zpoÏdûní).

• Pfii velmi silném osvûtlení, napfi. na pláÏi nebo na sjezdovce za slunného dne,
zhotovte snímek ihned po zablokování zrcadla.

• V dobû blokování zrcadla nesmûrujte objektiv fotoaparátu na slunce. Teplo vytvo-
fiené 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 uvol-
níte spou‰È. Nejedná se v‰ak o otevfiení závûrky.
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6Blesky Speedlite fiady EX urãené pro fotoaparáty EOS dovolují
zhotovit zábleskovou fotografii tak snadno jako libovoln˘ reÏim AE.
S blesky Speedlite fiady EX je moÏné zhotovovat nejen automatic-
ké zábleskové fotografie E-TTL, ale také bezdrátové automatické
vícezábleskové fotografie E-TTL.
Pro úãely popisu vlastností pro zábleskové fotografování s fotoa-
parátem EOS-1D je pouÏit blesk Speedlite 550EX. Podrobnosti
k pouÏívání blesku Speedlite 550EX naleznete v návodu, kter˘ jste
s tímto pfiístrojem obdrÏeli.

6
Z

áblesková fotografie

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

Záblesková
fotografie
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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 (vyhodnocovací 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 synchronizova-
ná rychlost závûrky tak, aby se zhotovila pfiirozená foto-
grafie s vyváÏenou expozicí objektu a pozadí.

• Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)
Vysokorychlostní synchronizace (FP neboli blesk v ohniskové rovinû) umoÏÀuje záblesko-
vou synchronizaci se v‰emi rychlostmi závûrky od 30 do 1/16 000 s.

• Blokování FE (zábleskové expozice)
Blokování FE dosáhne a zablokuje správnou zábleskovou expozici libovolné ãásti objektu.
Jedná se o zábleskov˘ ekvivalent blokování AE.

• Kompenzace zábleskové expozice
Podobnû jako pfii normální kompenzaci expozice mÛÏe b˘t kompenzace zábleskové expo-
zice pouÏita k nastavení v˘stupu zábleskového svûtla v rozsahu +/–3 kroky s pfiesností
nastavení 1/3.

• FEB (posouvání zábleskové expozice)
Podobnû jako u AEB (automatické posouvání expozice) lze zábleskové expozice posouvat,
a to v rozsahu +/–3 kroky s pfiesností nastavení 1/3.

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

• E-TTL je zkratka anglického Evaluative-Through-The-Lens (pomûrové mûfiení
pfies objektiv).

• Zábleskové expozice s automatick˘m zaostfiováním jsou vÏdy zaloÏeny na clonû
(nastavované automaticky nebo ruãnû), pfiiãemÏ automatické mûfiení blesku je
váÏeno vzhledem k aktuálnímu bodu AF.

• V obtíÏn˘ch situacích pro automatické zaostfiování emituje blesk 550EX automa-
ticky pomocn˘ paprsek automatického zaostfiování (zabudovaná souãást blesku).
Paprsek je svázán s aktivním bodem AF v plo‰ném AF.
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Záblesková fotografie s bleskem Speedlite 550EX

Automatick˘ blesk E-TTL

PouÏívání automatického blesku E-TTL v reÏimu < > Program AE je popsáno níÏe.
Podrobnosti k blesku Speedlite 550EX naleznete v návodu, kter˘ jste s tímto pfiístrojem obdr-
Ïeli.

ReÏim fotografování na fotoaparátu
nastavte na < >.1
Zkontrolujte, zda svítí pilotní indikátor
blesku 550EX. 2
Zaostfiete na objekt.3
Zhotovte snímek.

• Ujistûte se pfied zhotovením snímku, Ïe svítí indiká-
tor pfiipravenosti blesku < >, a zkontrolujte hodno-
ty rychlosti závûrky a clony.

4

Automatick˘ blesk E-TTL v dal‰ích reÏimech fotografování

Automatick˘ blesk E-TTL lze pouÏívat i v reÏimech < >, < > a < > tak snadno, jako
byste fotografovali normálnû bez pouÏití blesku.

(1) Stisknete-li spou‰È závûrky do poloviny, nastaví fotoaparát, jako pfii normálním
fotografování bez blesku, rychlost závûrky a clonu.

ReÏim Nastavení rychlosti závûrky Nastavení zábleskové clony

(AE s prioritou rychlosti závûrky) Ruãní (30 – 1/500 s) Automatické

(AE s prioritou clony) Automatické (30 – 1/500 s) Ruãní

(Ruãní nastavení) Ruãní (30 – 1/500 s) Ruãní

∗ ProtoÏe reÏim < > pfii nízkém osvûtlení nastaví pomalou rychlost závûrky, nasaìte fotoa-
parát na stativ, abyste zabránili roztfiesení snímku..

(2) Stisknete-li spou‰È úplnû, pouÏije se pfiedzábleskové pomûrové mûfiení zaloÏené na
nastavené clonû v (1), a to pro potfiebu automatické zábleskové expozice E-TTL.

(3) Expozice pozadí je stanovena kombinací rychlosti závûrky a clony.
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Záblesková fotografie s bleskem Speedlite 550EX

Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)

JestliÏe je blesk Speedlite 550EX pfiepnut do reÏimu vysokorychlostní synchronizace ( ), je
schopen synchronizace u v‰ech rychlostí závûrky, i u rychlostí vy‰‰ích neÏ 1/500 s. JestliÏe je
vysokorychlostní synchronizace povolena, je zobrazen v hledáãku symbol < > vysokorych-
lostní synchronizace. Vysokorychlostní synchronizace je úãinná v tûchto pfiípadech:

(1) Chcete-li pouÏít synchronizaci pro denní osvûtlení pfii portrétech a pfiitom zachovat
díky velkému rozevfiení clony rozostfiené pozadí.

(2) Chcete-li vytvofiit v oãích fotografované osoby záblesk.
(3) Chcete-li pouÏít synchronizace pro denní osvûtlení s cílem potlaãit stíny.

FEB (posouvání zábleskové expozice)

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

Standardní expozice (0) SníÏená expozice (–2/3 kroku) Zv˘‰ená expozice (+2/3 kroku)

• Posouvání zábleskové expozice je nastavováno bleskem 550EX. Podrobnosti, viz návod
k pouÏívání blesku 550EX.

• Velikost FEB nastavená bleskem 550EX je indikována na indikátoru úrovnû zábleskové
expozice v hledáãku fotoaparátu.

• Pfied zhotovením dal‰ího posouvaného snímku se ujistûte, Ïe je blesk Speedlite 550EX pfii-
praven. Doporuãujeme zvolit fotografování po jednotliv˘ch snímcích ( ).

UÏivatelská funkce C.Fn-06-2 umoÏÀuje nastavovat velikost posouvání zábleskové
expozice s krokem 1/2. (→str. 134)
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Záblesková fotografie s bleskem Speedlite 550EX

Blokování FE

Blokování FE (zábleskové expozice) dosáhne a zablokuje správnou zábleskovou expozici
zji‰tûnou pro libovolnou ãást scény.

Zkontrolujte, zda svítí pilotní indikátor
blesku Speedlite.

• ReÏim blesku mÛÏe b˘t normální nebo vysokorych-
lostní synchronizace. Blokování FE pracuje v obou
reÏimech.

1

Zaostfiete na objekt.

• Zaostfiete na bod, ve kterém chcete zablokovat
zábleskovou expozici.

2
3 Zamûfite kruh bodového mûfiení na ãást,

pro kterou chcete zablokovat záblesko-
vou expozici, potom stisknûte tlaãítko
< > ( ).
s Blesk Speedlite vytvofií pfiedbûÏné zábleskové svûtlo

a uloÏí poÏadovan˘ zábleskov˘ v˘stup do své pamûti.
s V hledáãku se ãervenû rozbliká bod AF, kter˘ dosá-

hl blokování FE.
s Pod hledáãkem se na 0,5 sekundy bude zobrazo-

vat q a potom w.

4

Kruh bodového mûfiení

q

w

Sestavte kompozici a zhotovte snímek.

JestliÏe je objekt pfiíli‰ vzdálen, coÏ vede k podexpozici, bude blikat ikona < >.
V takovém pfiípadû zvy‰te citlivost ISO nebo pfiistupte blíÏe k objektu a zopakujte
kroky 3 a 4.

UÏivatelská funkce C.Fn-13-1/3 umoÏÀuje blokování FE s ruãnû vybíran˘m bodem
AF. (→str. 136)
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Záblesková fotografie s bleskem Speedlite 550EX

Kompenzace zábleskové expozice

PouÏíváte-li s fotoaparátem blesk Speedlite, urãen˘ v˘hradnû pro fotoaparáty EOS, mÛÏete
nastavovat kompenzaci zábleskové expozice aÏ +/–3 kroky s pfiesností 1/3 kroku.

Pfii stisknutém tlaãítku < > nastavte
pomocí ovladaãe < > poÏadovanou
hodnotu kompenzace zábleskové expo-
zice.

1

• Na LCD panelu indikuje strana plus stupnice zv˘-
‰enou expozici a strana minus sníÏenou expozici.
Znázornûn˘ pfiíklad displeje ukazuje nastavení
kompenzace zábleskové expozice na +2/3 kroku.

Zhotovte snímek.

• Chcete-li zobrazit velikost kompenzace zábleskové
expozice na stupnici expoziãní úrovnû v hledáãku,
stisknûte spou‰È závûrky do poloviny.

• Chcete-li zobrazit velikost kompenzace zábleskové
expozice na LCD panelu, stisknûte tlaãítko < >.

• Chcete-li zru‰it kompenzaci zábleskové expozice,
nastavte velikost kompenzace zábleskové expozice
na < >.

2

• Nastavená velikost kompenzace zábleskové expozice bude uchována i po pfie-
pnutí spínaãe < > do polohy < >.

• U urãit˘mi blesky Speedlite pro fotoaparáty EOS mÛÏete rovnûÏ nastavovat kom-
penzaci zábleskové expozice. JestliÏe nastavíte kompenzaci zábleskové expozi-
ce na blesku Speedlite i na fotoaparátu, potlaãí nastavení kompenzace záblesko-
vé expozice na blesku Speedlite nastavení na fotoaparátu.

UÏivatelská funkce C.Fn-06-2 umoÏÀuje nastavovat velikost kompenzace záblesko-
vé expozice s krokem 1/2. (→str. 134)
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Záblesková fotografie s bleskem Speedlite 550EX

Modelaãní blesk

Pomocí modelaãního blesku mÛÏete v reálu vidût stíny a dal‰í svûtelné efekty vytváfiené jed-
ním nebo více blesky Speedlite.

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

1
Na fotoaparátu stisknûte tlaãítko prohlí-
Ïení hloubky ostrosti.
s Blesk Speedlite 550EX bude vytváfiet zábleskové

svûtlo 1 sekundu rychlostí 70 Hz.

2

Bezdrátov˘ systém vícezábleskového svûtla Speedlite

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 bleskÛ Speedlite, a vytvofiit tak poÏa-
dovan˘ efekt zábleskového osvûtlení. Blesky mohou b˘t seskupeny jako hlavní a podfiízené.

• Podrobnosti naleznete v uÏivatelské pfiíruãce k blesku 550EX a vysílaãi ST-E2.
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Záblesková fotografie s bleskem Speedlite 550EX

Fotografování s mûfien˘m ruãním bleskem

Pomocí ruãnû nastavované zábleskové expozice mÛÏete zvolit správnou zábleskovou expozi-
ci podle indikátoru úrovnû zábleskové expozice v hledáãku. To je vhodné pro detailní zábles-
kové fotografování. Budete potfiebovat standardní 18% ‰edou kartu a automatick˘ blesk
Speedlite E-TTL (napfi. makroblesk MR- 14EX), kter˘ umoÏÀuje ruãní nastavování zábleskové
expozice.

Nastavte fotoaparát a blesk Speedlite.

• Zvolte reÏim fotografování < > nebo < >
a vyberte stfiedov˘ bod AF.

• Blesk Speedlite nastavte na ruãní zábleskovou
expozici.

1
Zaostfiete na objekt.

• Zaostfiete ruãnû.2
Umístûte ‰edou kartu.

• ·edou kartu umístûte do stejné vzdálenosti jako
bude objekt.

• ·edá karta by mûla b˘t v takové vzdálenosti, aby
zakr˘vala cel˘ kruh bodového mûfiení.

3

Fotoaparát nasmûrujte tak, aby cel˘ kruh
bodového mûfiení byl ‰edou kartou zakryt,
potom stisknûte tlaãítko < > (které
zÛstává v platnosti je‰tû 16 sekund).
s Blesk Speedlite vytvofií pfiedbûÏné zábleskové svût-

lo a potfiebné parametry pro zábleskov˘ v˘stup se
uloÏí do pamûti.

s V hledáãku bude indikátor expoziãní úrovnû ukazo-
vat aktuálnû nastavenou zábleskovou expoziãní
úroveÀ vztaÏenou ke znaãce standardní expozice.

4

Znaãka standardní expozice

Indikátor úrovnû zábleskové expozi-
ce proti úrovni standardní expozice

Kruh bodového mûfiení

Standardní ‰edá karta
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Nastavte správnou úroveÀ zábleskové
expozice.

• Ruãnû nastavte zábleskov˘ v˘stup blesku
Speedlite a clonu fotoaparátu tak, aby indikátor
úrovnû zábleskové expozice byl ve stejné úrovni se
znaãkou standardní expozice.

5

Sestavte kompozici a zhotovte snímek.6
Aktuální úroveÀ
zábleskové expozice

Znaãka standardní
expozice

Poznámky k bleskÛm Speedlite s automatikou TTL a A-TTL

• Blesky Speedlite s automatikou TTL a A-TTL (fiady EZ, E, EG, ML, TL) nastavené na reÏim
automatického blesku TTL nebo ATTL budou vytváfiet zábleskové osvûtlení pouze s pln˘m
v˘stupem. Nastavíte-li na fotoaparátu ruãní reÏim fotografování nebo reÏim AE s prioritou
clony, mÛÏete zvolit clonu a spou‰tût blesk s pln˘m v˘stupem. Blesk Speedlite ale zÛstane
v reÏimu automatiky TTL nebo A-TTL.

• JestliÏe je blesk 550EX nastaven na funkci C.Fn-3-1, bude spou‰tûn s pln˘m v˘stupem
i v reÏimu automatiky TTL.



114

• JestliÏe je fotoaparát pouÏíván se zábleskovou jednotkou nebo zábleskov˘m pfií-
slu‰enstvím pro jinou znaãku fotoaparátu, nemusí fotoaparát pracovat vÏdy
správnû.
RovnûÏ do zdífiky PC fotoaparátu nezapojujte Ïádné zábleskové jednotky, jeÏ
vyÏadují 250 V a více.

• Do patice pro pfiíslu‰enství nezasouvejte vysokonapûÈov˘ blesk. Nemuselo by
dojít k jeho spu‰tûní.

PouÏívání jin˘ch zábleskov˘ch jednotek neÏ znaãky Canon
Synchronizovaná rychlost
Fotoaparát EOS-1D dokáÏe synchronizovanû pracovat s kompaktními zábleskov˘mi jednotka-
mi jin˘ch v˘robcÛ neÏ Canon pfii rychlosti závûrky 1/500 s nebo niÏ‰í. Velké studiové blesky
mají synchronizovanou rychlost 1/125 s nebo ménû. Proveìte test blesku, abyste s jistotou
ovûfiili, Ïe je fiádnû synchronizován s fotoaparátem.

Zdífika PC

• Zdífika PC fotoaparátu slouÏí k pfiipojení zábleskov˘ch jednotek, které mají synchronizaãní
‰ÀÛru. Zdífika PC je upravena tak, aby se zabránilo nechtûnému rozpojení.

• Zdífika PC fotoaparátu je kompatibilní se v‰emi synchronizaãními ‰ÀÛrami bez ohledu na
polaritu.

Souãasnû lze pouÏívat zábleskovou jednotku nasazenou do patice pro pfiíslu‰enství
i zábleskovou jednotku pfiipojenou pfies zdífiku PC.
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7

Snímky zachycené fotoaparátem mÛÏete zobrazovat nebo mazat.
Ke snímku mÛÏete rovnûÏ pfiidávat zvuk.

7
P

fiehrávání sním
kÛ

Pfiehrávání snímkÛ nezhotoven˘ch fotoaparátem:
Fotoaparát nemusí b˘t schopen fiádnû zobrazovat snímky zaznamenané jin˘m foto-
aparátem nebo editované na osobním poãítaãi za úãelem zpracování obrazu nebo
zmûny názvu souboru.

Pfiehrávání snímkÛ
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Pfiehrávání snímkÛ
Snímky mÛÏete pfiehrávat na LCD monitoru. Snímky mÛÏete prohlíÏet po jednom nebo inde-
xovû.

Pfiehrajte snímek.

• Stisknûte tlaãítko < >.
s Na LCD monitoru se zobrazí poslední zhotoven˘

snímek.

• Chcete-li LCD monitor vypnout, stisknûte znovu tla-
ãítko < >.

1

Procházejte snímky.

• Chcete-li zobrazovat snímky od posledního (nejno-
vûj‰ího) snímku, pfiidrÏte stisknuté tlaãítko < >
a otáãejte ovladaãem < > proti smûru hodino-
v˘ch ruãiãek.

• Chcete-li zobrazovat snímky od prvního (nejstar‰í-
ho) snímku, pfiidrÏte stisknuté tlaãítko < >
a otáãejte ovladaãem < > ve smûru hodinov˘ch
ruãiãek.

2

ZmûÀte formát zobrazování.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte ovlada-
ãem < >.

s Na zadním LCD panelu se posunuje znaãka v˘bûru
pod ikonami formátu zobrazování a podle volby se
bude mûnit formát zobrazování na LCD monitoru.

• Tlaãítko < > uvolnûte, kdyÏ se zobrazuje
poÏadovan˘ formát.

• Chcete-li LCD monitor vypnout, stisknûte znovu tla-
ãítko < >.

3

Snímek s informacemi
o fotografování (→str. 121) Jednotlivé snímky Indexovû ãtyfii snímky Indexovû devût snímkÛ

Formáty zobrazování snímkÛ
ReÏim sloÏky

Znaãka v˘bûru
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Zobrazování snímkÛ

• JestliÏe si prohlíÏíte snímky a prohlíÏení zanecháte bez dal‰í obsluhy fotoaparátu
nebo vypnutí napájení, LCD monitor se vypne automaticky po uplynutí poloviny
doby pro automatické vypnutí napájení. Pokud je funkce automatického vypnutí
napájení vypnuta (zakázána), vypne se zobrazování snímku automaticky po 15
minutách.

• Pfiehrávat mÛÏete v‰echny snímky v aktuální sloÏce. Chcete-li pfiehrát snímky
z jiné sloÏky, musíte nejdfiíve vybrat tuto sloÏku (viz krok 1 na str. 55).

• Ve v‰ech formátech zobrazování mÛÏete nastavit ochranu snímku (→str. 119)
nebo vytvofiit zvukovou nahrávku (→str. 121).

Automatické pfiehrávání po souvislém fotografování

• V dobû, kdy po souvislém fotografování bliká kontrolka pfiístupu, mÛÏete stisknutím tlaãítka
< > pfiehrát snímek, kter˘ je aktuálnû ukládán na CF kartû. KdyÏ stisknete toto tlaãít-
ko, neuvidíte souvisle vyfotografované snímky od zaãátku, ale od snímku, kter˘ je aktuálnû
ukládán na CF kartu.

• Snímky budou zobrazovány ve formátu zobrazování, kter˘ jste nastavili podle postupu
popsaného na pfiedcházející stranû.

• Chcete-li LCD monitor vypnout, stisknûte tlaãítko < >.

• Ukládání snímkÛ na CF kartu se uskuteãÀuje po zhotovení posledního snímku ve
sledu snímkÛ souvislého fotografování. V této dobû bliká kontrolka pfiístupu.
Zajistûte, aby se pfii blikající kontrolce pfiístupu neotevíral kryt slotu CF karty ani
nevyjímal akumulátor.

• JestliÏe se na zadním LCD panelu nachází znaãka v˘bûru pod ikonou < >,
není moÏné automatické pfiehrávání.



Poznámka k histogramu
Histogram je grafické vyjádfiení jasu snímku. Na horizontální ose je jasová úroveÀ a na verti-
kální 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 nastavit kompenza-
ci expozice (→str. 92), abyste mohli znovu
zhotovit snímek s vhodnûj‰í expozicí.

Upozornûní zv˘raznûním
JestliÏe je poloÏka „Highlight alert“ v nabídce < > nastavena na „On“ a je zvolen formát
zobrazování jednotliv˘ch snímkÛ ( ) nebo snímkÛ s informacemi o fotografování ( ), jsou
ve‰keré oblasti ve snímku, které jsou pfieexponovány, na LCD monitoru blikat, i kdyÏ je sní-
mek zobrazován ihned po vyfotografování. Vyvolejte si histogram a pouÏijte velikost kompen-
zace expozice, která expozici sníÏí, a zhotovte snímek znovu, abyste dosáhli lep‰ího v˘sled-
ku.

Bod AF
JestliÏe je poloÏka „Display AF points“ nabídky < > nastavena na „On“ a je zvolen formát
zobrazování snímkÛ s informacemi o fotografování ( ), je zobrazován bod AF, kter˘ dosáhl
zaostfiení. (→str. 129) JestliÏe byl snímek pofiízen v reÏimu Jednosnímkov˘ AF, bude zobrazo-
ván bod AF, kter˘ dosáhl zaostfiení. Pokud byl pouÏit automatick˘ v˘bûr bodu AF, mÛÏete
vidût i více bodÛ AF, jeÏ dosáhly zaostfiení. Pokud bylo pouÏito Inteligentní AF-servo, bude
zobrazován vybran˘ bod AF. Bod(y) AF, kter˘ dosáhl zaostfiení, bude rovnûÏ zobrazován,
pokud je poloÏka „Review“ nabídky < > nastavena na „On (Info).“
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ReÏim fotografování

< > Teplota chromatiã-
nosti v reÏimu 

Velikost posouvání vyváÏe-
ní bílé

VyváÏení bílé

Bod AF

âíslo souboru
∗ Není zobrazováno,

pokud je snímek zobra-
zován po vyfotografová-
ní.

Kompenzace zábleskové expozice

Záznamová kvalita snímku

Nahrávání zvuku

Ochrana snímku

Kompenzace expozice

Clona

ReÏim mûfiení

Rychlost závûrky

Posouvání citlivosti ISO
Citlivost ISO

Datum a ãas Histogram

Zobrazování snímkÛ

Snímek s informacemi o fotografování

MENU

MENU

Ukázkov˘ histogram

Tmav˘ snímek Normální snímek Svûtl˘ snímek
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Ochrana snímku

Ochrana jednotliv˘ch snímkÛ

Ochranou snímku zajistíte, Ïe snímek nebude nechtûnû smazán.

Vyberte snímek, kter˘ chcete ochránit.

• Stisknutím tlaãítka < > zapnûte zobrazování
snímkÛ. (→str. 116)

• Ochranu snímku je moÏné nastavovat nezávisle na
formátu zobrazování.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > snímek, kter˘ chcete ochránit.
Potom tlaãítko < > uvolnûte.

1

OchraÀte snímek.

• Stisknûte tlaãítko < >.
s Potom se zobrazí ikona < >, která indikuje chrá-

nûn˘ snímek.

• Chcete-li ochranu snímku zru‰it, stisknûte tlaãítko
< > znovu. Ikona < > pfiestane b˘t zobrazo-
vána.

• Chcete-li nastavit ochranu pro dal‰í snímek, vyber-
te jej a stisknûte tlaãítko < >. Tento krok zopa-
kujte pro v‰echny dal‰í snímky, které chcete ochrá-
nit.

• JestliÏe je snímek zobrazován okamÏitû po vyfoto-
grafování, mÛÏete podle kroku 2 zobrazovan˘ sní-
mek ochránit.

• Chcete-li zobrazování snímkÛ vypnout, stisknûte
tlaãítko < >.

2

• Ochranu mÛÏete rovnûÏ nastavit najednou pro v‰echny snímky ve sloÏce nebo
na CF kartû. (→str. 120)

• Chránûn˘ snímek nelze fotoaparátem smazat. Chcete-li smazat chránûn˘ sní-
mek, musíte nejdfiíve ochranu zru‰it.

MÛÏete rovnûÏ najednou smazat v‰echny snímky a pfiitom zachovat chránûné.
(→str. 123, 125)

Tlaãítko < > má dvû funkce, a to pro ochranu snímkÛ a pro nahrávání zvuku.
Chcete-li chránit snímek, stisknûte tlaãítko a po zobrazení ikony < > jej uvolnûte.
Pokud budete drÏet tlaãítko < > stisknuté pfiíli‰ dlouho (pfiibl. 2 sekundy), zaãne
nahrávání zvuku pfies mikrofon bez toho, aniÏ by se nastavila ochrana snímku.
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Ochrana snímku

Ochrana v‰ech snímkÛ ve sloÏce nebo na CF kartûMENU

V‰echny snímky ve sloÏce nebo na CF kartû mÛÏete ochránit najednou. V pfiípadû nastavo-
vání ochrany snímkÛ ve sloÏce, sloÏku nejdfiíve vyberte. (→str. 55)

V nabídce vyberte „Protect images.“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Protect images“. Potom tlaãítko
< > uvolnûte.

1

OchraÀte snímek.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Select all in folder“ nebo „Select
all on CF card.“ Potom tlaãítko < > uvolnûte.

s Zobrazí se ovûfiovací dialogov˘ rámeãek.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „OK“. Potom tlaãítko < > uvol-
nûte.

2

Fotoaparátem nemÛÏete smazat chránûné snímky. Chcete-li smazat chránûn˘ sní-
mek, musíte nejdfiíve ochranu zru‰it.

Zru‰ení ochrany pro v‰echny snímky

• V kroku 2 (v˘‰e) vyberte „Clear all in folder“ nebo
„Clear all on CF card.“ Ochrana v‰ech snímkÛ ve
sloÏce nebo na CF kartû se odstraní.
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Nahrávání zvuku ke snímku
Pomocí vestavûného mikrofonu fotoaparátu mÛÏete nahrát zvuk k libovolnému snímku.
Zvuková data jsou pfiipojena k obrazovému souboru a mohou b˘t pfiehrávána softwarem ovla-
daãe.

Vyberte snímek, ke kterému chcete pfii-
pojit zvuk.
• Stisknutím tlaãítka < > snímek zobrazte.

(→str. 116)

• Zvuk ke snímku mÛÏete nahrát bez ohledu na zvo-
len˘ formát zobrazování snímkÛ na LCD monitoru.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > snímek, ke kterému budete nahrá-
vat zvuk. Potom tlaãítko uvolnûte.

1

Nahrajte zvuk.
• Stisknûte pfiibliÏnû na 2 sekundy tlaãítko < >.
s KdyÏ se na LCD monitoru zobrazí text „Recording“,

pfiidrÏujte tlaãítko < > stále stisknuté a hovofite
do vestavûného mikrofonu.

s Plynoucí ãas nahrávání se bude zobrazovat v pra-
vém dolním rohu.

• Na konci nahrávání zvuku tlaãítko < > uvol-
nûte.

s JestliÏe je k obrázku pfiipojen zvuk, zobrazuje se
ikona < >.

• Maximální doba pro jednu zvukovou nahrávku je
30 sekund.

• Chcete-li nahrát komentáfi del‰í neÏ 30 sekund,
zopakujte znovu krok 2 a nahrajte pro stejn˘ sní-
mek dal‰í zvuk.

• JestliÏe je snímek zobrazován bezprostfiednû po
vyfotografování, staãí k pfiidání zvuku provést
pouze krok 2.

• Chcete-li LCD monitor vypnout, stisknûte tlaãítko
< >.

2

Mikrofon
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Nahrávání zvuku ke snímku/smazání snímku

Smazání snímku

• Zvuk nelze nahrát k chránûnému snímku.

• Fotoaparát EOS-1D sám o sobû nemÛÏe zvuk pfiehrávat. Musíte nejdfiíve snímek
pfienést do osobního poãítaãe a k pfiehrání zvuku pouÏít dodávan˘ software ovla-
daãe.

• Tlaãítko < > má dvû funkce, a to pro ochranu snímkÛ a pro nahrávání zvuku.
JestliÏe tlaãítko < > ihned po stisknutí uvolníte, pouÏije se ochrana snímku
místo nahrávání zvuku. Chcete-li nahrávat zvuk, pfiidrÏujte tlaãítko < > stisk-
nuté, dokud se nezobrazí hlá‰ení „Recording“, a tlaãítko uvolnûte na konci zvu-
kového nahrávání.

• Samotn˘m fotoaparátem nemÛÏete mazat pouze zvukovou nahrávku. 

Pomocí tlaãítka < > mÛÏete smazat jeden snímek nebo v‰echny snímky ve sloÏce. Navíc
mÛÏete pomocí pfiíkazÛ nabídky smazat v‰echny snímky na CF kartû.

• Jednou smazan˘ snímek nelze obnovit. Dejte proto pozor, abyste mazali ten správn˘ sní-
mek.

• DÛleÏité snímky mÛÏete ochránit pfied nechtûn˘m smazáním. (→str. 119)

Smazání jednotliv˘ch snímkÛ

Pfiehrajte snímek.

• Stisknutím tlaãítka < > snímek zobrazte.
s Zobrazí se poslední (nejnovûj‰í) snímek.

1

Vyberte snímek, kter˘ chcete smazat.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > snímek, kter˘ chcete smazat.

2
Zobrazte nabídku pro smazání.

• Stisknûte tlaãítko < >.
s Nabídka pro smazání se zobrazí v dolní ãásti LCD

monitoru. Chcete-li nabídku pro smazání zavfiít,
stisknûte znovu tlaãítko < >.

• Kroky 3 a 4 mÛÏete pouÏít rovnou, pokud je sní-
mek zobrazován bezprostfiednû po vyfotografování.

3
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Smazání snímku

SmaÏte snímek.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením ovla-
daãe < > „OK“. Potom tlaãítko < > uvolnûte.

s V dobû mazání snímku bliká kontrolka pfiístupu.

• Chcete-li smazat jin˘ snímek, zopakujte kroky 2
a 4.

• Chcete-li LCD monitor vypnout, stisknûte tlaãítko
< >.

4

Smazání v‰ech snímkÛ ve sloÏce

Vyberte sloÏku, jejíÏ snímky chcete
smazat. (→str. 55)1
Pfiehrajte snímek.

• Stisknutím tlaãítka < > snímek zobrazte.

• JestliÏe je zobrazován reÏim sloÏky, pfiidrÏte tlaãítko
< > a otoãením ovladaãe < > pfiepnûte do
reÏimu pfiehrávání. PouÏít mÛÏete libovoln˘ formát
zobrazování.

2

Zobrazte nabídku pro smazání.

• Stisknûte tlaãítko < >.
s Nabídka pro smazání se zobrazí v dolní ãásti LCD

monitoru.

3
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Smazání snímku

V nabídce pro smazání vyberte „ALL.“

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením ovla-
daãe < > „ALL“. Potom tlaãítko < > uvolnûte.

s Zobrazí se ovûfiovací dialogov˘ rámeãek.

4

SmaÏte snímky.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením ovla-
daãe < > „OK“. Potom tlaãítko < > uvolnûte.

s V‰echny nechránûné snímky ve sloÏce se smaÏou.

• Chcete-li LCD monitor vypnout, stisknûte tlaãítko
< >.

5
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kÛ

Smazání snímku

Smazání v‰ech snímkÛ na CF kartûMENU

V nabídce vyberte „Erase all on CF
card.“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Erase all on CF card“. Potom tla-
ãítko < > uvolnûte.

1

SmaÏte snímky.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „OK“. Potom tlaãítko < > uvol-
nûte.

s V‰echny nechránûné snímky na CF kartû se sma-
Ïou.

• Po smazání snímkÛ se znovu zobrazí nabídka.

• Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko < >.

2

Fotoaparátem nelze smazat chránûné snímky. Chcete-li mazat chránûné snímky,
musíte nejdfiíve odstranit jejich ochranu. (→str. 119)

Tento postup je vhodn˘ pro smazání v‰ech nechránûn˘ch snímkÛ na CF kartû
najednou pfii souãasném zachování chránûn˘ch snímkÛ.

Jednou smazan˘ snímek nelze obnovit. Dejte proto pozor, abyste mazali jen správ-
né snímky.
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Formátování CF karty

V nabídce vyberte „Format.“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Format“. Potom tlaãítko < >
uvolnûte.

1

V pfiípadû potfieby mÛÏete CF kartu naformátovat pro pouÏívání s fotoaparátem. JestliÏe se
po vloÏení CF karty do fotoaparátu zobrazuje „ “, budete muset CF kartu naformáto-
vat.

MENU

Vyberte „OK.“

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „OK“. Potom tlaãítko < > uvol-
nûte.

s CF karta se naformátuje.

• Po naformátování CF karty se znovu zobrazí na-
bídka.

• Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko < >.

2

• CF karty jiné znaãky neÏ Canon nebo CF karty formátované jin˘m fotoaparátem
nebo osobním poãítaãem nemusí ve fotoaparátu EOS-1D pracovat správnû.
V takovém pfiípadû nejdfiíve CF kartu naformátujte ve fotoaparátu. Potom by
karta 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.

Formátováním CF karty jsou v‰echna data na kartû ztracena. Smazány budou rov-
nûÏ chránûné snímky. Pfied formátováním CF karty si zkontrolujte, zda se opravdu
mÛÏe smazat cel˘ její obsah.
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Nabídky zobrazované na obrazovce vám umoÏÀují uÏivatelsky pfii-
zpÛsobit rÛzná nastavení a rÛzné funkce fotoaparátu. V jednotli-
v˘ch ãástech tohoto návodu je znaãkou uÏivatelské funkce uvádûn
struãn˘ popis pfiíslu‰né uÏivatelské funkce. V této ãásti jsou
vysvûtlena v‰echna nastavení nabídek, uÏivatelské funkce a osob-
ní funkce fotoaparátu.
Postup, jak nastavovat poloÏky nabídek je vysvûtlen v ãásti „Práce
s nabídkami.“ (→str. 32, 33)

8
N

astavení nabídky

Nastavení nabídky
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Nastavení nabídkyMENU

UÏivatelské vyváÏení bílé
Vyberte snímek, kter˘ bude pouÏit pro uÏivatelské nastavení
vyváÏení bílé. (→str. 43)

Teplota chromatiãnosti
Nastavte poÏadovanou teplotu chromatiãnosti, a to v rozsahu
2 800 K aÏ 10 000 K s krokem nastavení 100 K. (→str. 44)

Parametry
Kromû standardních parametrÛ zpracování mÛÏete zaregistro-
vat parametry, které jste pfiedtím nastavili pomocí softwaru
ovladaãe. (→str. 50)

Barevná matice
Vyberte ekvivalenty charakteristik filmu, jako jsou barevn˘ tón,
chromatiãnost a barevn˘ gamut (reprodukãní rozsah barev).
(→str. 48)

ProhlíÏení
Snímek mÛÏete zobrazit na LCD monitoru ihned po jeho pofií-
zení. Zobrazování nastavte na „On,“ „On (Info)“ nebo „Off.“
(→str. 52) Dobu v sekundách (ãas prohlíÏení), po kterou je sní-
mek zobrazován na LCD monitoru, je moÏné rovnûÏ nastavo-
vat. Viz následující poloÏka.

Nahrávání RAW + JPEG
Snímek mÛÏete nahrávat souãasnû ve formátech RAW
a JPEG.
Vybírat lze „ + “, „ + “, „ + “ nebo
„ only“. (→str. 40)
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Redukce ‰umu se provádí po zhotovení snímku. Provádûní
redukce ‰umu trvá stejnû jako doba expozice. Bûhem pro-
vádûní redukce ‰umu, kdy je na horním LCD panelu zobra-
zováno „ “, nelze zhotovovat snímky.

Nastavení nabídkyMENU

âas prohlíÏení
JestliÏe je „Review“ nastaveno na „On“ nebo „On (Info)“,
mÛÏete nastavit dobu v sekundách, po kterou je snímek zobra-
zován na LCD monitoru. (→str. 53)

Redukce ‰umu
Zapnutím této funkce mÛÏete redukovat ‰um v obraze, kter˘
má tendenci vznikat pfii dlouhodob˘ch expozicích.

Chránûní snímkÛ
Chránit mÛÏete v‰echny snímky ve vybrané sloÏce nebo na CF
kartû, a tím zabránit jejich nechtûnému smazání. Nebo mÛÏete
ochranu snímku zru‰it. Vyberte „Select all in folder“ (vybrat v‰e ve
sloÏce), „Clear all in folder“ (zru‰it ochranu v‰ech snímkÛ ve sloÏce),
„Select all on CF card“ (vybrat v‰e na CF kartû) nebo „Clear all on
CF card“ (zru‰it ochranu v‰ech snímkÛ na CF kartû). (→str. 120)

Smazání v‰ech snímkÛ na CF kartû
Tím se smaÏou v‰echny nechránûné snímky na CF kartû.
(→str. 125)

Upozornûní zv˘raznûním
JestliÏe bude nastaven formát zobrazování (jednotlivé
snímky s informacemi) nebo jednotlivé snímky, budou pfieex-
ponované zv˘raznûné oblasti ve snímku na LCD monitoru bli-
kat, pokud je tato poloÏka nastavena na „On.“ (→str. 118)

Zobrazení bodÛ AF
JestliÏe bude nastaven formát zobrazování (jednotlivé
snímky s informacemi), mÛÏete nastavit tuto poloÏku na „On“
nebo „Off.“ (→str. 118)
Pro Jednosnímkov˘ AF bude zobrazován aktivní bod AF a pro
Inteligentní AF-servo bude zobrazován vybran˘ bod AF.
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Nastavení nabídky

Automatické vypnutí napájení
Chcete-li zabránit vybíjení akumulátoru, mÛÏete fotoaparát
nastavit na automatické vypnutí napájení po uplynutí nastave-
né doby nepouÏívání. Dobu mÛÏete nastavit na 1, 2, 4, 8, 15
nebo 30 min. Nastavení „Off“ tuto funkci vypne.

Datum/ãas
Nastavuje datum a ãas. MÛÏete rovnûÏ zmûnit formát data
(rok, mûsíc, den). (→str. 148)

Formát
Formátuje CF kartu ve fotoaparátu. (→str. 126)

âi‰tûní senzoru
Tuto volbu pouÏijte, kdyÏ chcete oãistit obrazov˘ snímaã CCD.
(→str. 150)

Jas LCD
Nastavuje jas LCD monitoru. Pfii stisknutém tlaãítku < >
vyberte otáãením ovladaãe < > jedno z pûti nastavení.

MENU

âíslování souborÛ
KaÏdému vyfotografovanému snímku je pfiifiazeno ãíslo soubo-
ru. Systém ãíslování souborÛ nastavte na „A-Reset“ (automa-
tick˘ reset) nebo na „Continuous“ (souvislé ãíslování).
(→str. 56) Volba „M-Reset“ vytvofií novou sloÏku a ãíslování
souborÛ bude zaãínat od 0001.
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Nastavení nabídky

Mikroprogramové vybavení (→str. 155)
JestliÏe tuto volbu vyberete bez zámûru aktualizovat mikroprogra-
mové vybavení, zobrazí se hlá‰ení „CF card containing firmware is
required to update“ (aktualizace vyÏaduje CF kartu s mikroprogra-
mov˘m vybavením). Stisknutím tlaãítka < > obnovíte nabídku.
Nejnovûj‰í aktualizace mikroprogramovaného vybavení a pokyny
k instalaci, viz web stránka spoleãnosti Canon.

MENU

Jazyk
Vyberte preferovan˘ jazyk pro nabídku. Volit lze z jazykÛ: an-
gliãtina, nûmãina, francouz‰tina, ‰panûl‰tina nebo japon‰tina.

UÏivatelské funkce
UmoÏÀují nastavit uÏivatelské funkce fotoaparátu podle va‰ich
preferencí. (→str. 132)

Osobní funkce
UmoÏÀují uloÏení aÏ tfií skupin nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí.
K zapnutí nebo vypnutí osobních funkcí mÛÏete rovnûÏ pouÏít
software ovladaãe. (→str. 145)

Zru‰ení v‰ech uÏivatelsk˘ch funkcí
Obnoví v‰echna nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí na v˘chozí
hodnoty. Pouze C.Fn-00 zru‰it nelze. (→str. 39)

Zru‰ení v‰ech osobních funkcí
Zru‰í v‰echna nastavení osobních funkcí. Potom mÛÏete
pomocí „Personal Functions (P.Fn)“ znovu nastavovat osobní
funkce. (→str. 146)
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Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcíMENU

V nabídce vyberte „Custom Function
(C.Fn).“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Custom Function (C.Fn)“. Potom
tlaãítko < > uvolnûte.

1

Zvolte uÏivatelskou funkci.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > poÏadovanou uÏivatelskou funkci.
Potom tlaãítko < > uvolnûte.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > nastavte otáãením
ovladaãe < > poÏadované nastavení. Potom tla-
ãítko < > uvolnûte.

• Chcete-li nastavovat dal‰í uÏivatelské funkce,
zopakujte v˘‰e uvedené kroky 1 a 2.

2

Nastavování ukonãete.

• Stisknûte tlaãítko < >.
s Znovu se zobrazí nabídka uÏivatelsk˘ch/osobních

funkcí.
s V seznamu uÏivatelsk˘ch funkcí se zobrazí pfiíslu‰-

né nastavení (ãíslo) uÏivatelské funkce.

• Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko < >.

3

UÏivatelská funkce

Nastavení

Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí
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Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcíMENU

C.Fn-01 Zobrazování v hledáãku bûhem expozice
1: Zobrazuje bûhem souvislého fotografování informace

o expozici a poãet zb˘vajících snímkÛ.

C.Fn-02 Otevfiení závûrky bez CF karty
1: Pfii nastavení C.Fn-02-1 nebude spou‰È závûrky funkãní,

pokud není ve fotoaparátu CF karta. Tím se zabrání fotogra-
fování bez CF karty.
JestliÏe stisknete spou‰È bez CF karty v pfiístroji, rozbliká se
na horním LCD panelu a v hledáãku „ “. To indikuje uplat-
nûní funkce C.Fn-02-1.

C.Fn-03 Roz‰ífiení citlivosti ISO
1: Citlivost ISO mÛÏete roz‰ífiit na ISO 100 nebo 3200. Pokud

je roz‰ífiení nastaveno, zobrazuje se „L“ (100) nebo „H“
(3200).

C.Fn-04 Spou‰È závûrky/tlaãítko blokování AE
1: UmoÏÀuje zaostfiit na jednom místû scény a zablokovat AE

na jiném místû. Automatické zaostfiení se provede stiskem
tlaãítka < > a blokování AE stiskem spou‰tû do poloviny.

2: V reÏimu Inteligentní AF-servo mÛÏete stiskem tlaãítka < >
doãasnû pozastavit ãinnost funkce Inteligentní AF-servo. Tím
zabráníte oklamání AF v dÛsledku pfiekáÏky, která se dostala
mezi fotoaparát a objekt. Expozice je nastavována v okamÏi-
ku zhotovování snímku.

3: Nastavení je vhodné u objektÛ, které se pravidelnû pohybují
a zastavují. V reÏimu Inteligentní AF-servo mÛÏete stiskem
tlaãítka < > spustit nebo zastavit ãinnost funkce Inteligentní
AF-servo. Expozice je nastavována v okamÏiku zhotovování
snímku. Tím zajistíte, Ïe ve vrcholovém okamÏiku pro fotogra-
fování je vÏdy dosaÏeno optimálního zaostfiení i expozice.

Funkce C.Fn-04 a C.Fn-19-0/1/2 (→str. 138) umoÏÀují obû
start/stop AF a blokování AE. JestliÏe nastavíte obû tyto uÏiva-
telské 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.



Jsou-li nastaveny obû funkce C.Fn-04 a C.Fn-07, bude
elektronické ruãní zaostfiování povoleno nebo zakázáno, jak
je uvedeno v následující tabulce:

∗ Pfied dosaÏením zaostfiení/po dosaÏení zaostfiení
E: povoleno  D: zakázáno
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2 D / D D / D

âíslo uÏivatelské funkce.
Nastavení

C.Fn-04
0, 2 1, 3

0 D / E E / E
1 D / D E / DC.Fn-07

Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcíMENU

C.Fn-05 Ruãní nastavování Tv/Av pro  M exp.
1: Toto je vhodné v situacích, kdy musíte ãasto mûnit clonu pfii

fotografování v ateliéru za pouÏití studiov˘ch zábleskov˘ch jed-
notek. RovnûÏ je moÏné, pokud pouÏíváte AEB v reÏimu ruãní
expozice, aby se u AEB pfii fixní rychlosti závûrky posouvala
pouze clona.
Chcete-li nastavit rychlost závûrky, pfiidrÏte tlaãítko < > (nebo
pfii nastavení C.Fn-11-1/2 tlaãítko < >) a otáãejte ovladaãem
< >.

2: Rychlost závûrky a clona se nastavují stejn˘m zpÛsobem jako
u nastavení C.Fn-05-0. Navíc mÛÏete nastavit clonu, i kdyÏ je
objektiv sejmut z fotoaparátu. Nastavení je v˘hodné, jestliÏe je
super teleobjektiv pouÏíván s více neÏ jedním tûlem EOS-1D.

3: Rychlost závûrky a clona se nastavují stejn˘m zpÛsobem jako
u nastavení C.Fn-05-1. Navíc mÛÏete nastavit clonu, i kdyÏ je
objektiv sejmut z fotoaparátu.

C.Fn-06 Krok nastavování úrovnû expozice
1: Nastavuje pln˘ krok nastavování pro rychlost závûrky

a clonu.
2: Nastavuje poloviãní krok nastavování pro rychlost závûrky,

clonu a kompenzaci expozice.

C.Fn-07 Elektronické MF (ruãní zaostfiování) objektivÛ USM
1: Toto nastavení zabraÀuje rozostfiení nechtûn˘m pootoãením zaostfiova-

cího krouÏku po zaostfiení v reÏimu Jednosnímkov˘ AF. (MF je moÏné
pfied dosaÏením AF.) U obou funkcí, tj. C.Fn-07-1 a C.Fn-07-2, je ruãní
zaostfiování moÏné s pfiepnut˘m pfiepínaãem reÏimÛ zaostfiování objek-
tivu do polohy < > nebo < >.

2: Elektronické ruãní zaostfiování je v reÏimu AF zakázáno.
PouÏitelné objektivy
EF 50mm f/1.0L USM, EF 85mm f/1.2L USM, EF 200mm f/1.8L USM,
EF 300mm f/2.8L USM, EF 400mm f/2.8L USM, EF 400mm f/2.8L II
USM, EF 500mm f/4.5L USM, EF 600mm f/4L USM, EF 1200mm
f/5.6L USM, EF 28-80mm f/2.8-4L USM.
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Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcíMENU

C.Fn-08 Horní LCD panel/zadní LCD panel
1: Zobrazuje ve v‰ech pfiípadech citlivost ISO. Zobrazuje rovnûÏ na hor-

ním LCD panelu jako ãtyfimístné ãíslo poãet zb˘vajících snímkÛ.
2: Místo poãtu zb˘vajících snímkÛ se zobrazuje citlivost ISO. Mal˘

poãet zb˘vajících snímkÛ mÛÏete potom zjistit z nízkého maxi-
málního poãtu snímkÛ v jednom sledu zobrazovaného v hledáãku
pfii souvislém fotografování.

3: Zobrazuje poãet snímkÛ uloÏen˘ch ve vybrané sloÏce. Toto
nastavení mÛÏete také vybrat v pfiípadû, Ïe horní LCD panel
nemÛÏete zobrazit v‰echny ãíslice v údaji o poãtu zb˘vajících
snímkÛ. Snímky zaznamenané v reÏimu RAW+JPEG jsou poãítá-
ny jako 1, i kdyÏ ve skuteãnosti vzniknou dva soubory identické-
ho snímku.

C.Fn-09 Sekvence/zru‰ení automatického posouvání
Sekvenci AEB mÛÏete zmûnit pro automatické posouvání
expozice pomocí rychlosti závûrky, clony nebo citlivosti ISO.
MÛÏete rovnûÏ zmûnit sekvenci posouvání vyváÏení bílé.
JestliÏe je nastaveno „Auto cancellation“ (automatické zru‰e-
ní), bude posouvání zru‰eno po v˘mûnû objektivu nebo vypnu-
tím hlavním spínaãem.
1: První posouvan˘ snímek je se standardní expozicí (nebo se

standardním vyváÏením bílé). Tato sekvence posouvání se
mÛÏe zopakovat.

2: První posouvan˘ snímek je se sníÏenou expozicí (nebo
s vyváÏením bílé více doãervena).

3: První posouvan˘ snímek je se sníÏenou expozicí (nebo
s vyváÏením bílé více doãervena). Tato sekvence posouvání
se mÛÏe zopakovat.

Stejn˘m zpÛsobem se rovnûÏ mûní zobrazování citlivosti
ISO v hledáãku.

AEB
0: Standardní expozice
–: SníÏená expozice
+: Zv˘‰ená expozice

Posouvání vyváÏení bílé
0: Standardní vyváÏení bílé
–: VyváÏení bílé více doãervena
+: VyváÏení bílé více domodra

C.Fn-10 Svícení bodu AF
1: Bod AF nesvítí nikdy. Vhodné v situacích, kdy vám rozsvíce-

ní bodu AF vadí.
2: ZabraÀuje nev˘raznému svícení u nastavení C.Fn-10-0.
3: Úãinné, pokud je svíticí bod AF obtíÏnû viditeln˘ s nastave-

ním C.Fn-10-0.
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Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcíMENU

C.Fn-11 Metoda v˘bûru bodu AF

1: Nastavení pfievrací funkce tlaãítka < > a tlaãítka < >.

2: • Pfii aktivním mûfiení expozice vyberte otáãením ovladaãe
< > horizontální bod AF (je-li nastavena funkce
C.Fn-13-3, vyberte periferní bod AF). Toto je rovnûÏ
moÏné bûhem souvislého fotografování v reÏimu
Inteligentní AF-servo nebo pfii stisknuté spou‰ti do polovi-
ny. V˘bûr bodu AF se zastaví na levém krajním, pravém
krajním, nejvy‰‰ím nebo nejniÏ‰ím bodu AF.

• Bûhem automatického zaostfiování mÛÏete stisknutím tlaãítka < >
okamÏitû pfiepnout do automatického reÏimu v˘bûru bodu AF.

• V˘bûr bodu AF (vãetnû automatického v˘bûru bodu AF)
mÛÏete provádût stejn˘mi operacemi rovnûÏ u C.Fn-11-1.

• JestliÏe jsou nastaveny obû funkce, C.Fn-11-2 a C.Fn-18-
1/2 (→str. 138), vybírejte vertikální bod AF stisknutím tla-
ãítka < > a otáãením ovladaãe < >.

3: Nastavení pfievrací funkce tlaãítka < > a tlaãítka < >.

C.Fn-12 Blokování zrcadla
1: Zablokování zrcadla je úãinné u detailních zábûrÛ a zábûrÛ

s vysok˘m pfiiblíÏením, protoÏe zabraÀuje rozechvûní sním-
ku pohybem odrazného zrcadla. Pokyny naleznete na str.
104.

C.Fn-13 Poãet bodÛ AF/bodové mûfiení
1: Poãet voliteln˘ch bodÛ AF je omezen na 11. Bodové mûfiení

je svázáno s aktivním bodem AF. (→str. 66)
2: Poãet voliteln˘ch bodÛ AF je omezen na 11. Bodové mûfiení

je svázáno se stfiedov˘m bodem AF. (→str. 66)
3: Poãet voliteln˘ch bodÛ AF je omezen na 9. Bodové mûfiení

je svázáno s aktivním bodem AF. (→str. 66)

• ReÏim mûfiení musí b˘t nastaven na bodové mûfiení pfied-
tím, neÏ se bodové mûfiení sváÏe s bodem AF.

• JestliÏe je nastaveno C.Fn-13-1/2 nebo je nastavení zru-
‰eno, bude registrovan˘ bod AF (→str. 68) nahrazen
stfiedov˘m bodem AF.

• Kromû bodového mûfiení je moÏné pouÏít libovoln˘ reÏim
mûfiení.

• Pfii nastavení C.Fn-13-1/2/3 bude zahrnuto do automatic-
kého v˘bûru v‰ech 45 bodÛ AF. 

• Pfii nastavení C.Fn-13-1/3 je blokování FE moÏné s libo-
voln˘m vybran˘m bodem AF.
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Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcíMENU

C.Fn-14 Automatická redukce synchronizace pro denní osvûtlení
0: Zaji‰Èuje automaticky doplÀkové zábleskové osvûtlení pro

pfiirozen˘ vzhled.
1: ZabraÀuje podexponování objektu osvûtleného siln˘m svût-

lem zezadu, napfi. zapadajícím sluncem.

C.Fn-15 Synchronizace lamel závûrky
1: 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, potlaãí tuto uÏivatelskou funkci.

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.
1: V pfiípadû, Ïe se jas objektu prudce zmûní a aktuální nasta-

vení AE s prioritou rychlosti závûrky nebo AE s prioritou
clony nebude vyhovovat, posune se rychlost závûrky nebo
clona tak, aby se automaticky dosáhlo vhodné expozice.

C.Fn-17 Aktivaãní oblast bodÛ AF
1: Aktivaãní oblast bodÛ AF se roz‰ifiuje o jeden bod v celém okolí

ruãnû vybraného bodu AF. Celkem bude aktivních 7 bodÛ AF. Toto
nastavení se uplatní, kdyÏ není moÏné sledovat nepravidelnû se
pohybující objekt pouze jedním ruãnû vybíran˘m bodem AF.

2: Fotoaparát automaticky nastavuje aktivaãní oblast bodu AF na 7
nebo 13 bodÛ s ohledem na ohniskovou vzdálenost objektivu,
reÏim AF a rychlost objektu pfii prediktivním AF. Toto je úãinné
v situacích, kdy pohyby objektu jsou nepfiedvídatelné.

• Vybran˘ bod AF je stfiedem aktivaãní oblasti bodu AF.
JestliÏe je tedy vybrán periferní bod AF, bude aktivní
oblast bodÛ AF men‰í, jak je níÏe znázornûno.

• Spoleãné pouÏití funkce C.Fn-13 rovnûÏ roz‰ifiuje oblast
aktivaãního bodu AF.

Aktivaãní oblast
7 bodÛ AF

Aktivaãní oblast
13 bodÛ AF

Vybran˘ bod AF
Aktivaãní oblast
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C.Fn-18 Pfiepnutí na registrovan˘ bod AF
1: Chcete-li pfiepnout na zaregistrovan˘ bod AF, stisknûte tla-

ãítko < >.
2: Pfiepnout na registrovan˘ bod AF mÛÏete pouze pfii stisknu-

tém tlaãítku < >. KdyÏ tlaãítko uvolníte, bude opût aktivní
dfiíve zvolen˘ bod AF. Takto mÛÏete snadno pfiepínat mezi
vybran˘m bodem AF a registrovan˘m bodem AF.

JestliÏe je rovnûÏ nastaveno C.Fn-04-1/3, mÛÏete stiskem
tlaãítka < > pfiepínat na registrovan˘ bod AF a souãasnû
spustit AF.

C.Fn-19 Funkce tlaãítka AF stop objektivu
1: AF pracuje pouze pfii stisknutém tlaãítku AF stop. JestliÏe je tlaãítko

stisknuto, bude operace AF s fotoaparátem zakázána.
2: JestliÏe je tlaãítko stisknuto v dobû, kdy je stále aktivní mûfiení,

uplatní se blokování AE. Nastavení je vhodné, kdyÏ chcete pro-
vádût samostatnû zaostfiení a mûfiení.

3: V reÏimu ruãního v˘bûru bodu AF zpÛsobí pfiidrÏení tlaãítka pfie-
pnutí na automatick˘ v˘bûr bodu AF (z 45 bodÛ AF). PfiidrÏením
tlaãítka pfiepnete okamÏitû z ruãního v˘bûru bodu AF na v˘bûr
automatick˘. Nastavení je vhodné, jestliÏe nejste jiÏ déle schop-
ni 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 okamÏitû stfiedov˘ bod AF.

4. Pokud v reÏimu Jednosnímkov˘ AF stisknete tlaãítko, pfiepne se
na dobu stisknutí tlaãítka pfiístroj do reÏimu Inteligentní AF-
servo. V reÏimu Inteligentní AF-servo fotoaparát pfiepne do reÏi-
mu Jednosnímkov˘ AF pouze po dobu stisknutí tlaãítka.
Nastavení je vhodné, kdyÏ potfiebujete zachovat pfiepínání mezi
reÏimy Jednosnímkov˘ AF a Inteligentní AF-servo u objektu,
jenÏ se pohybuje a zastavuje.

5: Pfii nastaveném spínaãi IS na objektivu do polohy ON (zapnuto)
pracuje stabilizátor obrazu pouze v dobû stisknutého tlaãítka.

Tlaãítko AF Stop je pouze u nûkter˘ch superteleobjektivÛ.

C.Fn-20 Citlivost sledování pro Inteligentní AF-servo.
1 nebo 2: ZabraÀuje oklamání automatického zaostfiování tím,

Ïe se mezi objektem a fotoaparátem nachází pfiekáÏka.
3 nebo 4: Úãinné nastavení, chcete-li pofiizovat sled zábûrÛ

více objektÛ nacházejících se v rÛzn˘ch vzdálenostech.

Tato uÏivatelská funkce neovlivÀuje, jakou rychlostí
Inteligentní AF-servo provádí sledování objektu.
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Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí/          zru‰ení nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí

Zru‰ení v‰ech uÏivatelsk˘ch funkcí

MENU

C.Fn-00 Matnice
0: Pro nové matnice zhotovené laserovou technologií.
1: Pro matnice zhotovené laserovou technologií.

ProtoÏe je fotoaparát EOS-1D standardnû vybaven matnicí
Ec-CIII, je funkce C.Fn-00-1 na tuto matnici nastavena jiÏ ve
v˘robním závodû.

MENU

S v˘jimkou funkce C.Fn-0 mÛÏete zru‰it nastavení v‰ech uÏivatelsk˘ch funkcí (vrátit na 0).

V nabídce vyberte „Clear all Custom
Functions.“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Clear all Custom Functions“.
Potom tlaãítko < > uvolnûte.

1

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

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „OK“. Potom tlaãítko < > uvol-
nûte.

s V‰echna nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí se zru‰í.
s Po zru‰ení nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí se znovu

zobrazí nabídka.

• Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko < >.

2

Nastavení C.Fn-00 pfii zmûnû matnice, viz str. 164.

MENU
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Registrace skupin uÏivatelsk˘ch funkcíMENU

Registrace skupin uÏivatelsk˘ch funkcíMENU

Zaregistrovat mÛÏete aÏ tfii skupiny nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí. Skupina nastavení uÏiva-
telsk˘ch funkcí mÛÏe b˘t pouÏita pro konkrétní situaci fotografování, napfi. sporty, momentky
nebo krajiny.
Pamatujte, Ïe v Ïádné skupinû uÏivatelsk˘ch funkcí není moÏné registrovat C.Fn-00
„Focusing screen“.

Zvolte poÏadované nastavení uÏivatel-
ské funkce. (→str.132)1
V nabídce vyberte „Personal Functions
(P.Fn).“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Personal Functions“. Potom tlaãít-
ko < > uvolnûte.

2

Vyberte „P.Fn 0.“

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „P.Fn 0“. Potom tlaãítko < >
uvolnûte.

3

Vyberte „Regist.“

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Regist“. Potom tlaãítko < >
uvolnûte.

4
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Registrace skupin uÏivatelsk˘ch funkcí

Vyberte ãíslo skupiny.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > ãíslo skupiny z moÏností „P.Fn-0-1“
aÏ „P.Fn-0-3“. Potom tlaãítko < > uvolnûte.

s Vyberete-li nezaregistrované ãíslo skupiny, zobrazí
se hlá‰ení „Not registered“. Pokud vyberete zare-
gistrované ãíslo skupiny, zobrazí se nastavení uÏi-
vatelsk˘ch funkcí pro tuto skupinu.

5

Zaregistrujte nastavení uÏivatelsk˘ch
funkcí pod vybrané ãíslo skupiny.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „OK“. Potom tlaãítko < > uvol-
nûte.

6

Zkontrolujte zaregistrované nastavení
uÏivatelsk˘ch funkcí ve skupinû.

• Zkontrolujte zaregistrované nastavení uÏivatelsk˘ch
funkcí a stisknûte tlaãítko < >.

s Zobrazí se nabídka uvedená v kroku 3.

• Chcete-li zaregistrovat jinou skupinu uÏivatelsk˘ch
funkcí, zopakujte kroky 1 aÏ 7. Pokud chcete zmû-
nit nûkteré nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí ve skupi-
nû, rovnûÏ zopakujte kroky 1 aÏ 7.

• Stisknutím tlaãítka < > obnovíte nabídku.
Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko < > znovu.

• Chcete-li zaãlenit skupinu nastavení uÏivatelsk˘ch
funkcí do fotoaparátu, postupujte podle pokynÛ
„PouÏívání skupiny uÏivatelsk˘ch funkcí“ na násle-
dující stranû.

7

MENU
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Nastavení skupin uÏivatelsk˘ch funkcíMENU

PouÏívání skupiny uÏivatelsk˘ch funkcíMENU

Po zaregistrování skupiny uÏivatelsk˘ch funkcí podle postupu na pfiedcházející stranû mÛÏete
níÏe uveden˘m postupem pouÏít ve fotoaparátu nastavení skupiny uÏivatelsk˘ch funkcí.

V nabídce vyberte „Personal Functions
(P.Fn).“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Personal Functions“. Potom tlaãít-
ko < > uvolnûte.

1

Vyberte „P.Fn 0.“

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte „P.Fn 0“
otáãením ovladaãe < >.

2

Vyberte „Apply.“

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Apply“. Potom tlaãítko < >
uvolnûte.

s Pokud nebyla skupina P.Fn 0 zaregistrována, nelze
„Apply“ (pouÏít) vybrat. Nejdfiíve proveìte postup
popsan˘ v ãásti „Registrace skupin uÏivatelsk˘ch
funkcí.“ (→str. 140)

3

Vyberte ãíslo skupiny, která se má pouÏít.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „P.Fn-0-1,“ „P.Fn-0-2“ nebo „P.Fn-0-3.“
Potom tlaãítko < > uvolnûte.

s JestliÏe vyberete zaregistrované ãíslo skupiny, zobrazí
se odpovídající nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí
(„Registered contents“). Vyberete-li nezaregistrované
ãíslo skupiny, zobrazí se hlá‰ení „Not registered“.

4
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Nastavení skupin uÏivatelsk˘ch funkcíMENU

Vyberte „OK.“

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „OK“. Potom tlaãítko < > uvol-
nûte.

5

Zkontrolujte zaregistrované nastavení
uÏivatelsk˘ch funkcí ve skupinû.
s PouÏité ãíslo skupiny uÏivatelsk˘ch funkcí se zobra-

zuje zelenû a souãasnû se zobrazují nastavení.

• Zkontrolujte pouÏité nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí.

• Stisknutím tlaãítka < > obnovíte nabídku.
Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko < > znovu.

6



144

Osobní funkce
K uÏivatelskému pfiizpÛsobení fotoaparátu mÛÏete pouÏívat kromû uÏivatelsk˘ch funkcí
i osobní funkce. Osobní funkce se nastavují softwarem ovladaãem (dodávan˘m) v dobû, kdy
je EOS-1D pfiipojen k osobnímu poãítaãi. Podrobnosti, viz „Pfiíruãka k softwaru pro EOS-1D.“
Skupina uÏivatelsk˘ch funkcí P.Fn-0 mÛÏe b˘t rovnûÏ registrována samotn˘m fotoaparátem.
(→str. 140)

Osobní funkce

â. P.Fn Popis
00 Registrace skupiny uÏivatelsk˘ch funkcí.
01 Vypíná (zakazuje) reÏimy fotografování.

03 Specifikuje reÏim mûfiení pro ruãní nastavení expozice.
04 Nastavuje max. a min. rychlost závûrky, která má b˘t pouÏívána.
05 Nastavuje max. a min. clonu, která má b˘t pouÏívána.
06 Registruje a pfiepíná reÏim fotografování a reÏim mûfiení.
07 Opakuje posouvání bûhem souvislého fotografování.
08 Stanovuje poãet snímkÛ, kter˘ má b˘t posouván.

09 Mûní sekvenci posouvání pro C.Fn-09-2/3 na: zv˘‰ená expozice, standardní expo-
zice a sníÏená expozice.

10 Zachovává velikost posunu pro posun programu.
11 NepouÏito
12 NepouÏito
13 Provádí souvislé fotografování s Inteligentním AF-servo, pfiiãemÏ se upfiednostÀuje rychlost fiízení.
14 Vypíná (zakazuje) detekci zaostfiování objektivem.
15 Vypíná (zakazuje) emitování pomocného paprsku AF.

16 UmoÏÀuje automatické fotografování pfii zaostfiení na fixním bodu zaostfiení, pokud
je úplnû stisknuta spou‰È.

17 Vypíná (zakazuje) automatick˘ v˘bûr bodu AF.
18 Zapíná (povoluje) automatick˘ v˘bûr bodu AF pfii nastavení C.Fn-11-2.
19 Stanovuje rychlost souvislého fotografování.
20 Omezuje poãet snímkÛ pfii souvislém fotografování.
21 Zapíná (povoluje) tichou ãinnost, kdyÏ je spou‰È po fotografování uvolnûna (OFF).
22 NepouÏito
23 Mûní interval ãasovaãe.
24 Osvûtluje LCD panel pfii dlouhodob˘ch expozicích.
25 Stanovuje v˘chozí nastavení, kdyÏ je tlaãítko nulování ( + ) stisknuto (ON).
26 NepouÏito
27 Zapíná (povoluje) pouÏití funkce elektronického ovladaãe v obráceném smûru.
28 ZabraÀuje kompenzaci expozice pomocí ovladaãe rychlého nastavení.

∗ Poznámka k funkcím P.Fn-11, 12, 22 a 26
Ve snaze dosáhnout co nejvût‰í shody ãísel osobních funkcí P.Fn fotoaparátu EOS-1D (0
aÏ 28) s funkcemi fotoaparátu EOS-1V, byla ãísla osobních funkcí EOS-1V, které neposky-
tuje fotoaparát EOS-1D, vynechána.

02 Vypíná (zakazuje) reÏimy mûfiení.
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Zru‰ení a resetování osobních funkcíMENU

Osobní funkce nastavené a zaregistrované pomocí dodávaného softwaru ovladaãe mÛÏete
zru‰it nebo resetovat. Nastavení osobních funkcí je moÏné upravovat pouze softwarem ovla-
daãe. Podrobnosti naleznete v „Pfiíruãce k softwaru fotoaparátu EOS-1D“.

V nabídce vyberte „Personal Functions
(P.Fn).“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Personal Functions“. Potom tlaãít-
ko < > uvolnûte.

1

Vyberte ãíslo osobní funkce, jejíÏ nasta-
vení chcete zru‰it nebo nastavovat.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > ãíslo osobní funkce. Potom tlaãítko
< > uvolnûte.

2

Zru‰te nebo resetujte nastavení.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „OFF“ pro zru‰ení a „ON“ pro reset
nastavení. Potom tlaãítko < > uvolnûte.

s Volba „ON“ nebo „OFF“ bude zobrazována zelenû.

• Chcete-li zru‰it nebo resetovat jinou osobní funkci,
zopakujte kroky 2 a 3.

• Stisknutím tlaãítka < > obnovíte nabídku.
Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko < > znovu.

3

I po jednorázovém zru‰ení v‰ech nastavení osobních funkcí (→str. 146) mÛÏete
v˘‰e uveden˘m postupem osobní funkce resetovat.
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Zru‰ení v‰ech osobních funkcíMENU

V‰echna nastavení osobních funkcí nastavená nebo registrovaná dodávan˘m softwarem
ovladaãe mÛÏete zru‰it najednou.

V nabídce vyberte „Clear all Personal
Functions.“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Clear all Personal Functions“.
Potom tlaãítko < > uvolnûte.

1

Zru‰te v‰echny osobní funkce.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „OK“. Potom tlaãítko < > uvol-
nûte.

s Po zru‰ení osobních funkcí se znovu zobrazí nabíd-
ka.

• Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko < >.

2

Po zru‰ení v‰ech osobních funkcí je mÛÏete znovu nastavit pomocí poloÏky
„Personal Functions (P.Fn)“. (→str. 145)
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147

9

Zde se dovíte, jak nastavovat datum a ãas fotoaparátu, vymûÀovat
zálohovací baterii a ãistit obrazov˘ snímaã CCD.

9
Ú

drÏba

ÚdrÏba
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Rok, mûsíc, den

Mûsíc, den, rok

Den, mûsíc, rok

Nastavení data a ãasu

V nabídce vyberte „Date/time.“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Date/time“. Potom tlaãítko < >
uvolnûte.

1

Dále uveden˘m postupme mÛÏete nastavit nebo opravit datum a ãas fotoaparátu. Datum
a ãas jsou zaznamenávány pro kaÏd˘ fotografovan˘ snímek.

MENU

Nastavte datum a ãas.

• Pomocí tlaãítka < > vyberte rok, mûsíc, den,
hodinu nebo minutu.

s V˘bûr se s kaÏd˘m stisknutím tlaãítka < >
posune na dal‰í.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > správné ãíslo. Potom tlaãítko
< > uvolnûte.

s Po nastavení poloÏky vyberte poloÏku následující,
abyste ji mohli nastavit.

2

Vyberte formát zobrazování data.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > nûkter˘ z dále uveden˘ch formátÛ
zobrazování (v˘bûr je v této smyãce):

3

Stisknûte tlaãítko < >.
s Datum a ãas se nastaví a znovu se zobrazí nabídka.

• Chcete-li nabídku ukonãit a vypnout LCD monitor,
stisknûte tlaãítko < > znovu.

4

Fotografie jsou zaznamenávány spoleãnû s aktuálním datem a ãasem.
Nenastavíte-li nejdfiíve správné datum a ãas, budou zhotovené snímky zaznamená-
ny s nesprávn˘m datem a ãasem.
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V˘mûna zálohovací baterie
Zálohovací baterie uchovává datum a ãas fotoaparátu. Îivotnost zálohovací baterie je pfiibliÏ-
nû 10 let. JestliÏe se pfii v˘mûnû napájecího akumulátoru datum/ãas resetuje, vymûÀte zálo-
hovací baterii níÏe popsan˘m zpÛsobem za novou lithiovou baterii CR2025.

Spínaã < > pfiepnûte do polohy < >
a vyjmûte napájecí akumulátor.

• Zálohovací baterie se nachází nahofie v oddûlení
fotoaparátu pro napájecí akumulátor.

1

Sejmûte kryt zálohovací baterie.

• ·roub povolte zpÛsobem znázornûn˘m na obrázku.2

Vyjmûte zálohovací baterii.3

Vyjmûte zálohovací baterii.

• Kladn˘ pól baterie musí smûfiovat nahoru.4

Nasaìte zpût kryt oddûlení pro baterii.

• Po nainstalování baterie pfiepnûte spínaã < > do
polohy < > – na LCD monitoru se zobrazí nabíd-
ka pro nastavení data a ãasu. Nastavte správné
datum a ãas podle krokÛ 2 aÏ 4 na str. 148.

5

Dbejte na to, abyste jako zálohovací baterii pouÏívali pouze lithiovou baterii
CR2025. 

(+)
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âi‰tûní senzoru CCDMENU

Obrazov˘ snímaã CCD pfiedstavuje film u klasick˘ch fotoaparátÛ. Pokud ulpí na povrchu sní-
maãe CCD neãistota nebo cizí ãástice, mohou b˘t na vyfotografovan˘ch snímcích tmavé skvr-
ny. Abyste tomuto zabránili, oãistûte obrazov˘ snímaã CCD níÏe popsan˘m zpÛsobem.
Pamatujte v‰ak, Ïe snímaã CCD je velmi citlivou souãástkou. Proto, pokud je to moÏné, pfie-
nechejte její ãi‰tûní odborníkÛm v servisním centru Canon.
Po celou dobu ãi‰tûní snímaãe CCD musí zÛstat napájení fotoaparátu zapnuto. Abyste zajisti-
li, Ïe se fotoaparát bûhem ãi‰tûní snímaãe CCD nevypne, napájejte jej ze sítû pomocí sady
DC propojky nebo zajistûte, aby byl napájecí akumulátor dostateãnû nabit˘. Budete rovnûÏ
potfiebovat ofukovaã, navíc musí b˘t z fotoaparátu sejmut objektiv. (→str. 26)

DC propojku nebo napájecí akumulátor
vloÏte do oddûlení pro baterie/akumulá-
tor) (→str. 23, 25) a spínaã < > pfiepnûte
do polohy < > (→str. 23, 25).

1

V nabídce vyberte „Sensor cleaning.“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Sensor cleaning“. Potom tlaãítko
< > uvolnûte.

2

Vyberte „OK.“

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „OK“. Potom tlaãítko < > uvol-
nûte.

s LCD monitor se vypne a na horním LCD panelu
bude blikat „ “.

3

Stisknûte úplnû spou‰È závûrky.
s Reflexívní zrcadlo se zablokuje a závûrka se ote-

vfie.
4
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âi‰tûní senzoru CCD

Oãistûte obrazov˘ snímaã CCD.

• Pomocí ofukovaãe opatrnû odfouknûte ze snímaãe
CCD ve‰ker˘ prach a jiné neãistoty.

5

Po oãi‰tûní CCD snímaãe.

• Nastavte spínaã < > do polohy < >.
s Fotoaparát se vypne a závûrka se zavfie. Reflexívní

zrcadlo se rovnûÏ sklopí.

• Nastavte spínaã < > do polohy < >. MÛÏete
opût zaãít fotografovat.

6

MENU

• Zajistûte, aby se v Ïádném pfiípadû pfii ãi‰tûní CCD snímaãe nevypnulo napájení
fotoaparátu. Vypnutí napájení fotoaparátu zpÛsobí zavfiení závûrky, a tím mÛÏe
dojít k po‰kození lamel závûrky ofukovaãem.

• NepouÏívejte optick˘ (ofukovací) ‰tûtec. ·tûtec by mohl CCD snímaã po‰kodit.

• Hrot ofukovaãe nezasouvejte do fotoaparátu více neÏ po úroveÀ objímky objekti-
vu. Pokud by se vypnulo napájení, závûrka by se zavfiela a hrot ofukovaãe by ji
mohl po‰kodit.

• NepouÏívejte vysokotlak˘ ofukovaã, stlaãen˘ plyn ani plyn ve spreji. Vysok˘ tlak
vzduchu by mohl CCD snímaã po‰kodit nebo by mohlo v dÛsledku expanze
plynu dojít k zmrazení povrchu CCD snímaãe.
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Tato ãást vám pomÛÏe lépe porozumût va‰emu fotoaparátu. Uvádí
základní koncepce fotografování, zab˘vá se specifikacemi fotoapará-
tu, systémov˘m pfiíslu‰enstvím a nabízí dal‰í referenãní informace.

Reference

R
eference
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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 anebo clonu) na
základû hodnot namûfien˘ch vestavûn˘m expozimetrem.

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

CF karta (CompactFlash)
CF karta je malé pamûÈové médium velikosti karty, které slouÏí k záznamu snímkÛ pofiízen˘ch
fotoaparátem EOS-1D.

Citlivost ISO
Indikuje citlivost filmu na svûtlo. Je uvádûna ãíslem, které následuje za znaãkou „ISO“, napfi.
„ISO 200.“ 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 soubo-
ru 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 senzorem
CCD fotoaparátu. Je urãen pro grafické zpracování snímku na osobním poãítaãi. PouÏívá bez-
ztrátovou kompresi. PouÏitím parametrÛ zpracování obrazu v softwaru ovladaãe mÛÏete zís-
kat poÏadované charakteristiky snímku.

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



Clona
Hodnota clony (clonové ãíslo) oznaãuje velikost rozevfiení
irisové clony objektivu. Rovná se ohniskové vzdálenosti
dûlené prÛmûrem clony. Urãuje, jak moc svûtla dopadá
na obrazov˘ snímaã CCD. Hodnota clony se zobrazuje na
horním 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 pro-
cházejícím objektivem dopadat na obrazov˘ snímaã CCD. Urãuje, kolik svûtla dopadá na
obrazov˘ snímaã CCD.

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

Názvy souborÛ
KaÏdému zhotovenému snímku je automaticky pfiifia-
zen název souboru. Název souboru je tvofien jedineã-
n˘m ãtyfiznakov˘m kódem fotoaparátu pfiednastave-
n˘m ve v˘robním závodu a automaticky pfiifiazovan˘m
ãíslem souboru. Kód fotoaparátu nelze mûnit. âíslo
souboru je pfiifiazováno automaticky podle vámi
vybrané metody ãíslování (→str. 56).
Snímky ve formátu JPEG budou mít pfiíponu „JPG“ a snímky ve formátu RAW pfiíponu „TIF“.
Zvukové soubory mají pfiíponu „WAV.“

Mikroprogramové vybavení
Tento software obsahuje rÛzné instrukce pro ovládání fotoaparátu. Fotoaparát EOS-1D pouÏí-
vá mikroprogramové vybavení pro zachycení a zpracování snímku. I kdyÏ je toto mikroprogra-
mové vybavení ve fotoaparátu pfiedinstalováno, mÛÏete kdykoli pozdûji nainstalovat novûj‰í
verzi.
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Pfiípona

Základní terminologie

5F9Z0001.JPG

âíslo souboru
Kód fotoaparátu

(Pfiíklad)
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1 2
Bod optimálního zaostfiení

Hloubka ostrosti

Clona nastavena na f/2.Clona nastavena na f/22.

Základní terminologie

Hloubka ostrosti
Hloubka ostrosti pfiedstavuje akceptovateln˘ rozsah zaostfiení pfied a za objektem, kter˘ je na
snímku zobrazen ostfie. âím men‰í je clona (tj. vût‰í clonové ãíslo), tím je hloubka ostrosti
vût‰í. A obrácenû, pfii vût‰í clonû (tj. men‰í hodnotû clony), bude hloubka ostrosti men‰í.

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 clonového ãísla 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) Pfii optimálnû zaostfieném objektu, bude hloubka ostrosti za bodem optimální zaostfiení (2)

vût‰í neÏ hloubka ostrosti pfied bodem optimální zaostfiení (1).

Expozice
K expozici dochází, kdyÏ je film (nebo obrazov˘ senzor u digitálního fotoaparátu) vystaven
svûtlu. Správné expozice je dosaÏeno, pokud je film nebo obrazov˘ senzor vystaven odpoví-
dajícímu mnoÏství svûtla v závislosti na jeho citlivosti. Správná expozice je dána nastavením
rychlosti závûrky a clony fotoaparátu.
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1) Zvy‰te citlivost ISO.
2) PouÏijte blesk.

Varovné indikace k expozici

1) SniÏte citlivost ISO.
2)Na objektiv nasaìte neutrální

‰ed˘ filtr.

1)Ovladaãem < > nastavte
men‰í rychlost závûrky.

2) Zvy‰te citlivost ISO.

1)Ovladaãem < > nastavte
vût‰í rychlost závûrky.

2) SniÏte citlivost ISO.

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

2) Zvy‰te citlivost ISO.

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

2) SniÏte citlivost ISO.

1) Odstupte více od objektu a zkuste
to znovu.

2) Máte-li objektiv se zoomem, nastav-
te nejkrat‰í ohniskovou vzdálenost.

1) Zvy‰te citlivost ISO.
2) PouÏijte blesk.

1)SniÏte citlivost ISO.
2)Na objektiv nasaìte neutrální

‰ed˘ filtr.

Objekt je pfiíli‰ tmav˘.

Objekt je pfiíli‰ svûtl˘.

Snímek bude podex-
ponován.

Snímek bude pfieex-
ponován.

Snímek bude podex-
ponován.

Snímek bude pfieex-
ponován.

PoÏadovaná hloubka
ostrosti není dosaÏi-
telná.

Objekt je pfiíli‰ tmav˘.

Objekt je pfiíli‰ svûtl˘.

¤e‰eníIndikaceBlikající varování ReÏim

Pfiíklady expoziãních varování uvádûné v tabulce odpovídají objektivu, kter˘ má
max. rozevfiení clony f/1.4 a min. rozevfiení clony f/22. Skuteãné varovné expozice
budou indikovat hodnotu clony v závislosti na konkrétním objektivu na fotoaparátu.
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Rychlost závûrky

C
lona

Programová kfiivka
NíÏe uvedená programová kfiivka se t˘ká fotografování v reÏimu Program AE < > s objekti-
vem EF 50mm f/1.4 USM.

Popis programové kfiivky
Dolní vodorovná osa znázorÀuje rychlost závûrky a pravá svislá osa clonu. Na levé a horní
hranû grafu je indikována hodnota expozice (EV) pro odpovídající kombinaci rychlosti závûrky
a clony, kterou nastaví reÏim Program AE podle znázornûné barevné programové kfiivky.
Pfiíklad: JestliÏe je jas objektu EV 12, oznaãuje bod, kde se diagonální linka z EV 12 (na horní
hranû grafu) protne s programovou kfiivkou, rychlost závûrky (1/320 s) a clonu (f/3.5), jeÏ se
nastaví automaticky programem.
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Funkce C.Fn-06 umoÏÀuje nastavovat rychlost závûrky a clonu s pln˘m nebo kro-
kem 1/2. (→str. 134)

Hodnoty rychlosti závûrky a clony
Hodnota rychlosti závûrky
Rychlost závûrky je normálnû zobrazována s krokem 1/3. âísla od „4“ po „16 000“ oznaãují
zlomkovou ãást rychlosti závûrky. Napfi. hodnota „125“ znamená rychlost závûrky 1/125 s.
Podobnû údaj 0“3 odpovídá rychlosti 0,3 s, a údaj 15“ rychlosti 15 s.

Hodnota clony
Clona je normálnû zobrazována s krokem 1/3. 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 1/3 Krok nastavení 1/2 Pln˘ krok nastavení

Rychlost závûrky ClonaRychlost závûrky Clona Rychlost závûrky Clona
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Oãistûte kontakty objektivu. (→str. 11)

Chyba CF karty. Problém s CF kartou. Proveìte nûkter˘ z tûchto
úkonÛ: Vyjmutí a nové nainstalování CF karty. Naformátování CF
karty. PouÏití jiné CF karty.

Pfiíli‰ mnoho sloÏek na CF kartû. Kartu nahraìte za jinou naformáto-
vanou CF kartu.

CF karta je zaplnûna. SmaÏte nepotfiebné snímky nebo kartu vymûÀ-
te za jinou s dostateãn˘m voln˘m místem.

Vyjmûte a znovu nainstalujte akumulátor.

Na LCD monitoru se mohou zobrazovat dále uvedená hlá‰ení.

Chybové kódy

Hlá‰ení na obrazovce

Busy

Loading image...

Unselectable image

“Folder number full”
No more producing
folder

“CF card full”
No more producing
folder

Fotoaparát zpracovává data. Chvíli poãkejte.

Fotoaparát ãte uloÏen˘ snímek. Chvíli poãkejte.

Vybrali jste snímek, kter˘ nelze pouÏít pro „Custom WB“ (uÏivatelské
vyváÏení bílé). Vyberte pouÏiteln˘ snímek. (→str. 43)

ProtoÏe stávající sloÏka dosáhla maximálního ãísla 999, nelze vytvofiit
novou sloÏku. Pomocí osobního poãítaãe smaÏte nepotfiebné sloÏky
nebo pouÏijte CF kartu, na níÏ ãíslo sloÏky nedosahuje povoleného
maxima.

CF karta je plná, proto nelze novou sloÏku vytvofiit. PouÏijte CF kartu,
která není plná, nebo pomocí osobního poãítaãe smaÏte nepotfiebné
snímky nebo sloÏky, abyste CF kartu uvolnili. Pamatujte, Ïe smazané
snímky jiÏ nelze obnovit.

Hlá‰ení Popis

Pfii chybû fotoaparátu se na horním 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 servisních stfiedisek 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
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Hlá‰ení na obrazovce

“CF card full”
No more recording

CF karta je plná, proto nelze zvukové nahrávky vytvofiit . Na CF kartû
smaÏte nepotfiebné snímky, abyste získali místo. Pamatujte, Ïe sma-
zané snímky jiÏ nelze obnovit. (→str. 121)

CF card not format-
ted

No CF card

Protected!

Not applicable, since
not registered

No Image

Cannot play back
image    

CF karta nebyla naformátována. Pfied pouÏíváním je nutné CF kartu
naformátovat. (→str. 126)
Na CF kartû je nûjaká závada. CF kartu naformátujte nebo ji vymûÀte.

Není vloÏena CF karta. VloÏte do fotoaparátu CF kartu.

SnaÏíte se smazat chránûn˘ snímek. Chcete-li smazat chránûn˘ sní-
mek, musíte nejdfiíve ochranu zru‰it. Potom jej smaÏte. (→str. 119)

SnaÏíte se pouÏít ãíslo P.Fn-0, které nebylo zaregistrováno. PouÏít lze
pouze osobní funkci P.Fn-0, která byla zaregistrována. (→str. 142)

Na CF kartû není Ïádn˘ zobraziteln˘ snímek. Toto hlá‰ení se rovnûÏ
zobrazuje, kdyÏ není na CF kartû Ïádn˘ snímek pfii nastavování
poloÏky nabídky „LCD brightness“. Zhotovte snímek nebo vloÏte CF
kartu, na níÏ jsou zobrazitelné snímky.

SnaÏíte se pfiehrávat snímek, jehoÏ formát souboru není kompatibilní,
nebo se snaÏíte o pfiehrání snímku s po‰kozen˘m souborem.

Cannot record Zvukov˘ soubor (WAV) je po‰kozen nebo je v nekompatibilním formá-
tu. Pomocí osobního poãítaãe smaÏte nepotfiebné zvukové soubory.

Hlá‰ení Popis

Cannot format
Change the CF card

CF kartu nelze naformátovat. PouÏijte kompatibilní CF kartu.
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Pokyny k odstraÀování problémÛ
JestliÏe zjistíte problém, zkuste nejdfiíve závadu odstranit podle dále uveden˘ch pokynÛ.

Napájení

Akumulátor nelze
dobít.

PouÏíváte nesprávn˘ akumulátor.
s PouÏívejte Ni-MH akumulátor urãen˘ pro tento pfiístroj. (→str. 22)

Akumulátor není fiádnû pfiipojen na nabíjeãku.
s Dbejte na to, aby byl akumulátor fiádnû pfiipojen na nabíjeãku. (→str. 22)

Fotoaparát nepra-
cuje, i kdyÏ je spí-
naã < > pfie-
pnut do polohy
< >.

Akumulátor je vybit.
s Nabijte akumulátor. (→str. 22)

Akumulátor není fiádnû nainstalován.
s Akumulátor nainstalujte správnû. (→str. 23)

Je otevfien kryt slotu CF karty.
s CF kartu zatlaãte tak, aby se zvednulo tlaãítko pro vysunutí CF karty.

Potom kryt slotu CF karty zavfiete. (→str. 27)

Kontrolka pfiístupu
bliká i po pfiepnutí
spínaãe < > do
polohy < >.

JestliÏe pfiepnete spínaã < > do polohy < > bezprostfiednû po zho-
tovení snímku, bude kontrolka pfiístupu je‰tû nûkolik sekund blikat, a to
po dobu nahrávání snímku na CF kartu.
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.
s Akumulátor plnû dobijte. (→str. 22)

Îivotnost akumulátoru je u konce.
s VymûÀte akumulátor za nov˘. (→str. 166)

Fotoaparát se
sám vypne.

Aktivovala se funkce automatického vypnutí napájení.
s Pfiepnûte znovu spínaã < > do polohy < > nebo nastavte funkci

automatického vypínání na „Off“. (→str. 130)

Na horním LCD
panelu se zobra-
zuje pouze ikona
< >.

Akumulátor je témûfi vybit.
s Nabijte akumulátor. (→str. 22)
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Pokyny k odstraÀování problémÛ

Fotografování

ProhlíÏení snímkÛ

Nelze vyfotografo-
vat nebo nahrát
Ïádn˘ snímek.

CF karta není fiádnû nainstalována.
s CF kartu nainstalujte správnû. (→str. 27)

CF karta je zaplnûna.
s PouÏijte novou CF kartu nebo smaÏte nepotfiebné snímky. (→str. 27, 122)

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. 74)

Na LCD monitoru
se snímek nezo-
brazuje ãistû.

Obrazovka LCD monitoru je ‰pinavá.
s Obrazovku otfiete mûkkou látkou.

Îivotnost LCD je u konce.
s ObraÈte se na prodejce nebo servisní centrum Canon.

Snímek je rozost-
fien.

Pfiepínaã reÏimÛ zaostfiování na objektivu je v poloze < > nebo < >.
s Pfiepínaã reÏimÛ zaostfiování na objektivu pfiepnûte do polohy < >. (→str. 26)

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. 29, 35)

CF kartu nelze
pouÏívat.

Data na CF kartû jsou po‰kozena.
s CF kartu naformátujte. (→str. 126)
s PouÏijte správnou CF kartu. (→str. 2, 3)

Snímek nelze
smazat.

Snímek je chránûn.
s Nejdfiíve zru‰te ochranu snímku. (→str. 119)

Datum a ãas jsou
nesprávné.

Datum a ãas nejsou správnû nastaveny.
s Nastavte správné datum a ãas. (→str. 148)
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V˘mûna matnice
Matnici fotoaparátu mÛÏete podle potfieby mûnit za vhodnûj‰í pro objekt nebo podmínky foto-
grafování. Souãasnû musíte nastavit uÏivatelskou funkci C.Fn-00 tak, aby standardní nastave-
ní pro správnou expozici odpovídalo pouÏité matnici.

V nabídce vyberte „Custom Function
(C.Fn).“

• Stisknûte tlaãítko < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > otáãejte voliãem
< > a vyberte < >.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „Custom Function (C.Fn)“. Potom
tlaãítko < > uvolnûte.

1

Vyberte C.Fn-00.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > „00“. Potom tlaãítko < > uvol-
nûte.

• Pfii stisknutém tlaãítku < > vyberte otáãením
ovladaãe < > poÏadované nastavení. Potom tla-
ãítko < > uvolnûte.

2

Zkontrolujte hlá‰ení.

• Je-li hlá‰ení OK, pfiidrÏte tlaãítko < > a ovlada-
ãem < > vyberte „OK.“ Potom tlaãítko < >
uvolnûte.

3

• JestliÏe matnici, kterou jste obdrÏeli s fotoaparátem, nebudete vymûÀovat,
nemusíte ani mûnit v˘chozí nastavení funkce C.Fn-00-1.

• Chcete-li matnici vymûnit, postupujte podle pokynÛ, které jste s touto matnicí
obdrÏeli.

• Matnice Ec-A, Ec-B, Ec-I a Ec-L mají uprostfied prizmatick˘ hranol. V pfiípadû
pouÏití hranolu nelze dosáhnout správn˘ch hodnot expozice s pomûrov˘m mûfie-
ním nebo bodov˘m mûfiením zaloÏen˘m na stfiedové oblasti. S tûmito matnicemi
pouÏijte celoplo‰né mûfiení se zdÛraznûn˘m stfiedem nebo bodové mûfiení mimo
stfied.

Funkci C.Fn-00 nelze zaregistrovat do Ïádné skupiny uÏivatelsk˘ch funkcí.

Typ matnice

Matnice zhotovená novou laserovou technologií

Matnice zhotovená laserovou technologií

Oznaãení

Ec-N, Ec-R

¤ady Ec (A, B, C, CII, CIII, D, H, I, L)

Nastavení funkce C.Fn-00

0

1

N

L
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EOS-1VEOS-1D

V˘mûna matnice

Ec-A: Standardní mikrohranol Ec-H: Laserovû matovaná se stupnicí
Objektivy s max. clo-
nou men‰í neÏ f/5.6 (tj.
vy‰‰ím clonov˘m ãís-
lem) budou zpÛsobo-
vat, Ïe mikrohranol
matnice ztmavne.

Stupnice uprostfied
a po obvodu napomá-
hají sestavení kompozi-
ce snímkÛ u detailÛ
a mikrofotografie.

Ec-B: Nová dûlená matnice Ec-I: Laserovû matovaná s nitkov˘m kfiíÏem
Objektivy s max. clo-
nou men‰í neÏ f/5.6 (tj.
vy‰‰ím clonov˘m ãís-
lem) nebudou zpÛsobo-
vat, Ïe mikrohranol
matnice ztmavne.

Nitkov˘ kfiíÏ uprostfied
napomáhá zaostfiení.
Matnice je vhodná pro
mikrofotografii a astro-
fotografii.

Ec-CII: Celkovû laserovû matovaná Ec-L: Matnice s kfiíÏov˘m dûlením
Standardní matnice
fotoaparátu EOS-1N.

Zaostfiuje s vertikálním
a horizontálním dûlením.
Objektivy s max. clonou
men‰í neÏ f/5.6 (tj. vy‰‰ím
clonov˘m ãíslem) budou
zpÛsobovat, Ïe dûlená
ãást matnice ztmavne.

Ec-CIII: Laserovû matovaná Ec-N: Nová laserovû matovaná
Standardní matnice foto-
aparátÛ EOS-1D
a EOS-1V. Na v˘stupku
je vyti‰tûno logo CIII, aby
se matnice odli‰ila od
typu Ec-N.

Standardní matnice
fotoaparátu EOS-3.

Ec-D: Laserovû matovaná s mfiíÏkou Ec-R: Nová laserovû matovaná
Ideální pro fotografie
architektury a doku-
mentaãní práce.

Standardní matnice
fotoaparátu
EOS-1N RS.

Vymûnitelné matnice fiady Ec

PfiestoÏe fotoaparáty EOS-1D i EOS-1V pouÏí-
vají stejnou matnici, je obrazové pokrytí u fotoa-
parátu EOS-1D men‰í. Obrázek znázorÀuje
porovnání obrazového pokrytí obou fotoaparátÛ.
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Hlavní pfiíslu‰enství (volitelné)
Ni-MH akumulátor NP-E3
Vysoce v˘konn˘ napájecí akumulátor urãen˘ v˘hradnû
pro fotoaparáty EOS-1D se jmenovit˘m napûtím 12 V.
Akumulátor lze nabíjet aÏ 500x. Plnû nabit˘ akumulátor
umoÏÀuje fotoaparátem zhotovit pfii normální teplotû aÏ
500 snímkÛ.

Nabíjeãka Ni-MH akumulátoru NC-E2
Rychlonabíjeãka urãená pro Ni-MH akumulátory NP-E3.
Nabití jednoho akumulátoru trvá pfiibl. 120 minut, nabíjeã-
ka chrání akumulátor pfied pfiebíjením. Najednou lze nabí-
jet aÏ 2 akumulátory. Funkce vybíjení, kterou se odstraÀu-
je pamûÈov˘ efekt akumulátoru, trvá pfiibliÏnû 8,5 hodiny.
Nabíjeãku lze napájet síÈov˘m napûtím 100–240 V.

Blesky Speedlite zasazované 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, vyso-
korychlostní synchronizaci (blesk FP) a blokování FE.
Blesky Speedlite 550EX je moÏno pouÏít pro bezdrátové
automatické zábleskové osvûtlování E-TTL s více jednot-
kami.

Kruhov˘ makroblesk Lite
Makroblesky Lite fiady EX jsou ideálními osvûtlovacími
prostfiedky pro zábleskovou makrofotografii.
Spustit lze pouze jednu nebo obû zábleskové trubice
i fiídit zábleskov˘ pomûr, a tak snadno dosáhnout sofisti-
kovan˘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 vícezábles-
kového svûtla Speedlite (s blesky 550EX jako podfiízené
jednotky).
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Hlavní pfiíslu‰enství (volitelné)

Dálková spou‰È RS-80N3
Dálková spou‰È s propojovací ‰ÀÛrou 80 cm zabraÀuje
rozechvûní fotoaparátu pfii fotografování se superteleob-
jektivem, pfii makrofotografii a dlouhodob˘ch expozicích.
Pomocí dálkové spou‰tû mÛÏete stisknout spou‰È do
poloviny nebo úplnû. Je rovnûÏ vybavena zámkem stisk-
nuté spou‰tû. Konektor s rychl˘m zaji‰tûním se pfiipojuje
do zdífiky dálkového ovládání fotoaparátu EOS-1D.

Dálkov˘ ovladaã s ãasovaãem TC-80N3
Je opatfien ‰ÀÛrou v délce 80 cm a nabízí ãtyfii vestavûné
funkce: 1. Samospou‰È, 2. intervalov˘ ãasovaã, 3. trvání
dlouhodobé expozice, a 4. nastavení poãítadla otevfiení
závûrky. âas mÛÏe b˘t nastaven v rozsahu 1 s aÏ 99
hodin 59 min 59 s. Propojovací konektor na fotoaparát
EOS-1D je vybaven rychl˘m zaji‰tûním.

Dálkov˘ ovladaã LC-4
Tento dálkov˘ ovladaã má dosah 100 metrÛ. Je dodáván
s vysílaãem a pfiijímaãem. Konektor pfiijímaãe se zapojuje
do zdífiky dálkového ovládání fotoaparátu EOS-1D a je
opatfien rychl˘m zaji‰tûním.

CF karta
Datové pamûÈové médium, na které se ukládají zachyce-
né snímky. Doporuãujeme pouÏívat CF karty spoleãnosti
Canon.

Dioptrické korekãní ãoãky fiady E
Na okulár fotoaparátu mÛÏe b˘t nasazen doplnûk, kter˘ je
opatfien jednou z deseti dioptrick˘ch korekãních ãoãek
fiady E (-4 aÏ +3 dioptrie), coÏ roz‰ifiuje rozsah dioptrické-
ho sefiízení.

Adaptér PC karty
UmoÏÀuje vloÏení CF karty do slotu PC karty nebo do
ãteãky PC karty.
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Doplnûk okuláru Ec-II

Okulár Ec zabraÀující zamlÏení

PryÏov˘ rám Ec

Dioptrické korekãní
ãoãky fiady Ec

Úhlov˘ hledáãek C

220EXST-E2 420EX 550EX Kruhov˘ makroblesk
Lite MR-14EX

¤emen L4

PfiídrÏn˘ fiemen E1

Matnice Ec

Ni-MH akumulátor NP-E3

Nabíjeãka Ni-MH akumulátoru NC-E2

Sada DC propojky DCK-E1

Lithiová baterie CR2025

Kruhov˘ makroblesk
Lite MT-24EX

Dodávané 
pfiíslu‰enství

Mapa systému
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Objektivy Canon EF

Dálkov˘ ovladaã
s ãasovaãem TC-80N3

Dálková spou‰È
RS-80N3

Dálkov˘ ovladaã
LC-4

CF karta

âteãka karet

Adaptér PC karty

Kabel rozhraní IFC-200D6

Slot PC karty

Port IEEE 1394

Port IEEE 1394

Slot PC kartyCD-ROM EOS Digital Solution

CD-ROM Photoshop LE

Poãítaã kompatibilní s PC/AT

Poãítaã Macintosh

Mapa systému
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Hlavní specifikace

• Typ
Typ.............................................Digitální zrcadlovka s AF/AE
Záznamové médium..................CF karta, typ I nebo II
Velikost snímku..........................28,7 x 19,1 mm
Kompatibilní objektivy................Objektivy Canon EF (efektivní zorn˘ úhel je pfiibl. 1,3 násobek

indikované ohniskové vzdálenosti objektivu)
Objímka pro objektiv..................Objímka Canon EF

• Obrazov˘ senzor
Typ.............................................Velik˘ jednoãipov˘ senzor CCD s vysokou citlivosti a s vyso-

k˘m rozli‰ením
Pixely .........................................Efektivní pixely: PfiibliÏnû 4,15 megapixelÛ (2496 x 1662)

Celkem pixelÛ: PfiibliÏnû 4,48 megapixelÛ (2664 x 1681)
Pomûr stran obrazu...................3:2
Systém barevného filtru.............Filtr primárních barev RGB
Nízkopásmov˘ filtr .....................Umístûn˘ pfied obrazov˘m snímaãem, nesnímateln˘

• Systém nahrávání
Formát nahrávání ......................JPEG (Design typu systém souborÛ pro fotoaparáty) a RAW
Obrazov˘ formát........................JPEG, RAW (12 bitÛ)
Souãasné nahrávání ve formátech RAW+JPEG....Ano
Velikost souboru ........................(1) Velk˘/Jemn˘: pfiibl. 2,4 MB (2464 x 1648 pixelÛ)

(2) Velk˘/Normální: pfiibl. 1,3 MB (2464 x 1648 pixelÛ)
(3) Mal˘/Jemn˘: pfiibl. 1,1 MB (1232 x 824 pixelÛ)
(4) RAW: pfiibl. 4,8 MB (2496 x 1662 pixelÛ)
* Pfiesné velikosti souborÛ jsou dány objektem a citlivostí ISO.

SloÏky........................................MoÏnost vytváfiení a v˘bûru sloÏek
âíslování souborÛ......................(1) âíslování podle pofiadí

(2) Automatick˘ reset
(3) Ruãní reset

Parametry zpracování ...............Standardní parametry plus aÏ tfii sady uÏivatelsk˘ch paramet-
rÛ zpracování

Rozhraní ....................................IEEE 1394 (se speciálním kabelem)

• VyváÏení bílé
Nastavení...................................Automatika, denní svûtlo, stín, zataÏeno, Ïárovka, záfiivka,

blesk, uÏivatelské nastavení, nastavení teploty chromatiãnosti,
osobní vyváÏení bílé (celkem 10 nastavení)

Automatické vyváÏení bílé .........Hybridní automatické vyváÏení bílé pomocí snímaãe CCD
a speciálního externího senzoru

Osobní vyváÏení bílé .................Zaregistrovat lze aÏ tfii nastavení osobního vyváÏení bílé
Kompenzace teploty chromatiãnosti.....Posouvání vyváÏení bílé +/–3 kroky s pln˘m krokem nastavení

• Barevná matice
Typ.............................................Dva typy barevného prostoru: sRGB a Adobe RGB V prosto-

ru sRGB lze vybírat preferovan˘ typ tónu barev ze ãtyfi typÛ
(celkem 5 typÛ)
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• Hledáãek
Typ.............................................Sklenûn˘ pûtihranol
Pokrytí .......................................PfiibliÏnû 100 % vertikálnû i horizontálnû vzhledem k efektiv-

ním pixelÛm
Zvût‰ení .....................................0,72x (-1 dioptrie s objektivem 50 mm aÏ nekoneãno)
Bod oka .....................................20 mm
Vestavûná dioptrická korekce ...-3,0 aÏ +1,0 D
Matnice......................................Vymûnitelná (9 typÛ), standardní matnice Ec-CIII
Zrcadlo.......................................Polopropustné zrcadlo s rychl˘m návratem (propustnost:

odrazn˘ pomûr 37:63; s objektivem EF 1200 mm f/5.6 nebo
s krat‰í ohniskovou vzdáleností bez ofiezání)

Informace zobrazované v hledáãku...Informace o AF (body AF, potvrzovací svûtlo zaostfiení), infor-
mace o expozici (rychlost závûrky, clona, ruãní expozice, roz-
sah mûfiení, citlivost ISO, expoziãní úroveÀ, expoziãní varová-
ní), informace o blesku (pfiipravenost blesku, blesk FP, bloko-
vání FE, úroveÀ zábleskové expozice), formát JPEG, poãet
zb˘vajících snímkÛ, informace o CF kartû

ProhlíÏení hloubky ostrosti.........MoÏné pomocí tlaãítka pro prohlíÏení hloubky ostrosti
Závûrka okuláru.........................Vestavûná

• Automatické zaostfiování
Typ.............................................TTL-AREA-SIR se senzorem CMOS
Body AF.....................................45 bodÛ AF (plo‰n˘ AF)
Pracovní rozsah AF...................EV 0-18 (pfii ISO 100)
ReÏimy zaostfiování ...................Jednosnímkov˘ AF
Inteligentní AF-servo .................Ruãní zaostfiování (MF)
Volba bodu AF...........................Automatick˘ v˘bûr, ruãní v˘bûr, v˘chozí pozice (pfiepnutí na

registrovan˘ bod AF)
Zobrazení vybraného bodu AF..Superimponovan˘ v hledáãku a indikovan˘ na horním LCD

panelu
Pomocn˘ paprsek AF................Pomocn˘ paprsek AF je emitován bleskem Speedlite

• Nastavení expozice
ReÏimy mûfiení ..........................Mûfiení TTL pfii max. rozevfiení clony s 21zónov˘m SPC

(1) Vyhodnocovací mûfiení (vázané s libovoln˘m bodem AF)
(2) Dílãí mûfiení (pfiibliÏnû 13,5 % stfiedu hledáãku)
(3) Bodové mûfiení
• Centrované bodové mûfiení (pfiibliÏnû 3,8 % stfiedu hledáãku)
• Bodové mûfiení svázané se bodem AF (pfiibliÏnû 3,8 % hledáãku)
• Vícebodové mûfiení (zadat lze aÏ 8 mûfiicích bodÛ)

(4) Celoplo‰né mûfiení se zdÛraznûn˘m stfiedem
Rozsah mûfiení ..........................EV 0–20 (pfii 20 °C s objektivem 50 mm f/1.4, ISO 100)
Systémy fiízení expozice............Program AE (posouvateln˘), AE s prioritou závûrky, AE s pri-

oritou clony, AE s nastavením hloubky ostrosti, AE s bleskem
E-TTL, ruãní nastavení, mûfien˘ ruãní blesk

Rozsah citlivosti ISO .................Ekvivalentní citlivost ISO 200-1600 (s krokem nastavení 1/3),
citlivost ISO lze roz‰ífiit na ISO 100 aÏ 3200.

Kompenzace expozice ..............Automatické posouvání expozice (AEB) –3 kroky s pfiesností
nastavení 1/3

Hlavní specifikace
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Metody posouvání .....................1. Rychlost závûrky nebo clona 2. citlivost ISO
Ruãní: +/–3 kroky s nastavením s krokem nastavení 1/3 (lze
kombinovat s AEB)

Blokování AE .............................Automatika: Pracuje v reÏimu Jednosnímkov˘ AF s pomûro-
v˘m mûfiením, kdyÏ je dosaÏeno zaostfiení
Ruãní: Tlaãítkem blokování AE ve v‰ech reÏimech mûfiení

• Závûrka
Typ.............................................Elektronická vertikálnû vedená závûrka ve fokální rovinû se

v‰emi rychlostmi fiízen˘mi elektronicky a s obrazov˘m sníma-
ãem CCD

Rychlosti závûrky ......................1/16 000 aÏ 30 s (krok nastavení 1/3), dlouhodobá expozice,
X-sync 1/500 s

Spou‰È závûrky .........................Elektromagnetická spou‰È, s jemn˘m stiskem
Redukce ‰umu pfii dlouhodob˘ch expozicích ...PouÏita pfii rychlostech závûrky 1/15 s nebo niÏ‰ích (vãetnû

dlouhodobé expozice)
Samospou‰È ..............................10sekundové nebo 2sekundové zpoÏdûní
Dálkové ovládání .......................Dálkové ovládání s kontaktem typu N3

• Blesk
Blesky Speedlite pro fotoaparáty typu EOS ....Blesk Speedlite fiady EX s automatikou E-TTL
Zdífika PC ..................................Ano

• Systém posunu
ReÏimy fiízení.............................Jednotlivé snímky, rychlé souvislé fotografování, pomalé sou-

vislé fotografování
Rychlost souvislého fotografování .....Rychlé souvislé fotografování PfiibliÏnû 8 snímkÛ/ sekundu

Pomalé souvislé fotografování PfiibliÏnû 3 snímky/sekundu
Max. poãet snímkÛ pfii souvislém fotografování 21 snímkÛ v reÏimech Velk˘/Jemn˘,

Velk˘/Normální, Mal˘/Jemn˘
16 snímkÛ v reÏimech RAW, RAW + Velk˘/Jemn˘, RAW +
Velk˘/Normální, RAW + Mal˘/Jemn˘
* Maximální poãet snímkÛ v jednom sledu závisí na objektu,
reÏimu fotografování a citlivosti ISO.

• LCD monitor
Typ.............................................Barevn˘ LCD monitor TFT
Velikost monitoru .......................2,0“
Pixely .........................................PfiibliÏnû 120 000
Pokrytí .......................................100 % vzhledem k efektivním pixelÛm
¤ízení jasu.................................Nastavitelné v pûti úrovních

• Pfiehrávání snímkÛ
Formát zobrazování snímkÛ ......1. Jednotlivé snímky s informacemi, 2. jednotlivé snímky,

3. indexovû ãtyfii snímky, 4. indexovû devût snímkÛ
Upozornûní zv˘raznûním...........Ve v˘‰e uveden˘ch formátech 1 a 2 se budou v‰echny pfieexpo-

nované oblasti zv˘razÀovat blikáním v zobrazovaném snímku

Hlavní specifikace
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• Ochrana a mazání snímkÛ
Ochrana.....................................Ochrana pfied smazáním jednoho snímku, v‰ech snímkÛ ve

sloÏce nebo v‰ech snímkÛ na CF kartû mÛÏe b˘t pouÏita
nebo zru‰ena najednou

Smazání.....................................Jeden snímek, v‰echny snímky ve sloÏce nebo v‰echny sním-
ky na CF kartû je moÏné smazat (s v˘jimkou chránûn˘ch)
najednou

• Nahrávání zvuku
Metoda nahrávání......................Ke snímkÛm lze pfiipojit zvukov˘ komentáfi zaznamenan˘

vestavûn˘m mikrofonem
Formát souboru .........................WAV
Doba nahrávání .........................Max. 30 s na záznam

• Nabídky
Kategorie nabídek .....................1. Nabídka nahrávání, 2. nabídka pfiehrávání, 3. nabídka

nastavování, 4. nabídka uÏivatelsk˘ch/osobních funkcí
Jazyk pro LCD monitor..............Japon‰tina, angliãtina, francouz‰tina, nûmãina, ‰panûl‰tina
Aktualizace mikroprogramového vybavení ......Je moÏná uÏivatelem

• UÏivatelské pfiizpÛsobení
UÏivatelské funkce ....................21 uÏivatelsk˘ch funkcí se 67 nastaveními
Osobní funkce ...........................25

• Napájení
Zdroj ..........................................Jeden Ni-MH akumulátor NP-E3

∗ SíÈové napájení je moÏné pfies AC adaptér a DC propojku.
Poãet snímkÛ.............................20 °C: PfiibliÏnû 500

0 °C: PfiibliÏnû 350
∗ V˘‰e uvedené údaje platí pro plnû nabit˘ Ni-MH akumulátor

NP-E3.
Kontrola stavu nabití..................Automatická
Funkce úspory energie..............Ano. Napájení se vypne po 1, 2, 4, 8, 15 nebo 30 min
Zálohovací baterie .....................Jedna lithiová baterie CR2025

• Rozmûry a hmotnost
Rozmûry (· x V x H): ................156 x 157,6 x 79,9 mm 
Hmotnost ...................................1250 g (pouze tûlo; akumulátor: 335 g)

• Pracovní podmínky
Rozsah pracovních teplot ..........0–45 °C
Pracovní vlhkost ........................85 % nebo niÏ‰í

• Ve‰keré v˘‰e uvedené specifikace jsou zaloÏeny na testovacích a mûfiicích standardech
Canon.

• Zmûna specifikací produktu a fyzického vzhledu vyhrazena bez pfiedchozího oznámení.

Hlavní specifikace
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Tento návod k pouÏívání si proãtûte dfiíve, neÏ zaãnete s fotoapa-
rátem pracovat. Návod si uschovejte na bezpeãném místû, abys-
te se k nûmu mohli vrátit i v budoucnosti.

CT1-1229-001 © CANON INC. 2001 TI·TùNO V âR

Tento návod k pouÏívání je aktuální k záfií 2001. Informace k pouÏívání fotoapará-
tu se systémov˘m pfiíslu‰enstvím uveden˘m na trh po tomto datu získáte u nej-
bliÏ‰ího servisního centra Canon.




