C
âeská verze

POKYNY K OBSLUZE

Dûkujeme vám, Ïe jste se rozhodli pro v˘robek firmy Canon.
Fotoaparát Canon EOS-3 je první celosvûtovû prodávanou jednookou
zrcadlovkou s vysoce v˘konn˘m automatick˘m zaostfiováním (AF)
vyuÏívající okem fiízen˘ plo‰n˘ AF. Tento pfiístroj nabízí mnoho vlastností,
které vyhovují ‰iroké ‰kále podmínek fotografování v rozsahu od plnû
automatick˘ch operací aÏ po vysoce specializované aplikace. Fotoaparát
se rovnûÏ vyznaãuje snadnou obsluhou pomocí elektronického voliãe.
NeÏ budete nov˘ fotoaparát pouÏívat, prostudujte si tento návod, abyste
se dÛvûrnû seznámili s jeho obsluhou.

● Upozornûní
• Pfied pofiizováním dÛleÏit˘ch snímkÛ (napfi. pfii svatbách) zhotovte nûkolik
zku‰ebních snímkÛ, abyste se ujistili, Ïe fotoaparát pracuje správnû.
•

Fotoaparáty znaãky EOS a objektivy Canon typu EF vyuÏívají jedineãn˘
systém propojení objektivu s fotoaparátem pomocí elektrick˘ch kontaktÛ
urãen˘ch rÛzn˘m speciálním operacím (automatické zaostfiování
a nastavení expozice apod.). U objektivÛ jin˘ch neÏ EF mÛÏe docházet
k nesprávné funkci fotoaparátu nebo objektivu.
Pfii pouÏívání fotoaparátu EOS s produkty jin˘ch v˘robcÛ nepfiebírá firma
Canon Ïádnou odpovûdnost za nesprávnou funkci nebo jiné po‰kození
pfiístroje.

● V návodu jsou pouÏívány dále uvedené symboly:
: Upozornûní, která zabrání chybné funkci fotoaparátu.
: Poznámky a dal‰í základní informace, které je dobré pfii
obsluze fotoaparátu znát.
: Rady, jak fotoaparát pouÏívat s cílem dosáhnout co nejlep‰ích snímkÛ.
• âísla v závorkách udávají místo v návodu, kde mÛÏete nalézt bliÏ‰í
vysvûtlení.
• Pfieãtûte si téÏ odstavec „Bezpeãnostní pokyny“ na stranû 6, abyste se
vyvarovali nesprávnému pouÏití fotoaparátu a jeho po‰kození.
• Návod si uschovejte na bezpeãném místû, abyste se k nûmu mohli
vrátit i v budoucnosti.
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Bezpeãnostní pokyny
Péãe fotoaparátu a skladování
( 1 ) Tento fotoaparát je velmi pfiesné zafiízení, proto by vám nemûl
v Ïádném pfiípadû upadnout a ani byste jej nemûli vystavovat
nárazÛm.
( 2 ) Tento pfiístroj není odoln˘ proti vodû, proto by nemûl b˘t pouÏíván
pod vodou. JestliÏe se ne‰Èastnou náhodou do pfiístroje dostane
voda, obraÈte se na autorizované servisní stfiedisko firmy Canon.
Pfiípadné vodní kapky setfiete suchou látkou. Fotografick˘ pfiístroj
rovnûÏ nevystavujte slanému prostfiedí a pokud pfiístroj pouÏíváte na
pláÏi, vÏdy ho potom otfiete do sucha látkou.
( 3 ) Dbejte na to, aby byl fotoaparát mimo dosah sluneãních paprskÛ
a „hork˘ch míst“, jako jsou úloÏné prostory za sklem automobilu
v letních dnech. Nadmûrné teplo mÛÏe zpÛsobit chybnou funkci
fotoaparátu.
( 4 ) Fotoaparát obsahuje elektronické obvody zhotovované velmi
pfiesnou technologií. V Ïádném pfiípadû se nesnaÏte pfiístroj vlastními
silami rozebírat.
( 5 ) V pfiípadû, Ïe by na pfiední ãoãce objektivu, optice hledáãku, matnici,
oddûlení pro film nebo zrcadle byla neãistota, odstraÀte ji ofukovacím
‰tûtcem. Pro ãi‰tûní fotoaparátu nebo objektivu nepouÏívejte Ïádná
organická rozpou‰tûdla. Je-li nezbytné dÛkladné vyãi‰tûní pfiístroje,
obraÈte se na autorizované servisní stfiedisko firmy Canon.
( 6 ) Závûrka fotoaparátu je mimofiádnû tenká, proto k jejímu ãi‰tûní
pouÏívejte v˘hradnû ofukovací ‰tûtec. Dbejte v‰ak na to, abyste
závûrku neofukovali pfiíli‰ intenzivnû, mohlo by jí to po‰kodit. Díly
závûrky lze snadno deformovat ãi jinak po‰kodit. RovnûÏ pfii vkládání
nebo vyjímání filmu postupujte opatrnû, abyste se nedotkli lamely
závûrky.
( 7 ) Nedot˘kejte se prsty elektrick˘ch kontaktÛ. Mohlo by to zpÛsobit
tvorbu koroze, která zabrání v fiádném elektrickém kontaktu, a tedy
funkci fotoaparátu.
( 8 ) Nebudete-li del‰í dobu fotoaparát pouÏívat, vyjmûte z nûj baterii
a uloÏte ho na chladném, suchém a dobfie vûtraném místû. Bûhem
skladování obãas pfiístroj vyzkou‰ejte.
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( 9 ) Neukládejte fotoaparát v laboratofii nebo na místech, kde se mohou
vyskytovat korozivní v˘pary.
(10) JestliÏe jste fotoaparát del‰í dobu nepouÏívali, pfiezkou‰ejte v‰echny
jeho dÛleÏité funkce. Po velmi dlouhé dobû nepouÏívání nebo pfied
v˘znamn˘mi událostmi, napfi. pfied cestou do zahraniãí, je vhodné
fotoaparát nechat ovûfiit v nejbliÏ‰ím servisním stfiedisku Canon.
(11) Po sejmutí objektivu z fotoaparátu nasaìte na nûho ochranné kryty (pfiední
a zadní) nebo objektiv pokládejte zadní stranou nahoru, abyste zabránili
po‰krábání povrchu ãoãek a po‰kození elektrick˘ch kontaktÛ.
(12) I kdyÏ je hlavní spínaã v poloze < >, odebírá pfiístroj malé mnoÏství
energie, které slouÏí k napájení LCD panelu. Tento odbûr v‰ak nezpÛsobí
sníÏení kapacity baterie, aby to mûlo vliv na poãet exponovan˘ch filmÛ.

LCD panel
LCD panel s tekut˘mi krystaly stárne a za urãit˘ch okolností se mÛÏe stát, Ïe
údaje na nûm zobrazované zesvûtlají a budou ‰patnû ãitelné. Pokud by k tomu
do‰lo, nechejte si LCD displej za úhradu v servisním stfiedisku Canon vymûnit.
Pfii nízk˘ch teplotách se mÛÏe stát, Ïe LCD panel reaguje pomaleji. Pfii vysok˘ch
teplotách nad 60 °C mÛÏe naopak zãernat. Pfii pokojové teplotû se v‰ak normální
funkce obnoví.

Na LCD panelu bliká symbol „

“

JestliÏe se kapacita baterií v˘raznû sníÏí nebo jestliÏe fotoaparát
nesprávnû pracuje, bliká na LCD panelu symbol „ “. Pokud k tomuto
dojde, postupujte následovnû:
( 1 ) Stisknûte kontrolní tlaãítko baterie a ovûfite její stav. JestliÏe je
kapacita baterie nízká, vymûÀte ji.
( 2 ) JestliÏe je kapacita baterie normální, baterii vyjmûte a vloÏte znovu.
( 3 ) Stisknûte jednou spou‰È závûrky.
JestliÏe pfiestane b˘t „ “ na LCD panelu zobrazováno, pracuje fotoaparát normálnû. JestliÏe po absolvování této procedury stále bliká symbol
„ “, jedná se o chybnou funkci pfiístroje. Proto fotoaparát odneste do
nejbliÏ‰ího servisního stfiediska Canon.
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Poznámky k baterii
Fotoaparát pracuje pouze pfii fiádnû nainstalované baterii (viz str. 21).
Kapacitu baterie kontrolujte v tûchto pfiípadech:
(1) Po v˘mûnû baterie.
(2) JestliÏe jste fotoaparát del‰í dobu nepouÏívali.
(3) JestliÏe závûrka nepracuje správnû.
(4) JestliÏe fotografujete pfii velmi nízk˘ch teplotách.
(5) Pfied dÛleÏit˘mi událostmi, kde budete fotoaparát pouÏívat.
• Pfied vloÏením baterie otfiete kontakty, abyste odstranili otisky prstÛ
a neãistotu. Tímto zpÛsobem pfiedejdete ‰patnému kontaktu a vzniku
koroze.
• Nikdy se nepokou‰ejte baterii otevfiít nebo znovu nabít. RovnûÏ
nepfiechovávejte baterii v místû, kde panují vysoké teploty nebo kde
by mohlo dojít ke krátkému spojení kontaktÛ. Baterii nezkratujte
a nevhazujte do ohnû.
• PfiestoÏe lithiová baterie pracuje dobfie pfii nízk˘ch teplotách, mÛÏe se
její kapacita pfii siln˘ch mrazech sníÏit. Pro takové pfiípady noste
s sebou nejlépe v kapse, co nejblíÏe u tûla, náhradní baterii. Baterie
stfiídejte a volnou mezitím ohfiejte.

Nízká kapacita baterie
JestliÏe na LCD panelu bliká symbol „
“ nebo není tento symbol
zobrazen, je moÏno stále fotografovat se správnou expozicí, pokud
funguje závûrka. MÛÏe se ov‰em stát, Ïe kapacita baterie jiÏ nebude
staãit pro automatick˘ posun filmu nebo pro jeho zpûtné pfievinutí. Na
LCD panelu se rozbliká symbol „ “. Po v˘mûnû baterie za novou se
automaticky obnoví posouvání filmu, anebo pfii stisku tlaãítka <
>
pfievíjení filmu.

8

Popis jednotliv˘ch ãástí
•
•

Stránky, na kter˘ch naleznete bliÏ‰í informace, jsou uvedeny
v závorkách.
V textu jsou jednotlivá ovládání fotoaparátu indikována pfiíslu‰n˘mi
ikonami.

Zrcadlo (str. 89)

Objímka pro objektiv

Indikátor samospou‰tû (str. 87)

Znaãka pro nasazení objektivu (str. 23)

Spou‰È závûrky (str. 16)

Matnice

Tlaãítko prohlíÏení hloubky
ostrosti (str. 90)

Zaji‰Èovací kolík objektivu
UvolÀovací tlaãítko objektivu
(str. 23)

DrÏadlo (str. 21)

Oãko fiemínku (str. 14)
·roub drÏadla
(str. 21)

UvolÀovací tlaãítko zámku
zadní stûny (str. 24)

Objímka pro stativ

Páãka zadní stûny
fotoaparátu (str. 24)

Elektrické kontakty
(str. 23)

Kryt konektoru dálkového
ovládání

Kryt propojky motorového
pohonu

Konektor dálkového ovládání
s rychl˘m zaji‰tûním
Zdífika PC (str. 101)
Propojovací kolík
motorového pohonu
UvolÀovací páãka
baterie (str. 21)

Otvor pro polohovací kolík

Kontakty
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Popis jednotliv˘ch ãástí
DrÏák pfiíslu‰enství

< > tlaãítko reÏimu mûfiení /
< > tlaãítko kompenzace expozice
(str. 54, 97)

Kontakt X-sync
<

<
> voliã reÏimu fotografování (str. 30)

> spínaã fiízení oken (str. 40)

<
> tlaãítko osvûtlení LCD panelu
(str. 90)

<
> AF tlaãítko reÏimu
AF (str. 34)

LCD panel (str. 11)

<
> tlaãítka reÏimu
posouvání filmu (str. 85)

<
> tlaãítko blokování
FE/tlaãítko vícebodového
mûfiení (str. 57, 95)

<
> tlaãítko citlivosti
filmu (str. 81)

< > tlaãítko kompenzace
expozice/tlaãítko clony
(str. 73, 76)

< > tlaãítka AEB
(str. 77)

<
> hlavní
ovladaã (str. 17)
Okulár
Doplnûk okuláru
< > voliã
zaostfiovacího bodu
(str. 38)

Kontrolní okénko filmu

Boãní dvífika

<

> hlavní spínaã (str. 16)

<
> tlaãítko pfievíjení ãásteãnû
exponovaného filmu (str. 28)

< > tlaãítko blokování AE
(str. 79)

< > spínaã zapnutí/vypnutí ovladaãe
rychlého nastavení (str. 19)

< > ovladaã rychlého nastavení
(str. 19)

Tlaãítka boãních dvífiek
<
<

<
<
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> nastavovací tlaãítko uÏivatelské funkce (str. 104)
> tlaãítko kontroly baterie (str. 22)

> tlaãítko vícenásobné expozice (str. 82)
> tlaãítko Clear (str. 20)

Popis jednotliv˘ch ãástí

LCD panel
•

Rámeãky zobrazované na LCD panelu jsou v barvách, které
odpovídají jednotliv˘m ovládáním fotoaparátu.

ReÏim fotografování
P
: Program AE
: Ruãní expozice
: AE s prioritou rychlosti
závûrky
: AE s nastavením hloubky
ostrosti
: AE s prioritou clony
Clona (
~
)
(
) ,
Velikost AEB
(
~
)
ReÏim volby
zaostfiovacího bodu
(
)
Nastavení uÏivatelské
funkce
( / / / )
âíslo kalibraãního
kanálu
(
~
)
ReÏim mûfiení
vyhodnocovací
dílãí
bodové
centrovanû
váÏené
Indikátor vloÏeného filmu
Indikátor konce
pfievíjení
Ikona kompenzace zábleskové expozice
Ikona poãítadla zb˘vajících snímkÛ
Poãítadlo snímkÛ ( ~
)
Trvání dlouhodobé expozice ( ~
)
Nastavení vícenásobné expozice ( ~ )
Zb˘vající vícenásobné expozice ( ~ )
Indikátor samospou‰tû ( ~ )

Rychlost závûrky (
~
)
Dlouhodobé otevfiení závûrky (
)
Bod AE hloubky ostrosti (
)
ReÏim volby zaostfiovacího bodu
(
,
,
,
)
Citlivost filmu ISO ( ~
)
âíslo uÏivatelské funkce (
~ )
Kalibrace (
,
)
Kontrola stavu baterie (
)
Blokování FE (
)
Ikona ISO
ReÏim AF
Jednosnímkov˘ AF
Inteligentní AF-servo

Ikona AEB
ReÏim posouvání filmu
Jednotlivé snímky ( )
Souvislé fotografování ( )
Pomalé souvislé
fotografování (
)
Rychlé souvislé
fotografování (
)
Nastavení samospou‰tû
(10 sec.
, 2 sec.
)
Stupnice kompenzace expozice
Indikátor posouvání a pfievíjení filmu
Varování poruchy posouvání filmu
Indikátor konce posouvání filmu
Kontrolní ikona baterie
Indikátor kompenzace expozice
Doba otevfiení závûrky (poãet intervalÛ 30 s)
Indikátor velikosti AEB
Velikost kompenzace zábleskové expozice
Nastavení uÏivatelské funkce
Ikona vícenásobné expozice
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Údaje v hledáãku
Elipsa plo‰ného AF

Zaostfiovací body bodového mûfiení
(rozsvícení u poÏadovaného bodu)

Kruh centrovaného
bodového mûfiení

Stupnice
kompenzace
expozice
Poãítadlo filmu

Matnice zhotovená
novou laserovou
technologií

Ikona okem fiízeného AF
Indikátor blokování AE
Indikátor pfiipravenosti blesku
Varovn˘ indikátor blokování FE
Indikátor vysokorychlostní
synchronizace (blesku FP)

Indikátor dosaÏeného zaostfiení
Svítí pfii dosaÏeném zaostfiení, bliká
(8 krát za sekundu) není-li zaostfiení
dosaÏeno. Pfii ruãním zaostfiování svítí,
pokud je zaostfieno a nesvítí, kdyÏ není
zaostfieno.
Ikona kompenzace expozice

Stupnice kompenzace
expozice
Znaãka standardní expozice

Stupnice úrovnû expozice
: krok 1
: krok 1/3
Indikátor pfieexponování
Indikátor pfieexponování
zábleskov˘m svûtlem
Indikátor úrovnû expozice

Indikátor úrovnû zábleskové expozice
Indikátor podexponování zábleskov˘m svûtlem
Indikátor podexponování
Poãítadlo snímkÛ (ãítá nahoru nebo dolÛ)
( ~
)
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Ikona kompenzace zábleskové expozice
Hodnota clony (
Zobrazení

~

,

)

,

,

Rychlost závûrky (
Blokování FE(
)
Zobrazení
Zobrazení
Zobrazení
Zobrazení

~

)

,
,

,

,

Konvence pouÏité v tomto návodu

CF

•

V‰echny úkony popisované v tomto
návodu pfiedpokládají, Ïe spínaã
< >je pfiepnut do polohy < >.
Pfied provádûním jak˘chkoli úkonÛ
s fotoaparátem nejdfiíve pfiepnûte
spínaã < > na < > nebo < >.

•

Provádíte-li úkony s ovladaãem < >,
zkontrolujte nejdfiíve, zda je spínaã
< > pfiepnut do polohy < >.

•

Tento symbol slouÏí k indikaci
souvislosti s uÏivatelskou funkcí.
Podrobnosti naleznete v ãásti
„UÏivatelské funkce“ na str. 111.

•

V textu ikona <
> oznaãuje hlavní ovladaã, ikona < >
ovladaã rychlého nastavení, ikona < > hlavní spínaã a ikona
< > spínaã ovladaãe rychlého nastavení.

•

Kontrolní ikony a znaãky fotoaparátu pouÏité v tomto textu
odpovídají skuteãn˘m ikonám a znaãkám zobrazované na
fotoaparátu. Pfiesn˘ název tlaãítka nebo nastavení, které
odpovídají pfiíslu‰né ikonû nebo znaãce, naleznete v kapitole
nazvané „Popis jednotliv˘ch ãástí“ na str. 9.

•

V tûchto pokynech se pro potfieby k vysvûtlení jednotliv˘ch
procedur uvaÏuje s objektivem Canon EF 50 mm f/1.4 USM.

•

Jednotlivé postupy pfiedpokládají, Ïe uÏivatelské funkce mají
implicitní nastavení.
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•

Ikona ( 6 ) indikuje, Ïe odpovídající funkce nebo nastavení
zÛstává v platnosti 6 sekund od okamÏiku, kdy sejmete prst ze
spou‰tû závûrky.

•

Ikona ( 16 ) indikuje, Ïe odpovídající funkce nebo nastavení
zÛstává v platnosti 16 sekund od okamÏiku, kdy sejmete prst ze
spou‰tû závûrky.

Pfiipevnûní fiemínku
Provleãte konec fi emínku oãkem pro pfi ipojení
a zaji‰Èovací pfiezkou ze spodní strany, a to zpÛsobem
naznaãen˘m na obrázku. NeÏ fiemínek budete pouÏívat,
zkontrolujte, zda je fiádnû zaji‰tûn – zda se pfii zataÏení
neuvolní z oãka.
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NeÏ zaãnete fotografovat
Tato kapitola vysvûtluje kroky a základní úkony, které je tfieba znát pfied
fotografováním. Jste-li nov˘m uÏivatelem fotoaparátu EOS, prostudujte si
tuto kapitolu jako první.
Znáte-li jiÏ základní úkony s fotoaparáty EOS a chcete-li ihned pracovat
s fotoaparátem, vyhledejte si kapitolu „Rychlé fotografování s reÏimem
Program AE“ na str. 29.
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1. Základní operace
Hlavní spínaã
Fotoaparát pracuje pouze pfii pfiepnutí spínaãe <
Tento pfiepínaã má tfii moÏné polohy:

> do zapnuté polohy.

<

>: Poloha zamãeno. Fotoaparát
v této poloze spínaãe nepracuje.
Tuto polohu zvolte v pfiípadû, Ïe
fotoaparát nepouÏíváte.

<

>: Chcete-li fotoaparát zapnout,
zvolte tuto polohu. Písmenko
„A“ pfiedstavuje zkratku anglického „Advance“.

<

>: Tato poloha je shodná s nastavením
na < > s tou v˘jimkou, Ïe je umoÏnûna tvorba zvukov˘ch signálÛ, a to
v pfiípadech:
• DosaÏeného zaostfi ení v reÏimu
Jednosnímkov˘ AF.
• DosaÏeného zaostfiení pfii ruãním zaostfiování.
• V dobû kalibrace fiízení okem.
(Krátk˘ tón pfii úspû‰né registraci
a pfi eru‰ovan˘ pfi i neúspû‰né
registraci.)

JestliÏe nebudete fotoaparát pouÏívat, nastavte hlavní spínaã do polohy < >. Tím
zabráníte vybití baterií, v pfiípadû nechtûného trvalého stisknutí spou‰tû závûrky
(napfi. v zavazadle).

Spou‰È závûrky
Spou‰È závûrky je moÏné stisknout do poloviny nebo úplnû.
Pevnû uchopte fotoaparát a stisknûte mírnû spou‰È závûrky lehce, abyste
fotoaparátem nepohnuli. Rozdíl mezi poloviãním a úpln˘m stisknutím
spou‰tû závûrky je vysvûtlen v následujícím textu. Zaãáteãníci by si mûli
vyzkou‰et stisk spou‰tû do poloviny i úplnû je‰tû pfiedtím neÏ zaloÏí do
fotoaparátu film.
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Základní operace
(1) Stisk spou‰tû do poloviny
JestliÏe stisknete spou‰È závûrky do
poloviny, aktivuje se automatické zaostfiování (AF) na zamûfien˘ objekt. ZároveÀ se
zapne automatické mûfiení expozice (AE),
které zjistí správnou rychlost závûrky
a hodnotu clony, a ty se zobrazí v hledáãku
a na LCD panelu na dobu ( 6 ).
(2) Úpln˘ stisk spou‰tû
Úpln˘m stiskem závûrky se otevfie
závûrka a zhotoví snímek. Po expozici
snímku fotoaparát automaticky posune
film na nové políãko.

PouÏívání elektronick˘ch ovladaãÛ
Ovladaã <

> mÛÏete pouÏívat tfiemi zpÛsoby:

1. Stisknûte a drÏte stisknuté tlaãítko, otáãejte voliãem <
> a sledujte
údaje zobrazované na LCD panelu. Po uvolnûní tlaãítka mÛÏete
zhotovovat snímek.
1 DrÏte stisknuté tlaãítko...

2 Otáãejte ovladaãem <

>.
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Základní operace
2. Po stisknutí tlaãítka otáãejte ovladaãem <
>. JestliÏe stisknete
tlaãítko, je funkce tímto tlaãítkem zapnuta na dobu 6 nebo 16 sekund.
V tuto dobu mÛÏete sledovat LCD panel a mûnit nastavení voliãem
<
>. Jakmile se zvolená funkce vypne nebo jestliÏe stisknete
znovu spou‰È závûrky, bude fotoaparát pfiipraven zhotovovat snímek.
Tlaãítka, která zpÛsobí zapnutí funkce na 6 nebo 16 sekund, jsou
v tomto návodu oznaãována následujícími ikonami:
( 6 ): Funkce tlaãítka zÛstává aktivní po dobu 6 sekund od jeho uvolnûní.
( 16 ): Funkce tlaãítka zÛstává aktivní po dobu 16 sekund od jeho uvolnûní.

1

Stisknûte
tlaãítko...
2 Otáãejte
ovladaãem
<
>.

3. Otáãejte pouze ovladaãem <
>.
Ovladaãem mÛÏete nastavit rychlost závûrky, hodnotu clony a jiné
parametry fotografování. V dobû nastavování sledujte LCD panel.
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Základní operace
Ovladaã <

> lze obsluhovat tfiemi zpÛsoby:

1. Stisknûte a drÏte stisknuté tlaãítko a otáãejte ovladaãem < >.
2. Stisknûte a uvolnûte tlaãítko a otáãejte ovladaãem < >.
3. Otáãejte pouze ovladaãem < >.
Nastavení provádûná ovladaãem kontrolujte na LCD panelu.
Chcete-li obnovit funkci tlaãítka nebo pfiipravit fotoaparát na
zhotovování snímkÛ, otoãte voliãem <
>.
Ovladaã <
1.
2.
3.
4.

> slouÏí pro tato nastavení:

Kompenzace expozice v reálném ãase
Clony
Kompenzace zábleskové expozice
V˘bûr horního nebo dolního zaostfiovacího bodu

Ovladaã <

> je funkãní pouze po pfiepnutí spínaãe <

> do polohy <

>.

: Nemá-li b˘t ovladaã funkãní,
zvolte tuto polohu < >.

: Chcete-li ovladaã pouÏívat,
zvolte tuto polohu spínaãe < >.

Návrat na implicitní nastavení
U fotoaparátu EOS-3 mÛÏete podle sv˘ch poÏadavkÛ nastavit reÏim
fotografování, reÏim mûfiení a dal‰í parametry. Nastavením uÏivatelsk˘ch
funkcí (viz str. 103) mÛÏete navíc ovládání a funkce fotoaparátu
pfiizpÛsobit sv˘m preferencím. Tyto preference lze vynulovat tím, Ïe dále
uveden˘m postupem vrátíte fotoaparát zpût na implicitní nastavení.
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Základní operace
Chcete-li obnovit implicitní nastavení
fotoaparátu:
boãní dvífika a stisknûte
1 Otevfiete
tlaãítko <
>. Tím vrátíte
nastavení fotoaparátu na implicitní
hodnoty, které jsou uvedeny
v následující tabulce.
ReÏim fotografování

P

ReÏim AF

Jednosnímkov˘ AF

ReÏim mûfiení

Vyhodnocovací

ReÏim posouvání filmu

Po snímcích

Volba zaostfiovacího bodu

Automatická

Vícenásobné expozice

Zru‰eny

Kompenzace expozice

0

Kompenzace zábleskové
expozice

0

Blokování AE

Zru‰eno

Blokování FE

Zru‰eno

AEB

Zru‰eno

UÏivatelské funkce

Nastavení uchováno

• JestliÏe je fotoaparát resetován (tj. je
obnoveno implicitní nastavení) pfiepne
se automaticky do reÏimu fotografování Program AE <P> – viz str. 29.

1

2

Chcete-li vynulovat v‰echny uÏivatelské funkce (s v˘jimkou funkce CF-0,
která je popsána na str. 105) a obnovit
jejich implicitní nastavení, proveìte
následující krok:
boãní dvífika, stisknûte
2 Otevfiete
tlaãítko <
> a potom tlaãítko
<
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>.

2. Instalace baterie a kontrola jejího stavu
Baterie se nachází v prostoru pod drÏadlem fotoaparátu. Chcete-li
nainstalovat novou lithiovou baterii 2CR5, sejmûte drÏadlo.

Instalace baterie
‰roub drÏadla jeho
1 Povolte
otoãením proti smûru hodinov˘ch
ruãiãek, jak je znázornûno na
obrázku.
2
1

2 Sejmûte drÏadlo pohybem dolÛ.
baterii tak, aby se kontakty
3 VloÏte
baterie dot˘kaly kontaktÛ v dolní
ãásti drÏadla.

UvolÀovací páãka baterie

vloÏení baterie otoãte baterií ve
4 Po
smûru ‰ipky znázornûné na
obrázku.
• Chcete-li baterii vyjmout, posuÀte
uvolÀovací páãkou baterie.

drÏadlo zpût na fotoaparát
5 Nasaìte
a zajistûte ho fi ádnû otoãením
‰roubu drÏadla.
Lithiové baterie nemusí b˘t ve v‰ech oblastech dostupné. Chystáte-li se na cesty
nebo plánujete-li zhotovování vût‰ího poãtu filmÛ, pfiipravte si náhradní baterii.
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Instalace baterie a kontrola jejího stavu

Kontrola stavu baterie
pfiepínaã <
1 Pfiepnûte
< >.

> do polohy

boãní dvífika a stisknûte
2 Otevfiete
tlaãítko <
>.

LCD panelu se zobrazí indikátor
3 Na
stavu baterie. Stav baterie mÛÏe
b˘t znázorÀován indikátorem takto:
1
2
3
4

1:
2:
3:
4:

Baterie je OK.
Pfiipravte si náhradní baterii.
(Blikající.) Baterie bude brzy vybita.
(Nic není zobrazováno.) Nainstalujte
novou baterii.
(blikající): Viz str. 7.

• JestliÏe je spínaã < > v poloze < > a není na LCD panelu nic zobrazováno,
není baterie, s nejvût‰í pravdûpodobností, správnû nainstalována. Nainstalujte
proto baterii správnû a zkontrolujte její kapacitu.
• V pfiípadû indikace typu 3 a 4 (viz v˘‰e) je snímek zhotoven se správnou expozicí,
pokud se otevfie závûrka.

Îivotnost lithiové baterie 2CR5 (poãet filmÛ)
Teplota
+20 °C
–20 °C

Poãet filmÛ
75 (50)
18 (12)

• Tato tabulka urãuje, kolik filmÛ se 24 snímky je
moÏné zhotovit podle standardních testovacích
procedur Canon pfi i pouÏití nové baterie
a objektivu EF 50 mm f/1.4 USM. Údaje
v závorkách se t˘kají filmÛ se 36 snímky.

• Stisknutí spou‰tû závûrky do poloviny a aktivace automatického zaostfiování
odebírá proud baterie i kdyÏ nezhotovujete Ïádné snímky.
• ProtoÏe se mûní konkrétní podmínky fotografování, mÛÏe b˘t skuteãn˘ poãet filmÛ
zhotoven˘ch novou baterií niÏ‰í, neÏ je uvedeno v tabulce.
• Dlouhodobé stisknutí závûrky do poloviny nebo ãasté zku‰ební zaostfiování bez
zhotovení snímku sníÏí poãet filmÛ, které je moÏné jednou baterií zhotovit.
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3. Nasazení a sejmutí objektivu
Nasazení objektivu
zadní ochrann˘ kryt
1 OdstraÀte
objektivu a kryt na fotoaparátu tak, Ïe
jimi otoãíte naznaãen˘m smûrem.
oznaãovací body na objektivu a na
2 âervené
pfiístroji nastavte do jedné pfiímky a otáãejte
objektivem ve smûru ‰ipky, aÏ se zaklapne
se sly‰iteln˘m cvaknutím.

Red dots

zaostfiování na objektivu
3 Pfiepínaã
nastavte do polohy AF.
• JestliÏe je pfiepínaã zaostfiování v poloze
MF nebo M (u star‰ích objektivÛ), nebude
automatické zaostfiování pracovat.

4 Sejmûte pfiední kryt objektivu.
Sejmutí objektivu
Stisknûte a drÏte stisknuté uvolÀovací
tlaãítko objektivu a pfiitom objektivem
otáãejte ve smûru ‰ipky aÏ do krajní
polohy. Potom objektiv sejmûte.

AF

Vzájemnému zabránûní po‰krábání
povrchu ãoãek objektivu nebo po‰kození
elektrick˘ch kontaktÛ nasaìte na
objektiv zadní ochrann˘ kryt nebo
dÛslednû pokládejte objektiv vÏdy zadní
stranou nahoru.

AF je zkratka automatického zaostfiování.
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4. Vkládání filmu
1
2

1 Spínaã < > pfiepnûte do polohy < >.
stisknûte uvolÀovací
2 Palcem
tlaãítko zámku zadní stûny a posuÀte páãku zadní stûny fotoaparátu ve smûru ‰ipky, ãímÏ stûnu
otevfiete.
• Pokud se vám nedafií zadní stûnu otevfiít
pouze jedním prstem, postupujte tak, Ïe
jedním prstem stisknete tlaãítko a jin˘m
posunete páãku.

kazetu s filmem, jak je
3 VloÏte
naznaãeno na obrázku.

kazetu s filmem a vy4 PfiidrÏte
táhnûte zaãátek filmu aÏ k oranÏové znaãce ve fotoaparátu.

OranÏová znaãka
Správnû
• Závûrka je velmi pfiesné zafiízení. Proto se závûrky nikdy nedot˘kejte. Pfii vkládání
a vyjímání filmu dbejte na to, abyste se prsty nebo filmem závûrky nedotkli.
• Zadní stûna fotoaparátu je z vnitfiní strany potaÏena ochrann˘m plastem. Pfied
prvním vloÏením filmu tuto ochrannou fólii odstraÀte.
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Vkládání filmu

Nesprávnû

jste zkontrolovali, Ïe
5 JestliÏe
zaãátek filmu leÏí správnû na
oranÏové znaãce, zavfiete zadní
stûnu aparátu.

Správnû

Nesprávnû

• JestliÏe zaãátek filmu po vytaÏení ponûkud
pfieãnívá za oranÏovou znaãku, zasuÀte
film do kazety zpût.

zavfiení zadní stûny fotoaparátu
6 Po
se automaticky film posune na
první snímek. Na LCD panelu se
zobrazí indikátor vloÏeného filmu
a na poãítadle snímkÛ údaj „ “.
Tento údaj bude rovnûÏ zobrazován v hledáãku pod stupnicí
kompenzace expozice.
• JestliÏe film není fiádnû vloÏen, bliká
indikátor posouvání/pfievíjení filmu a nelze
otevfiít závûrku. V tomto pfiípadû vloÏte film
do pfiístroje znovu.
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Vkládání filmu
CF

UÏivatelská funkce CF-8 mÛÏe nastavit poãítadlo snímkÛ tak, aby ukazovalo poãet
zb˘vajících políãek. Pokud je tato funkce nastavena, bude v levém horním rohu
poãítadla snímkÛ na LCD panelu zobrazena znaãka ◆. Viz str. 112.

JestliÏe pouÏíváte fotoaparát v horku, nevyjímejte film z obalu dfiíve, neÏ ho
opravdu potfiebujete.

Nastavení citlivosti filmu

36 400
P

X

E

PouÏíváte-li filmy oznaãené kódem
DX, rozpozná fotoaparát jejich citlivost
automaticky, a to v rozsahu ISO 25 aÏ
5000.
EXP

400

36

•

Chcete-li si ovûfiit citlivost vloÏeného
filmu, stisknûte souãasnû na fotoaparátu tlaãítka <
> a < >. Na
LCD panelu se zobrazí ikona ISO
a hodnota citlivosti filmu.

•

Pokud vloÏen˘ film není opatfien kódem DX,
zobrazí se na LCD panelu následující:
(1) Blikající ikona ISO a pfiedchozí nastavená
citlivost filmu. Nastavte poÏadovanou citlivost
filmu postupem popsan˘m v kapitole „Ruãní
nastavení citlivosti filmu“ na str. 81.
(2) JestliÏe uÏivatelská funkce CF-8 byla
nastavena tak, aby se na poãítadle
snímkÛ zobrazoval zb˘vající poãet políãek
filmu, bude poãítadlo zobrazovat symbol
◆ a blikající údaj „
”. Po kaÏdém
zhotovení snímku se údaj na poãítadle
sníÏí o jednotku (stále bliká).

JestliÏe chcete nastavit citlivost filmu odli‰nû od hodnoty ISO, postupujte podle
pokynÛ kapitoly „Ruãní nastavení citlivosti filmu“ na str. 81.
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Vkládání filmu
CF

UÏivatelská funkce CF-3 mÛÏe sv˘m nastavením zakázat automatické nastavování
citlivosti filmu. Viz str. 108.

ProtoÏe pro detekci posunu filmu se
pouÏívá infraãerven˘ senzor, bude v pfiípadû pouÏití infraãerveného filmu oblast
pod plochou snímku zamlÏená (exponovaná).

Základní terminologie 1
● Citlivost filmu ISO
36 400
P

X

E
EXP

400

36

Citlivost filmu ISO oznaãuje jak film
reaguje na svûtlo. âím vy‰‰í je
citlivost filmu, tím více film na svûtlo
reaguje. âím citlivûj‰í je film, tím
ménû svûtla je potfieba k dosaÏení
správné expozice. Filmy s vysokou
citlivostí jsou vhodné pro situace
fotografování s nízk˘m osvûtlením.
Citlivost filmu ISO je standardizovaná, a to Mezinárodní organizací pro standardizaci. Fotoaparát
EOS-3 dokáÏe zobrazovat citlivost
filmu v rozsahu 6 aÏ 6400.
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5. Vyjímání filmu
JestliÏe jste exponovali poslední snímek filmu, pfi evine pfi ístroj
automaticky film zpût.
se film zaãne pfievíjet bude
1 Jakmile
jeho proces indikován na LCD
panelu pomocí indikátoru posouvání a pfievíjení filmu (stupnice
kompenzace expozice). Tato stupnice se bude postupnû zleva
doprava zuÏovat a naznaãovat
v jaké fázi se pfievíjení nachází.
ZároveÀ se bude mûnit údaj na
poãítadle snímkÛ.
filmu konãí automaticky.
2 Pfievíjení
Zkontrolujte, zda na LCD panelu
bliká ikona <
vyjmûte.

>, potom film

Pfievinutí ãásteãnû
exponovaného filmu (

)

Chcete-li film pfiedãasnû pfievinout
zpátky, stisknûte tlaãítko pro pfievíjení
filmu <
>. Film se zaãne okamÏitû
pfievíjet.

Stisknete-li v dobû pfievíjení filmu tlaãítko <
>, bude to mít za následek zmûnu
reÏimu pfievíjení, tj. pfiepínání mezi rychl˘m a pomal˘m (tich˘m) pfievíjením.
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CF

UÏivatelská funkce CF-1 mÛÏe mûnit rychlost i metodu pfievíjení, viz str. 106.

CF

Obvykle se do kazety zasune i zavádûcí ãást filmu. UÏivatelskou funkcí CF-2
mÛÏete tomuto zabránit. Podrobnosti naleznete na str. 108.

Rychlé fotografování s reÏimem
Program AE
Nejrychlej‰ím a nejsnadnûj‰ím zpÛsobem zhotovování fotografie je
zvolení reÏimu Program AE. Tento program nastavuje automaticky
rychlost závûrky i hodnotu clony vzhledem k jasu fotografovaného
objektu. V tomto reÏimu mÛÏe snadno fotografovat kaÏd˘. Díky mnoha
zaostfiovacím bodÛm v ‰irokoúhlé elipse plo‰ného AF v hledáãku lze
velmi snadno sestavit kompozici a zachytit ‰irokou ‰kálu rÛzn˘ch objektÛ.

Nejdfiíve pfiepnûte spínaã < > do
polohy < > a podle potfieby i spínaã
< > do polohy< >.

ReÏim Program AE je nastaven automaticky fotoaparátem jako úvodní reÏim
fotografování. Viz str. 19.

AE je zkratka termínu automatická expozice.
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Rychlé fotografování s reÏimem Program AE
stisknutém tlaãítku <
1 Pfii
otáãejte ovladaãem

<

>
>

a zvolte nastavení <P>.

se na LCD panelu zobrazí
2 Jakmile
<P>, tlaãítko <
> uvolnûte.
Zaostfiovací bod

se hledáãkem a nasmûrujte
3 Dívejte
fotoaparát tak, aby elipsa plo‰ného
AF pokr˘vala sníman˘ objekt.
Potom stisknûte spou‰È závûrky do
poloviny.

Indikátor dosaÏeného
zaostfiení
Elipsa plo‰ného AF

• Zaostfiovací bod, kter˘ dosáhne zaostfiení,
zaãne jasnû ãervenû blikat.
Souãasnû se v hledáãku rozsvítí zelenû
indikátor dosaÏeného zaostfiení ●.
• JestliÏe v hledáãku bliká indikátor dosaÏeného
zaostfiení, bude spou‰È zablokována a snímek
nebude moÏné zhotovit. Podrobnosti naleznete
v ãásti nazvané „Ruãní zaostfiování“ na str. 52.
• Na LCD panelu a v hledáãku budou zobrazeny
hodnoty rychlosti závûrky a clony.
• Nedot˘kejte se pohybující se ãásti objektivu
v dobû, kdy probíhá automatické zaostfiování.

se, Ïe hodnoty clony
4 Ujistûte
a rychlosti závûrky neblikají, potom
Rychlost závûrky
Clona

stisknûte úplnû spou‰È závûrky
a zhotovte snímek.

Zaostfiovací bod, kter˘ dosáhne zaostfiení, bliká jasnû ãervenou barvou. JestliÏe
zaostfiovací bod byl zvolen ruãnû (viz str. 38), bude tento bod svítit nev˘raznû po
celou dobu jeho aktivace ( 6 ).
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Rychlé fotografování s reÏimem Program AE
[Expoziãní varování]

JestliÏe bliká hodnota rychlosti závûrky nebo clony, znamená to, Ïe nelze dosáhnout
standardní expozice. I kdyÏ je moÏné zhotovit snímek, mÛÏe b˘t pfiíli‰ svûtl˘, nebo naopak
pfiíli‰ tmav˘. Podrobnosti naleznete v kapitole nazvané „Varovné indikace k expozici“ na
str. 130.

Zmûna nastavení reÏimu Program AE
V reÏimu Program AE <P> mÛÏete libovolnû mûnit nastavení rychlosti
závûrky a clony (program) a pfiitom zachovat stejnou expoziãní hodnotu.
Zmûna nastavení reÏimu Program AE se nûkdy také oznaãuje jako
posouvání programu.
Chcete-li zmûnit nastavení, stisknûte do poloviny spou‰È závûrky
a pomocí ovladaãe <
> nastavte poÏadovanou rychlost závûrky nebo
hodnotu clony.

Zmûnûné nastavení se po zhotovení snímku zru‰í.
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V zájmu dosaÏení ostr˘ch snímkÛ drÏte fotoaparát pevnû, abyste minimalizovali
riziko pohybu.
• Pravou rukou pevnû uchopte fotoaparát za drÏadlo.
• Objektiv pfiidrÏujte levou rukou.
• Fotoaparát pfiitlaãte k obliãeji a dívejte se hledáãkem.
• Stabilnûj‰ího postoje dosáhnete, kdyÏ budete mít jednu nohu
mírnû pfiedkroãenu.

Dioptrické korekãní ãoãky
Nasazením dioptrické korekãní ãoãky na okulár hledáãku mohou
uÏivatelé, aÈ jiÏ krátkozrací, ãi dalekozrací, fotografovat bez nutnosti
pouÏití br˘lí. Hledáãek fotoaparátu je nastaven na –1 dioptrií, pfiiãemÏ
v prodeji je 10 rÛzn˘ch dioptrick˘ch korekãních ãoãek. Vybíráte-li si
v obchodû dioptrickou korekãní ãoãku, nasaìte ji na fotoaparát
a vyzkou‰ejte je‰tû pfied zakoupením. Viz str. 138.
• Fotoaparát EOS-3 je kompatibilní s dioptrick˘mi korekãními ãoãkami fiady Ed.
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Automatické zaostfiování (AF)
Elipsa plo‰ného AF obsahuje 45 zaostfiovacích bodÛ. V˘bûrem
optimálního zaostfi ovacího bodu lze dosáhnout bezchybného
automatického zaostfiování v mnoha rÛzn˘ch kompozicích zábûrÛ. ReÏim
AF mÛÏete rovnûÏ nastavit pfiesnû podle typu snímaného objektu nebo
zam˘‰leného efektu.

V‰ech 45 zaostfiovacích bodÛ se souãasnû nezobrazuje.

Nejdfiíve nastavte spínaã < > do
polohy < > a podle potfieby spínaã
< > do polohy < >.

33

1. Volba reÏimu AF
Volba reÏimu AF
zaostfi ování
1 ReÏim
pfiepnûte na
.

objektivu

Pfii stisknutém tlaãítku reÏimu <
>
2 na
fotoaparátu otáãejte ovladaãem
<
> a vyberte poÏadovan˘
reÏim <
>. Zvolen˘ reÏim se
zobrazuje na LCD panelu.

3 Uvolnûte tlaãítko reÏimu <
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>.

Volba reÏimu AF

ReÏimy AF
RÛzné reÏimy AF mají rÛzné operaãní charakteristiky automatického
zaostfiování. Fotoaparát poskytuje dva reÏimy AF: Jednosnímkov˘ AF pro
nepohyblivé objekty a Inteligentní AF-servo pro pohybující se objekty.
Zvolte takov˘ reÏim AF, kter˘ odpovídá danému typu objektu.

Jednosnímkov˘ AF
pro nepohyblivé objekty
Stisknete-li do poloviny spou‰È
závûrky, aktivuje se ãinnost AF a dosáhne se zaostfiení.
• Zaostfiovací bod, kter˘ dosáhne zaostfiení,
zaãne jasnû ãervenû blikat. Souãasnû se v hledáãku rozsvítí zelenû indikátor dosaÏeného
zaostfiení (●).
• JestliÏe je spínaã < > v poloze < >, bude
se souãasnû s dosaÏen˘m zaostfiením oz˘vat
zvukov˘ signál.
• Pfii nastaveném vyhodnocovacím mûfiení se
v okamÏiku zaostfi ení nastaví expozice
(rychlost závûrky a clona). Nastavení expozice
a zaostfiení bude blokováno po celou dobu
stisknutí spou‰tû závûrky do poloviny. Proto
mÛÏete zmûnit kompozici snímku pfii zachování
nastavení expozice a zaostfiení. Viz str. 49.

Indikátor dosaÏeného
zaostfiení
Zaostfiovací bod
JestliÏe nelze dosáhnout zaostfiení, bude blikat indikátor dosaÏeného zaostfiení.
V takovém pfiípadû nelze zhotovit obrázek, ani kdyÏ spou‰È závûrky stisknete úplnû.
ZmûÀte kompozici snímku a zkuste zaostfiit znovu. Viz také kapitola nazvaná „Ruãní
zaostfiování“ na str. 52.
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Volba reÏimu AF

Inteligentní AF-servo pro
pohybující se objekty
V dobû, kdy je stisknuta spou‰È závûrky do poloviny, fotoaparát zaostfiuje
nepfi etrÏitû. Tento reÏim automatického zaostfiování je vhodn˘ pro
fotografování pohybujících se objektÛ.
Pomocí prediktivního AF dokáÏe fotoaparát správnû zaostfiit objekt, kter˘
se rovnomûrnû pfiibliÏuje nebo vzdaluje. Nastavení expozice se provádí
tûsnû pfied zhotovením snímku.
• V reÏimu Inteligentní AF-servo se pfii zaostfiení nerozsvítí indikátor dosaÏeného
zaostfiení ani se neozve zvukov˘ signál.
• JestliÏe bliká v hledáãku indikátor dosaÏeného zaostfiení, zaostfiení nelze
dosáhnout.
• Zaostfiení nemÛÏe b˘t blokováno (s v˘jimkou pfiípadu, kdy je uÏivatelská funkce
CF-4 na dva).

* Poznámky k prediktivnímu AF
JestliÏe se objekt pfiibliÏuje nebo vzdaluje od fotoaparátu konstantní
rychlosti, dokáÏe fotoaparát sledovat jeho stopu a pfiedpovûdût
zaostfiovací vzdálenost tûsnû pfied zhotovením snímku. Tato funkce je
dÛleÏitá pro dosaÏení správného zaostfiení v okamÏiku expozice.
JestliÏe je volba zaostfiovacího bodu automatická, fotoaparát nejdfiíve
pouÏije k zaostfiení stfiedov˘ zaostfiovací bod. Pokud se potom sníman˘
objekt posune pryã ze stfiedového zaostfiovacího bodu, je sledován jin˘m,
odpovídajícím zaostfiovacím bodem, kter˘ se nachází v elipse plo‰ného
AF. Aktivní zaostfiovací bod se nerozsvítí.
CF

CF
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Pomocí funkce CF-4 mÛÏete doãasnû zaostfiování zablokovat i pfii aktivním
Inteligentním AF-servo, a to stiskem tlaãítka < >. Viz str. 108.
UÏivatelská funkce CF-11 umoÏÀuje pomocí ovladaãe < > mûnit zaostfiovací bod
a sledovat tak v reÏimu Inteligentní AF-servo stopu pohybujícího se objektu.
Viz str. 116.

2. Elipsa plo‰ného AF a zaostfiovací body
Elipsa plo‰ného AF pfiedstavuje plochu, v níÏ je objekt zaostfien. Tato
elipsa obsahuje 45 zaostfiovacích bodÛ a umoÏÀuje automatické zaostfiení
v ‰irokém zorném úhlu. MÛÏete se soustfiedit pouze na kompozici snímku
bez jak˘chkoli obav, zda je ústfiední objekt pokryt zaostfiovacím bodem.
Pokud se sníman˘ objekt nachází v elipse plo‰ného AF, dokáÏe
fotoaparát tento objekt automaticky zaostfiit.
Zaostfiovací body v elipse plo‰ného AF
(Zaostfiovací body se najednou v‰echny nezobrazí.)

Zaostfiovací bod
Elipsa plo‰ného AF
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3. V˘bûr zaostfiovacího bodu
Zaostfiovací bod je vybírán jedním ze tfii zpÛsobÛ:

● Automatick˘ v˘bûr
Fotoaparát vybírá automaticky zaostfiovací bod s ohledem na konkrétní situaci.

● Ruãní v˘bûr
Vybíráte jeden ze 45 zaostfiovacích bodÛ.

● V˘bûr fiízen˘ okem
Zaostfiovací bod v elipse plo‰ného AF vybíráte pohledem na objekt.

V˘bûr zaostfiovacího bodu
<
1 Spínaã
< >.

> pfiepnûte do polohy

2 Stisknûte tlaãítko <

> ( 6 ).

• Aktuální zaostfiovací bod se rozsvítí.

zaostfi ovací
3 PoÏadovan˘
vyberte pomocí ovladaãe <
nebo <

bod
>

>.

• Ovladaã <
> umoÏÀuje v˘bûr
zaostfi ovacího bodu více vlevo nebo
vpravo.
Ovladaã < > umoÏÀuje v˘bûr zaostfiovacího bodu více nahoru nebo dolÛ.

CF
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UÏivatelská funkce CF-17 roz‰ifiuje poãet zaostfiovacích bodÛ, které jsou k dispozici
pro ruãní v˘bûr. Viz str. 120.

V˘bûr zaostfiovacího bodu

● PouÏití ovladaãe < > pro v˘bûr levého nebo
pravého zaostfiovacího bodu
Automatick˘ v˘bûr

• Otáãením ovladaãe se bude zvolen˘ zaostfiovací bod posouvat v tomto cyklu: automatick˘
v˘bûr ↔ vlevo ↔ stfied ↔ vpravo ↔ automatick˘ v˘bûr.
• Tento cyklus platí pro v‰echny fiady zaostfiovacích bodÛ.

● PouÏití ovladaãe <

> pro v˘bûr horního nebo dolního zaostfiovacího bodu
• Otáãením ovladaãe se bude zvolen˘
zaostfiovací bod posouvat v tomto cyklu:
automatick˘ v˘bûr ↔ nahoru ↔ stfied ↔ dolÛ
↔ automatick˘ v˘bûr.
• Jak je znázornûno na obrázcích v˘bûr se
posouvá z jednoho ( ) na dva (
) zaostfi ovací body a zase zpût na jeden ( )
zaostfiovací bod.
• Tento cyklus platí pro v‰echny sloupce
zaostfiovacích bodÛ.

• Je-li zvolena dvojice zaostfiovacích
bodÛ (
), bude v˘bûr automatick˘.
• JestliÏe byla zvolena dvojice
zaostfi ovacích bodÛ a provádíte
posun doleva nebo doprava, bude
v tomto pfiípadû vybrán pouze jeden
zaostfiovací bod.
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V˘bûr zaostfiovacího bodu
JestliÏe stisknete pfii stisknutém tlaãítku < > tlaãítko <
>, mÛÏete ovladaã <
pouÏívat pro v˘bûr zaostfiovacího bodu nahoru nebo dolÛ.

>

zaostfiovacího bodu je platn˘
4 V˘bûr
6 sekund po jeho provedení nebo
po celou dobu, co je stisknuta
spou‰È závûrky do poloviny.
CF

Metoda v˘bûru zaostfiovacího bodu se mÛÏe nastavením uÏivatelské funkce CF-11
mûnit. Viz str. 116.

V˘bûr zaostfiovacího bodu
pomocí fiízení okem
<
1 Spínaã
< >.

> pfiepnûte do polohy

objekt, kter˘ se nachází
2 Sledujte
v elipse plo‰ného AF, a stisknûte
spou‰È závûrky do poloviny.
• Vybran˘ zaostfiovací bod se rozsvítí a provede se zaostfiení.

CF

UÏivatelská funkce CF-10 mÛÏe zabránit nebo omezit rozsvícení zaostfiovacího
bodu. Viz str. 114.
Pfiedtím, neÏ budete moci pfiesnû vybírat zaostfiovací bod pomocí fiízení okem, je
nutné provést kalibraci systému fiízení. Podrobnosti naleznete v kapitolách
„Kalibrace funkce fiízení okem“ na str. 42 a „ReÏim Jednosnímkov˘ AF s fiízením
okem“ na str. 47.
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V˘bûr zaostfiovacího bodu

Poznámky k okem fiízenému AF
¤ízení okem umoÏÀuje automatické zaostfiení pohledem na objekt, kter˘
je v hledáãku pokryt elipsou plo‰ného AF. Fotoaparát okamÏitû rozpozná,
kter˘m smûrem se va‰e oko dívá, a aktivuje odpovídající zaostfiovací bod
(tj. jeden ze 45 zaostfiovacích bodÛ).
Automatické zaostfiování pomocí fiízení okem pracuje pfii obou orientacích
fotoaparátu, tj. pfii natoãení fotoaparátu do horizontální nebo vertikální
polohy.
Funkci AF pomocí fiízení okem zapnete pfiepnutím spínaãe < > do
polohy < >. AF pomocí fiízení okem je zejména vhodné v tûchto
pfiípadech:
• JestliÏe chcete okamÏitû dosáhnout zaostfiení konkrétního bodu.
• JestliÏe chcete okamÏitû mûnit zaostfiovací bod.

Fotoaparát automaticky rozpozná, zda je natoãen vertikálnû nebo horizontálnû.
JestliÏe zmûníte orientaci fotoaparátu, vytvofií mechanismus pro detekci jeho
orientace sly‰iteln˘ zvuk. Nejedná se v‰ak o závadu, ale o normální funkci.
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V˘bûr zaostfiovacího bodu

Kalibrace funkce fiízení okem
NeÏ budete moci pouÏívat automatické zaostfiování pomocí fiízení okem,
musíte tento systém zkalibrovat, aby fotoaparát dokázal rozpoznat
pohyby va‰eho oka. Fotoaparát pak dokáÏe pfiesnû detekovat, na které
místo se v hledáãku díváte.

Postup kalibrace
Fotoaparát se kalibruje tak, Ïe se díváte na blikající zaostfiovací bod
zobrazovan˘ v hledáãku a pfiitom stisknete spou‰È závûrky. Toto
provedete pro 4 zaostfiovací body pfii horizontálním drÏení fotoaparátu
a dal‰í 4 pfii vertikálním drÏení. To znamená, Ïe kalibraãní postup
provedete celkem 8 krát.
Fotoaparát nabízí 3 kalibraãní kanály (CAL 1, 2, 3), pro nûÏ lze uloÏit
rÛzná kalibraãní data.
MÛÏete mít napfiíklad v kanálu 1 kalibraãní data pro fotografování bez br˘lí
a v kanálu 2 pro fotografování s br˘lemi nebo kontaktními ãoãkami. Kanál
3 mÛÏe b˘t zkalibrován pro jiného uÏivatele.
• Bûhem kalibrace se stále dívejte do hledáãku, dokud není kalibrování dokonãeno.
• Pro jeden kalibraãní kanál proveìte kalibraci jak pro horizontální, tak i vertikální drÏení
fotoaparátu.
JestliÏe je kalibrace provedena pouze pro horizontální drÏení fotoaparátu, mÛÏe b˘t
AF pomocí fiízení okem pfii vertikálním fotografování nepfiesné. Mûli byste provést
kalibraci, tak aby kalibraãní údaje kanálu byly pro obû orientace drÏení fotoaparátu.

<
1 Spínaã
< >.

> pfiepnûte do polohy

<
2 Spínaã
<
>.

> pfiepnûte do polohy

• Zobrazí se znaãka CAL a ãíslo kalibraãního kanálu. Blikající ãíslo kalibraãního
kanálu znamená, Ïe pro tento kanál
nebyla data dosud uloÏena. Pokud ãíslo
kanálu nebliká, znamená to, Ïe kalibrace
byla pro tento kanál jiÏ provedena.
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V˘bûr fiízen˘ okem
vybrat blikající ãíslo
3 Chcete-li
kanálu, pouÏijte ovladaã <
>.
• JestliÏe ãíslo kanálu nebliká, postupujte
podle pokynÛ „Smazání kalibraãních dat
fiízení okem“ na str. 46.

Natoãte fotoaparát horizontálnû.
Kalibraãní sekvence odpovídá zaostfiovacím bodÛm ãíslovan˘m v pofiadí (1)
aÏ (4).
blikající zaostfiovací bod
4 Pozorujte
(1) v hledáãku a stisknûte spou‰È
závûrky.
(1)

(3)

• Zaostfiovací bod pfiestane blikat a bude
zobrazován trvale.
• Zaostfiovací bod sledujte po celou dobu, co
je zobrazován. Za jednu aÏ dvû sekundy
usly‰íte zvukov˘ signál a souãasnû s tím
pfiestane b˘t zaostfiovací bod zobrazován.

uvolníte spou‰È závûrky,
5 Jakmile
rozbliká se dal‰í zaostfiovací bod
(2). Zopakujte krok ãíslo 4.
Kroky ã. 4 a 5 potom proveìte pro
zaostfiovací body (3) a (4).

(2)

(4)
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V˘bûr zaostfiovacího bodu
dokonãíte kalibraãní
6 Jakmile
proceduru, pfiestane ãíslo kanálu
blikat a bude zobrazováno trvale.
Souãasnû se zobrazí „
“.
• JestliÏe provádíte kalibraci pfiíli‰ dlouho
a blikající zaostfiovací bod pfiestane b˘t
zobrazován, stisknûte spou‰È závûrky
a zaãnûte znovu od kroku ãíslo 4.

Jakmile dokonãíte proceduru pro
horizontální kalibraci fotoaparátu,
proveìte totéÏ pro vertikální orientaci.
Natoãte fotoaparát vertikálnû. Sekvence kalibrace odpovídá zaostfiovacím
bodÛm ãíslovan˘m v pofiadí (5) aÏ (8).

(5)

(7)

(8)

(6)

• KdyÏ fotoaparát drÏíte vertikálnû, drÏadlem
nahoru nebo dolÛ, budou zaostfiovací body
vÏdy blikat postupnû takto: vrchní, spodní,
prav˘, lev˘.
• Kalibraci proveìte pro stejné ãíslo kanálu
jako pro horizontální kalibraci.

fotoaparát vertikálnû a stisk7 Otoãte
nûte spou‰È závûrky.
• Rozbliká se zaostfiovací bod (5).

zaostfiovací body (5) aÏ (8) pro8 Pro
veìte úkony, které jsou popsány
v krocích 4 aÏ 6.
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V˘bûr fiízen˘ okem
< > pfiepnûte do polohy
9 Spínaã
< >, ãímÏ ukonãíte kalibraãní proceduru.
• V hledáãku se obnoví normální zobrazování.

JestliÏe kalibrace není fiádnû dokonãena, ozve se zvukov˘ signál a rozbliká se LCD
panel. V takovém pfiípadû stisknûte spou‰È závûrky a zaãnûte kalibraci znovu od
kroku 4.
• Kalibrace nemusí b˘t úspû‰nû provedena, pokud máte nasazené br˘le
zrcadlového typu.
• JestliÏe nemÛÏete pouÏívat AF pomocí fiízení okem, zvolte automatick˘ nebo ruãní
v˘bûr zaostfiovacího bodu. Viz str. 38.

Zpfiesnûní kalibrace fiízení okem
Pfi esnost fi ízení okem mÛÏe b˘t zlep‰ena zopakováním celého
kalibraãního postupu pfii rÛzn˘ch podmínkách (exteriéry, interiéry, v noci
apod.) pro totéÏ ãíslo kanálu. Pfii vícenásobné kalibraci se v pfiíslu‰ném
kanále kumulují kalibraãní údaje, a to pro horizontální i vertikální orientaci
fotoaparátu.
• Kalibraãní kanál nesmí obsahovat kalibraãní údaje více osob. Pokud tuto zásadu nebudete
dodrÏovat, nemusí b˘t fiízení okem pfiesné. RÛzní uÏivatelé by mûli mít i rÛzná ãísla kanálu.
V pfiípadû, Ïe chcete ukládat nová kalibraãní data (napfi. pro nového uÏivatele), mûla by se
stará data nejdfiíve smazat. Viz str. 46.
Rady ke kalibraci
• Uvolnûte ramena, fotoaparát drÏte pevnû v pfiirozeném postoji.
• Smûr pohledu zamûfite do stfiedu hledáãku.
• Nedívejte se pouze na blikající zaostfiovací bod, ale na bod, kter˘ se nachází ve
scénû za ním.
• JestliÏe nosíte br˘le, mûjte je nasazeny fiádnû.

Znaãka CAL je zkratka anglického Calibration.
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V˘bûr fiízen˘ okem

Smazání kalibrace dat fiízení okem
JestliÏe potfiebujete zmûnit kalibraãní data pro dan˘ kalibraãní kanál
(napfi. pro jiného uÏivatele, z dÛvodu br˘lí, kontaktních ãoãek apod.),
musíte nejdfiíve stávající kalibraãní data níÏe uveden˘m zpÛsobem
smazat. Potom mÛÏete zaznamenat nová kalibraãní data, a to postupem
uveden˘m pro kalibraci funkce fiízení okem.
<
1 Spínaã
<
>.

> pfiepnûte do polohy

2 Voliãem <

> zobrazte CAL
a ãíslo kanálu, jehoÏ data chcete
smazat (ãíslo nebliká).

stisknûte tlaãítka <
3 Souãasnû
a < >.

>

• Na displeji se rozbliká ãíslo kanálu, to
indikuje skuteãnost, Ïe kalibraãní data
pfiíslu‰ného kanálu byla smazána.
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4. ReÏim Jednosnímkov˘ AF s fiízením okem
<
1 Spínaã
<
>.

> pfiepnûte do polohy

<
2 Voliãem
a ãíslo kanálu.

> zobrazte CAL

• CAL a ãíslo kanálu jsou trvale zobrazovány v pfiípadû dokonãení kalibrace pro
dan˘ kanál. JestliÏe kalibrace dokonãena
nebyla, budou CAL a ãíslo kanálu blikat.

3 Spínaã < > pfiepnûte do polohy < >.
4 Zvolte reÏim fotografování.
se na bod v elipse plo‰5 Podívejte
ného AF, na kter˘ch má b˘t provedeno zaostfi ení a stisknûte do
poloviny spou‰È závûrky.
• Zvolen˘ zaostfiovací bod se rozsvítí a fotoaparát zaostfií.

6 Zhotovte snímek.
Aktuální kanál mÛÏete zkontrolovat následovnû:

1
2

Spínaã <

> pfiepnûte do polohy <

Stisknûte tlaãítko <
• Zobrazí se

>.

>.

a ãíslo kanálu.

Chyba v˘bûru zaostfiovacího bodu funkce fiízení okem
JestliÏe není moÏné vybrat zaostfiovací bod, zaãne ikona < > v hledáãku blikat
a fotoaparát pfiepne do reÏimu automatického v˘bûru zaostfiovacího bodu.
Viz str. 38.
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5. ReÏim Inteligentní AF-servo s fiízením okem

1 Spínaã <

> pfiepnûte do polohy <

<
2 Voliãem
a ãíslo kanálu.
•

>.

> zobrazte CAL

CAL a ãíslo kanálu jsou trvale zobrazovány v pfiípadû dokonãení kalibrace pro
dan˘ kanál. JestliÏe kalibrace dokonãena
nebyla, budou CAL a ãíslo kanálu blikat.

3 Spínaã < > pfiepnûte do polohy < >.
4 Zvolte reÏim fotografování.
se na bod v elipse plo‰5 Podívejte
ného AF, na kter˘ch má b˘t provedeno zaostfiení a stisknûte do poloviny spou‰È závûrky.
• Zvolen˘ zaostfiovací bod se rozsvítí a fotoaparát zaostfií. Tento zaostfiovací bod bude
neustále pokraãovat v zaostfiování objektu.

6 Zhotovte snímek.
• PÛvodnû okem zvolen˘ zaostfiovací bod v reÏimu Inteligentní AF-servo zÛstává
aktivní po celou dobu zaostfiování. V této dobû (tj. v dobû stisknutí spou‰tû závûrky
do poloviny) nemÛÏete tedy zvolit okem jin˘ zaostfiovací bod.
• JestliÏe není moÏné vybrat zaostfiovací bod, fotoaparát se pfiepne do reÏimu
automatického v˘bûru zaostfiovacího bodu. Viz str. 38.
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6. Zaostfiení objektu mimo stfied hledáãku
Chcete-li zaostfiit objekt, kter˘ se nenachází v elipse plo‰ného AF,
postupujte následovnû. Tato technika se oznaãuje jako blokování
zaostfiení.
• Blokování zaostfiení je funkãní pouze v reÏimu Jednosnímkov˘ AF. Viz str. 35.

zaostfiovací bod na objekt
1 Zamûfite
a stisknûte do poloviny spou‰È
závûrky, aby fotoaparát zaostfiil.

stále stisknutou spou‰È
2 Mûjte
závûrky do poloviny (tím je zapnuto
blokování zaostfiování) a zmûÀte
podle potfieby kompozici snímku.

stisknûte spou‰È závûrky
3 Úplnû
a zhotovte snímek.
V reÏimu Jednosnímkov˘ AF se doporuãuje pouÏívat vyhodnocovací mûfiení, protoÏe
se souãasnû s dosaÏením zaostfiení zablokuje automatické nastavování expozice
(tj. zapne se blokování AE). Mûfiení expozice je svázáno s aktivním zaostfiovacím
bodem.
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● Citlivost AF a maximální clona objektivu
V následující ãásti je popsána citlivost AF fotoaparátu EOS-3 vzhledem
k maximální clonû objektivu.
V‰echny zaostfiovací body fotoaparátu EOS-3 jsou citlivé v horizontálním smûru. Av‰ak
v závislosti na maximální clonû daného objektivu mohou b˘t nûkteré zaostfiovací body
rovnûÏ citlivé ve vertikálním smûru, coÏ zvy‰uje pfiesnost AF.
(1) U objektivÛ, jejichÏ maximální clona je f/2.8 nebo více,
jsou nûkteré body citlivé kfiíÏovû, tj. ve vertikálním
i horizontálním smûru. Tyto citlivé body, neboli také
kfiíÏové senzory, jsou na obrázku zv˘raznûny. Zb˘vajících
38 zaostfiovacích bodÛ je citliv˘ch horizontálnû. KfiíÏové
senzory (u fotoaparátu EOS-1 a EOS-1N rovnûÏ
pouÏívané jako stfiedov˘ zaostfiovací bod) dosahují
lep‰ího AF, tj. vût‰í v˘konnosti a pfiesnosti. Vertikální
citlivost senzoru je 3 krát vy‰‰í neÏ horizontální.
(2) U objektivÛ, jejichÏ seznam je dále uveden, s maximální
clonou v rozsahu f/2.8 aÏ f/4 pracuje jako kfiíÏov˘ senzor
pouze stfiedov˘ zaostfiovací bod. Zb˘vajících 44
zaostfiovacích bodÛ je citliv˘ch horizontálnû.
• EF 28-80 mm f/2.8-4L USM, EF 300 mm f/4.0L USM, EF
300 mm f/4.0 IS USM, EF 600 mm f/4.0L USM
• S EF nástavcem 1,4 krát:
EF 70-200 mm f/2.8L USM, EF 200 mm f/2.8L USM, EF
300 mm f/2.8L USM, ED 400 mm f/2.8L USM, ED 400
mm f/2.8L II USM
• S EF nástavcem 2,0 krát:
EF 135 mm f/2.0L USM, ED 200mm f/1.8L USM
(3) U dále uveden˘ch objektivÛ, jejichÏ maximální clona je
v rozsahu f/5 aÏ f/8 pfii nasazeném nástavci, bude
horizontálnû citliv˘ pouze stfiedov˘ zaostfiovací bod.
Ostatní zaostfi ovací body nemohou b˘t pro AF
pouÏívány.
• S EF nástavcem 1,4 krát:
EF 400 mm f/5.6L USM, EF 500 mm f/4.5L USM
• S EF nástavcem 2.0 krát:
EF 300 mm f/4.0L USM, EF 300 mm f/4.0L IS USM, EF
600 mm f/4.0L USM
• JestliÏe je stisknuto tlaãítko <
>, zobrazí se
vpravo na LCD panelu uvedené symboly.
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7. Kdy automatické zaostfiení chybuje
Automatické zaostfiování nemusí vÏdy dosáhnout zaostfiení (v tom pfiípadû
bliká indikátor zaostfiení). Objekty, u kter˘ch nemusí automatické
zaostfiení správnû pracovat:
(a)
(b)
(c)
(d)

Objekty s mal˘m kontrastem
Objekty pfii nedostateãném osvûtlení
Objekty silnû osvûtlené zezadu nebo s vysokou odrazivostí
Pfiekr˘vající se objekty v rÛzn˘ch vzdálenostech

V tûchto pfiípadech postupujte následovnû:
(1) Zaostfiete na objekt, kter˘ je ve stejné vzdálenosti jako objekt, kter˘
chcete fotografovat a pfied zmûnou kompozice snímku zaostfiování
zablokujte.
(2) Pfiepnûte spínaã reÏimu zaostfiování na objektivu do polohy MF
(u nûkter˘ch objektivÛ M) a zaostfiete ruãnû.
• Pfii zaostfiování si mÛÏete také pomoci tím, Ïe zvolíte libovoln˘ zaostfiovací bod
a zaostfiení provedete ruãnû pfii ãásteãnû stisknuté spou‰ti závûrky. Pfii správném
zaostfiení se pfiíslu‰n˘ zaostfiovací bod spoleãnû s indikátorem dosaÏeného
zaostfiení rozsvítí.
• JestliÏe je zaostfiovací bod vybírán automaticky nebo funkcí fiízení okem, rozbliká
se pfii správném zaostfiení stfiedov˘ zaostfiovací bod spoleãnû s indikátorem
dosaÏeného zaostfiení. Fotoaparát umoÏÀuje pfiepnout na ruãní zaostfiování
v kterémkoli okamÏiku po zaãátku automatického procesu zaostfiování. Tato
funkce je dostupná pouze v reÏimu Jednosnímkov˘ AF s objektivy USM, které
mají stupnici vzdálenosti.

CF

U objektivÛ USM s elektronick˘m zaostfiovacím prouÏkem (jako napfi. objektivu EF
200 mm f/1.8L) mÛÏe uÏivatelská funkce CF-7 poÏadovat, aby byl spínaã reÏimu
zaostfiování na objektivu v poloze MF (nebo M) pfiedtím, neÏ bude ruãní
zaostfiování povoleno.

JestliÏe nemÛÏe b˘t dosaÏeno zaostfiení i s vyuÏitím pomocného paprsku AF blesku
Speedlite nebo vysílaãe Speedlite ST-E2, zvolte pro automatické zaostfiování
centrální zaostfiovací bod. Jiné zaostfiovací body by nemusely dosáhnout tak dobrého
zaostfiení jako stfiedov˘ bod.
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8. Ruãní zaostfiování
JestliÏe je automatické zaostfiení obtíÏné, zaostfiete ruãnû dále uveden˘m
postupem:
reÏimu zaostfi ování na
1 Spínaã
objektivu pfiepnûte do polohy MF
(u nûkter˘ch star‰ích objektivÛ M).
• Indikátor reÏimu AF pfiestane b˘t na LCD
panelu zobrazován.

krouÏkem na objek2 Zaostfiovacím
tivu nastavte zaostfiení tak, aby
objekt byl v hledáãku ostfie zobrazován.
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ReÏimy mûfiení
Základní reÏimy mûfiení jsou mûfiení vyhodnocovací, dílãí, bodové
a centrovanû váÏené a prÛmûrované. Bodové mûfiení mÛÏe b˘t svázáno
se stfiedem hledáãku nebo s aktivním zaostfiovacím bodem. K dispozici je
rovnûÏ reÏim vícebodového mûfiení. Zvolte vÏdy takov˘ reÏim mûfiení,
kter˘ odpovídá fotografovanému objektu nebo va‰emu tvÛrãímu zámûru.

Vyhodnocovací mûfiení

Dílãí mûfiení

Bodové mûfiení
Centrovanû váÏené
a prÛmûrované mûfiení

Nejdfiíve pfiepnûte spínaã < > do
polohy < >. Podle potfieby rovnûÏ
pfiepnûte spínaã < > do polohy < >.
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1. V˘bûr reÏimu mûfiení
i stisknutém tlaãítku <
1 Pfi
otáãejte ovladaãem <

>
>
a zobrazte na LCD panelu ikonu
poÏadovaného reÏimu mûfiení.
Vyhodnocovací
Dílãí
Bodové
Centrovanû váÏené a prÛmûrované

2 Tlaãítko <
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> uvolnûte.

2. ReÏimy mûfiení
Vyhodnocovací mûfiení (

)

Jedná se o celkové mûfiení. Tento
reÏim je vhodn˘ i pro objekty osvûtlené
zezadu. Hledáãek je rozdûlen do 21
mûfiicích zón. V‰echny zaostfiovací
body jsou svázány se zónami vyhodnocovacího mûfiení. Po rozpoznání
velikosti, polohy, jasu, pozadí, pfiedního a zadního osvûtlení atd. hlavního
objektu nastaví fotoaparát odpovídající
expozici.
• V reÏimu ruãního zaostfiování (MF nebo M) se
vyhodnocovací mûfiení soustfiedí na centrální
zaostfiovací bod.
• JestliÏe úroveÀ jasu objektu a pozadí je velmi
odli‰ná (napfi. pfii silném protisvûtle nebo
bodovém osvûtlení), pouÏijte místo vyhodnocovacího mûfiení dílãí mûfiení ( ) nebo
bodové 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 stfi edu hledáãku
koeficientem pfiibliÏnû 8,5 %.

Bodové mûfiení (

)

Toto mûfiení se soustfiedí na urãitou
ãást snímaného objektu nebo scény.
Mûfiení je váÏeno vÛãi stfiedu hledáãku
koeficientem pfiibliÏnû 2,4 %.
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ReÏimy mûfiení

Centrovanû váÏené mûfiení
( )
Mûfiení je váÏeno vÛãi stfiedu a potom
je prÛmûrováno na celou scénu.

Bodové mûfiení svázané se
zaostfiovacím bodem
UÏivatelskou funkcí CF-13 mÛÏete
omezit poãet voliteln˘ch zaostfiovacích
bodÛ z 45 na 11 pro ruãní nebo okem
fiízené zaostfiování. To zrychluje volbu
zaostfiovacího bodu. Bodové mûfiení
(pfiibliÏnû 2,4 % plochy hledáãku) je
rovnûÏ svázáno se zaostfi ovacím
bodem zvolen˘m funkcí fiízení okem
nebo ruãnû.
CF

Pomocí uÏivatelské funkce CF-13 mÛÏete omezit poãet zaostfiovacích bodÛ pro
ruãní v˘bûr nebo fiízení okem na pouze 11 ze 45 a udrÏet bodové mûfiení
uprostfied. Viz. str. 118.
Pfii souvislém fotografování je automaticky nastaveno blokování AE (s bodov˘m
mûfiením) bez toho, Ïe by v hledáãku byl zobrazen indikátor < >.
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ReÏimy mûfiení

Vícebodové mûfiení
Fotoaparát dokáÏe automatiky zjistit hodnoty více mûfiicích bodÛ, a ty pak
zprÛmûrovat. Pro 1 snímek mÛÏe b˘t takto vyhodnoceno aÏ 8 hodnot
bodového mûfiení.
Postup je vysvûtlen na konkrétní fotografii:
reÏim mûfiení na bodové.
1 Nastavte
(Viz „V˘bûr reÏimu mûfiení“ na
str. 54.)
zaostfiovací bod na ‰edou
2 Zamûfite
ãást (1) a stisknûte tlaãítko <
>,
abyste získali hodnoty bodového
mûfiení.

(1)

(2)

(3)

te zaostfi ovací bod na
3 Zamûfi
stfi edovou ãást (2) a stisknûte
tlaãítko <
>. Potom zamûfite
zaostfiovací bod na zv˘raznûnou
ãást (3) a stisknûte tlaãítko <
>.
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ReÏimy mûfiení
Pfii kaÏdém zji‰tûní hodnoty bodového mûfiení je hodnota zprÛmûrována
s dal‰ími zaznamenan˘mi hodnotami a v˘sledek (rychlost závûrky
a clona) se zobrazí v dolní ãásti hledáãku. Na níÏe uvedeném obrázku je
znázornûno, co je zobrazováno pfii vícebodovém mûfiení. Na stupnici
kompenzace expozice v pravé ãásti hledáãku je indikátor úrovnû
expozice, kter˘ se pohybuje v reálném ãase a indikuje aktuální expoziãní
úroveÀ podle hodnot bodového mûfiení. Na této stupnici jsou rovnûÏ
indikovány jednotlivé hodnoty bodového mûfiení, a to jako fixní
(nepohybující se) znaãky.
Zobrazování vícebodového mûfiení
Indikátor úrovnû expozice (pohybující se) po
zji‰tûní druhé hodnoty
bodového mûfiení a pfied
zji‰tûním tfietí hodnoty
bodového mûfiení.
• Indikátor znázorÀuje
úroveÀ expozice vztaÏenou k druhé hodnotû bodového mûfiení.

Fixní mûfiení znaãka
pro první hodnotu
bodového mûfiení

Nastavení expozice po
zji‰tûní druhé hodnoty
bodového mûfiení.
• Jedná se o v˘sledek
(fixní) po zprÛmûrování první a druhé
hodnoty bodového
mûfiení.
• Toto se opakuje po
kaÏdém zji‰tûní nové
hodnoty bodového
mûfiení.
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Indikátor úrovnû expozice (pohybující se) pfied
zji‰tûním druhé hodnoty
bodového mûfiení.
• Indikátor znázorÀuje
úroveÀ expozice vztaÏenou k první hodnotû
bodového mûfiení.

ReÏimy mûfiení
● Nastavení expozice získané na základû hodnot vícebodového mûfiení
se zru‰í v tûchto pfiípadech:
1. Po uplynutí 16 sekund od odeãtení hodnoty bodového mûfiení.
2. JestliÏe stisknete tlaãítko <

>, <

>, nebo <

>.

3. Po zhotovení snímku, jakmile uvolníte spou‰È závûrky.
Pro jeden snímek mÛÏe b˘t zji‰tûno aÏ 8 hodnot bodového mûfiení. JestliÏe stisknete
tlaãítko <
> a budete se snaÏit zaznamenat devátou hodnotu bodového mûfiení,
nebude Ïádná hodnota zaznamenána.

Vícebodové mûfiení mÛÏe b˘t fixní na stfied nebo svázané s aktivním zaostfiovacím
bodem.
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ReÏimy fotografování
MÛÏete zvolit reÏim fotografování, kter˘ nejlépe vyhovuje snímanému
objektu nebo va‰emu tvÛrãímu zámûru. Volbou vhodného reÏimu mÛÏete
snadno dosáhnout rÛzn˘ch fotografick˘ch v˘razÛ.
M
Tv

: Ruãní nastavování (str. 73)
: AE s prioritou rychlosti
závûrky (str. 62)
DEP : AE s nastavením hloubky
ostrosti (str. 68)
Av : AE s prioritou clony (str. 65)

(str. 84)

AEB (str. 77)
Vícenásobné expozice (str. 82)

Kompenzace expozice (str. 75)
: Posouvání filmu (str. 85)
: Samospou‰È (str. 87)

Nejdfiíve pfiepnûte spínaã < > do
polohy < >. Potom podle potfieby
pfiepnûte spínaã < > do polohy < >.
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1. AE s prioritou rychlosti závûrky (Tv):
nastavujete rychlost závûrky
V tomto reÏimu nastavíte poÏadovanou rychlost závûrky a fotoaparát zvolí
automaticky hodnotu clony, která odpovídá jasu fotografovaného objektu.
Nastavením vysoké rychlosti závûrky mÛÏete ostfie zachytit rychle se
pohybující objekty. Pomalá rychlost závûrky naopak umoÏÀuje zdÛraznit
pohyb objektu.
Tv je zkratka anglického termínu „Time value“.

S vysokou rychlostí závûrky

S nízkou rychlostí závûrky
stisknutém tlaãítku <
>
1 Pfii
zobrazte na LCD panelu pomocí
ovladaãe <
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> symbol Tv.

AE s prioritou rychlosti závûrky (Tv): nastavujete rychlost závûrky

2 Tlaãítko <

> uvolnûte.

<
> nastavte poÏa3 Ovladaãem
dovanou rychlost závûrky.
spou‰È závûrky do polo4 Stisknûte
viny, aby se provedlo zaostfiení
objektu.
• Zobrazí se hodnoty rychlosti závûrky
a clony.

hodnotu clony a zho5 Zkontrolujte
tovte snímek.
• Pokud zobrazovaná hodnota clony
nebliká, je dosaÏeno standardní expozice.

Základní terminologie 2
● Rychlost závûrky
Rychlost závûrky je ãasov˘ úsek, po kter˘ je otevfiena závûrka
fotoaparátu a exponován film svûtlem pfiicházejícím pfies objektiv.
Rychlost závûrky zobrazovaná na LCD panelu fotoaparátu a v hledáãku
mÛÏe b˘t v rozsahu hodnot 30 sekund aÏ 1/8000 sekund, popfi.
dlouhodobá expozice (buLb).
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AE s prioritou rychlosti závûrky (Tv): nastavujete rychlost závûrky
[Expoziãní varování]
• JestliÏe bliká maximální clona (tj. nejmen‰í clonové ãíslo,
napfi. f/1.4), znamená to podexponování snímku. Proto
ovladaãem <
> nastavte niÏ‰í rychlost závûrky tak,
aby hodnota clony pfiestala blikat.

• JestliÏe bliká minimální clona (tj. nejvût‰í clonové ãíslo,
napfi. f/22), znamená to pfieexponování snímku. Proto
ovladaãem <
> nastavte vy‰‰í rychlost závûrky tak,
aby hodnota clony pfiestala blikat.

CF

CF
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UÏivatelská funkce CF-16 (viz str. 120) umoÏÀuje posun nastaven˘ch expoziãních
hodnot: jestliÏe není moÏné v reÏimu AE s prioritou rychlosti závûrky dosáhnout
standardní expozice (tj. nelze nastavit takovou clonu, aby bylo dosaÏeno správné
expozice), fotoaparát automaticky upraví rychlost závûrky. Tato vlastnost se
oznaãuje termínem „bezpeãn˘ posun“.
UÏivatelská funkce CF-6 umoÏÀuje zmûnit krok nastavování rychlosti závûrky na
cel˘ nebo poloviãní, a potlaãit tak standardní krok 1/3. Viz str. 112.

2. AE s prioritou clony (Av):
nastavujete hodnotu clony
V tomto reÏimu nastavíte poÏadovanou hodnotu clony a fotoaparát zvolí
automaticky rychlost závûrky, která odpovídá jasu fotografovaného
objektu.
Vût‰í clona (men‰í clonové ãíslo, jako napfi. f/1.4) rozostfií více pozadí.
Tento efekt je shodn˘ pro zhotovování portrétÛ. Men‰í clona (vût‰í
clonové ãíslo, jako napfi. f/22) umoÏÀuje lep‰í zaostfiení pfiedmûtÛ
nacházejících se v rÛzn˘ch vzdálenostech.
Av je zkratka anglického termínu „Aperture value“.

S velk˘m otevfiením clony

S mal˘m otevfiením clony
Pfii stisknutém tlaãítku <
>
1 zobrazte
na LCD panelu pomocí
ovladaãe <

> symbol Av.
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AE s prioritou clony (Av): nastavujete hodnotu clony

2 Tlaãítko <

> uvolnûte.

<
> nastavte poÏa3 Ovladaãem
dovanou hodnotu clony.
spou‰È závûrky do polo4 Stisknûte
viny, aby se provedlo zaostfiení
objektu.
• Zobrazí se hodnoty rychlosti závûrky
a clony.

hodnotu rychlosti
5 Zkontrolujte
závûrky a zhotovte snímek.
• Pokud zobrazovaná hodnota rychlosti
závûrky nebliká, je dosaÏeno standardní
expozice.
• JestliÏe nastavená hodnota clony je
ãíselnû men‰í, neÏ ohnisková vzdálenost
pouÏitého objektivu (napfi. 1/200 pro
objektiv 200 mm), hrozí pfii fotografování
z ruky nebezpeãí roztfiesení snímku.

Základní terminologie 3
● Clona
Clona (tzv. clonové ãíslo) oznaãuje
velikost rozevfi ení irisové clony
v objektivu. Clona zobrazovaná na
LCD panelu fotoaparátu a v hledáãku
mÛÏe b˘t v rozsahu 1.0 aÏ 91, a to
v závislosti na nasazeném objektivu.
Vût‰í clonové ãíslo znamená men‰í
rozevfiení clony. âím men‰í je clonové
ãíslo, tím více je irisová clona
rozevfiena.
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AE s prioritou clony (Av): nastavujete hodnotu clony
[Expoziãní varování]
• JestliÏe bliká rychlost závûrky 30“, znamená to
podexponování snímku. Proto ovladaãem <
>
nastavte vût‰í clonu (men‰í clonové ãíslo) tak, aby
hodnota rychlosti závûrky pfiestala blikat.

• JestliÏe bliká rychlost závûrky 8000, znamená to
pfi eexponování snímku. Proto ovladaãem <
>
nastavte men‰í clonu (vût‰í clonové ãíslo) tak, aby
hodnota rychlosti závûrky pfiestala blikat.

CF

UÏivatelská funkce CF-16 (viz str. 120) umoÏÀuje posun nastaven˘ch expoziãních
hodnot: jestliÏe není moÏné v reÏimu AE s prioritou clony dosáhnout standardní
expozice (tj. nelze nastavit takovou rychlost závûrky, aby bylo dosaÏeno správné
expozice), fotoaparát automaticky upraví clonové ãíslo. Tato vlastnost se oznaãuje
termínem „bezpeãn˘ posun“.

CF

UÏivatelská funkce CF-6 umoÏÀuje zmûnit krok nastavování clony na cel˘ nebo
poloviãní, a potlaãit tak standardní krok 1/3. Viz str. 112.

CF

V reÏimu AE s prioritou clony umoÏÀuje dále uÏivatelská funkce CF-5 nastavování
clony fotoaparátem i pfii sejmutém objektivu. Viz str. 110.
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3. AE s nastavením hloubky ostrosti (DEP):
nastavujete hloubku ostrosti
Tento reÏim umoÏÀuje zaostfiit urãit˘ specifick˘ bod v pozadí a v popfiedí
tak, Ïe prostor mezi tûmito body je na snímku cel˘ ostr˘. ReÏim je
obzvlá‰tû vhodn˘ pfii snímcích vût‰ích skupin nebo krajiny. Pfiístroj
automaticky zaostfií na optimální vzdálenost a nastaví potfiebnou
kombinaci rychlosti závûrky a clony. Zaostfiovací bod, kter˘ bude v tomto
reÏimu pouÏit, lze vybrat ruãnû nebo pomocí funkce fiízení okem.
• Chcete-li tento reÏim pouÏívat, musíte na objektivu pfiepnout spínaã reÏimu zaostfiování do
polohy AF.

AE s nastavením hloubky
ostrosti s ruãnû vybran˘m
zaostfiovacím bodem
Pfii stisknutém tlaãítku <
1 zobrazte
pomocí ovladaãe <
na LCD panelu symbol DEP.

> uvolnûte.
2 Tlaãítko <
3 < > nastavte na < >.

4 Zvolte zaostfiovací bod.
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>
>

AE s nastavením hloubky ostrosti (DEP): nastavujete hloubku ostrosti
zaostfiovací bod nasmûrujte na
5 Zvolen˘
nejbliÏ‰í bod nebo objekt, kter˘ má b˘t
zaostfien, a potom stisknûte a uvolnûte
spou‰È závûrky. Tímto nastavíte první
bod reÏimu DEP. ( 6 )
• Zobrazí se
a rozsvítí se indikátor
dosaÏeného zaostfiení.

• JestliÏe jsou aktivní dva zaostfiovací body
(viz str. 39), zvolí fotoaparát, které
zaostfiovací body budou pouÏity pro
.

zaostfiovací bod nasmûrujte
6 Stejn˘
na nejvzdálenûj‰í bod nebo objekt,
kter˘ chcete mít zaostfien, a potom
stisknûte a uvolnûte spou‰È závûrky. Tímto nastavíte druh˘ bod
reÏimu DEP. ( 6 )
• Zobrazí se
a rozsvítí se indikátor
dosaÏeného zaostfiení.
• Specifikace mÛÏe probíhat rovnûÏ opaãnû,
nejdfiíve DEP 2 a potom DEP 1.

kompozici snímku a stisknûte
7 Sestavte
do poloviny spou‰È závûrky a ovûfite,
zda neblikají hodnoty rychlosti závûrky
a clony. ( 6 )
Zaostfiení je nastaveno mezi dva
definované body DEP. Automaticky se
nastaví hodnota clony, která zajistí
poÏadovanou hloubku ostrosti, a rychlost závûrky pro správnou expozici.
• JestliÏe uvolníte spou‰È závûrky, zobrazí
se
a hodnota clony.
• Nastavení expozice se provede tûsnû pfied
otevfiením závûrky.
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AE s nastavením hloubky ostrosti (DEP): nastavujete hloubku ostrosti
úplnû spou‰È závûrky
8 Stisknûte
a zhotovte snímek.
AE s nastavením hloubky ostrosti se zaostfiovacím bodem vybíran˘m fotoaparátem
• Fotoaparát vybírá stfiedov˘ zaostfiovací bod pro AE s nastavením hloubky ostrosti.
V tomto pfiípadû postupujte stejnû jako pfii „AE s nastavením hloubky ostrosti
s ruãnû vybran˘m zaostfiovacím bodem“, kdyÏ je zvolen pro nastavení bodÛ DEP
centrální zaostfiovací bod.
• Dbejte na to, abyste jednotlivé kroky dokonãili do ‰esti sekund od uvolnûní
spou‰tû závûrky (dfiíve, neÏ se zobrazování v hledáãku vypne). V opaãném
pfiípadû bude nastavení DEP zru‰eno a vy budete muset provádût v‰e od
zaãátku.

AE s nastavením hloubky ostrosti se zaostfiovacím
bodem vybíran˘m pomocí fiízení okem
Pomocí fiízení okem mÛÏete nastavovat body DEP pouh˘m pohledem na
zaostfiovací bod. Jedná se o nejjednodu‰‰í zpÛsob nastavování.

1<

> nastavte na <

>.

• Zkontrolujte, zda je zvoleno správné ãíslo
kanálu. Viz str. 42.

stisknutém tlaãítku <
2 Pfii
zobrazte pomocí ovladaãe <
na LCD panelu symbol DEP.

3 Tlaãítko <
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> uvolnûte.

>
>

AE s nastavením hloubky ostrosti (DEP): nastavujete hloubku ostrosti
se na nejbliÏ‰í bod nebo
4 Podívejte
objekt, kter˘ má b˘t zaostfi en,
a potom stisknûte a uvolnûte
spou‰È závûrky. Tímto nastavíte
první bod reÏimu DEP. ( 6 )
• Zaostfiovací bod, na kter˘ jste se dívali, se
rozsvítí.
• Zobrazí se
a rozsvítí se indikátor
dosaÏeného zaostfiení.

se na nejvzdálenûj‰í bod
5 Podívejte
nebo objekt, kter˘ chcete mít
zaostfien, a potom stisknûte a uvolnûte spou‰È závûrky. Tímto nastavíte druh˘ bod reÏimu DEP. ( 6 )
• Zaostfiovací bod, na kter˘ jste se dívali, se
rozsvítí.
• Zobrazí se
a rozsvítí se indikátor
dosaÏeného zaostfiení.

úplnû spou‰È závûrky
6 Stisknûte
a zhotovte snímek.
• Mûfi ení expozice bude postaveno na
zaostfiovacím bodu, na kter˘ jste se dívali
v dobû, kdy jste potfietí stiskli spou‰È
závûrky. JestliÏe jste se na zaostfiovací
bod nedívali, bude expoziãní mûfi ení
odvozeno od centrálního zaostfiovacího
bodu.
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AE s nastavením hloubky ostrosti (DEP): nastavujete hloubku ostrosti
[Expoziãní varování]
• JestliÏe bliká hodnota clony, nelze dosáhnout poÏadované hloubky ostrosti. (I pfii tomto
nastavení je v‰ak moÏné získat správnou expozici.) PouÏijte ‰irokoúhl˘ objektiv nebo
odstupte více od objektu a zopakujte kroky 4 aÏ 6.

• JestliÏe bliká maximální clona objektivu
(nejmen‰í clonové ãíslo) a rychlost
závûrky 30“, je scéna pfiíli‰ tmavá
a fotografii není moÏné v reÏimu AE
s nastavením hloubky ostrosti zhotovit.

• JestliÏe bliká minimální clona objektivu (nejvût‰í
clonové ãíslo) a rychlost závûrky 8000, je scéna
pfiíli‰ svûtlá. V tom pfiípadû nasaìte na objektiv
neutrální filtr (ND), jímÏ sníÏíte mnoÏství svûtla
pfiicházejícího objektivem do fotoaparátu.

• PouÏíváte-li objektiv s transfokací (zoomem) nemûÀte pfii pouÏívání reÏimu AE
s nastavením hloubky ostrosti ohniskovou vzdálenost objektivu (zoom).
• Po nastavení jednoho nebo dvou bodÛ dEP nemûÀte aktivní zaostfiovací bod.
Pokud tak uãiníte, zru‰íte bod (body) dEP a budete muset vybírat zaostfiovací bod
znovu od zaãátku.
• ReÏim AE s nastavením hloubky ostrosti nelze pouÏívat spoleãnû s bleskem.
Pokud pouÏijete v tomto reÏimu blesk, bude v˘sledek stejn˘ jako pfii pouÏití
reÏimu Program AE s bleskem.
• JestliÏe je reÏim AE s nastavením hloubky ostrosti pouÏit s objektivem, kter˘ má
limitní spínaã zaostfiování (napfi. objektivem EF 300 mm f/2.8), nastavte tento
spínaã na maximální zaostfiovací rozsah.
• JestliÏe byla nastavena pomalá rychlost závûrky, pouÏijte pro fotografování stativ.
Zabráníte tím roztfiesení snímku.
• JestliÏe uplyne 6 sekund a údaje pfiestanou b˘t zobrazovány pfied dokonãením
celé procedury, budou dosud provedená nastavení zru‰ena. V takovém pfiípadû
musíte v‰e udûlat znovu.
• Chcete-li zru‰it AE s nastavením hloubky ostrosti uprostfied úkonÛ, stisknûte
tlaãítko <
>, <
> nebo < >.

• Chcete-li zvût‰it moÏnou hloubku ostrosti, pouÏijte ‰irokoúhl˘ objektiv.
• Nastavíte-li body dEP 1 a 2 do stejné vzdálenosti (tj. na stejn˘ objekt) zpÛsobí to,
Ïe hloubka ostrosti bude malá. Popfiedí i pozadí objektu budou na fotografii
neostré, coÏ vyzvedne vlastní objekt. Tento efekt lze zdÛraznit s pouÏitím
teleobjektivu.
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4. Ruãní nastavení expozice (M):
nastavujete rychlost závûrky a hodnotu clony
V tomto reÏimu nastavujete jak rychlost závûrky, tak clonu, a celkovû tak
fiídíte expozici. Jako pomocník vám mÛÏe slouÏit indikátor úrovnû
expozice zobrazovan˘ v hledáãku pfiístroje nebo mÛÏete pro stanovení
rychlosti závûrky a clony pouÏít ruãní expozimetr.
Clonu nastavte pomocí ovladaãe <
> a rychlost závûrky pomocí
ovladaãe < >.

PouÏívání vestavûného
expozimetru
stisknutém tlaãítku <
>
1 Pfii
otáãejte ovladaãem <
>, dokud
se na LCD panelu nezobrazí M.

2 Tlaãítko <
<
3 Spínaã
< >.

> uvolnûte.
> pfiepnûte do polohy

<
> nastavte rych4 Ovladaãem
lost závûrky a ovladaãem < >
hodnotu clony.
• Clonu mÛÏete rovnûÏ nastavit, kdyÏ
stisknete a budete drÏet stisknuté tlaãítko
< > a otáãet ovladaãem <
>.
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Ruãní nastavení expozice (M): nastavujete rychlost závûrky a hodnotu clony
se hledáãkem a stisknûte
5 Dívejte
do poloviny spou‰È závûrky.
Zobrazí se hodnoty rychlosti
závûrky a clony. V pravé ãásti
hledáãku bude indikátor úrovnû
expozice ukazovat aktuální
expoziãní úroveÀ vztaÏenou ke
standardní expozici.
ohledem na indikátor úrovnû
6 Sexpozice
nastavte potfi ebnou
rychlost závûrky a clonu.
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CF

UÏivatelská funkce CF-15 mÛÏe zpÛsobit zámûnu funkce ovladaãÛ <
Viz str. 110.

>a<

>.

CF

UÏivatelská funkce CF-6 mÛÏe zmûnit nastavování rychlosti závûrky nebo clony
v pln˘ch nebo poloviãních krocích místo standardních krokÛ 1/3. Viz str. 112.

CF

UÏivatelská funkce CF-5 umoÏÀuje ruãní nastavování clony i v situaci, kdy je
sejmut objektiv. Viz str. 110.

5. Nastavení kompenzace expozice
Kompenzace expozice slouÏí k posunu standardního expoziãního nastavení
fotoaparátu. Velikost kompenzace expozice nastavte pomocí ovladaãe < >
nebo tlaãítka < >. Pfii nastavování se dívejte hledáãkem. Vámi nastavená
úroveÀ kompenzace expozice mÛÏe b˘t kdykoliv pozdûji zmûnûna nebo
zru‰ena ovladaãem < > nebo tlaãítkem < >. ÚroveÀ kompenzace
expozice je moÏné nastavovat v rozsahu ±3 kroky s pfiesností 1/3 kroku.

Kompenzace expozice
pomocí ovladaãe < >
< > pfiepnûte do polohy < >.
1 Spínaã
Zaostfiete a zkontrolujte úroveÀ
2 expozice.
ovladaãe < > nastavte
3 Pomocí
poÏadovanou velikost kompenzace
expozice.

Pfieexponováno

Podexponováno

• Ovladaãem < > otáãejte pfii stisknuté
spou‰tû závûrky do poloviny nebo v ãasovém úseku 6 sekund ( 6 ) po uvolnûní
spou‰tû.
• Velikost kompenzace expozice je
naznaãena symbolem ■ v indikátoru
úrovnû expozice zobrazovan˘m v hledáãku (pfiitom svítí rovnûÏ ikona
)
a indikátorem kompenzace expozice na
LCD panelu.
• JestliÏe je symbol na stupnici úrovnû
expozice nad znaãkou standardní
expozice, bude snímek pfieexponován,
a jestliÏe je pod touto znaãkou, bude
podexponován. Na LCD panelu bude
pfieexponování snímku indikováno polohou
symbolu na kladné stranû stupnice,
zatímco záporná strana indikuje
podexponování snímku.
• Chcete-li kompenzaci expozice zru‰it,
nastavte její velikost na nulovou úroveÀ,
tj. na znaãku standardní expozice.

4 Zhotovte snímek.
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Nastavení kompenzace expozice
CF

UÏivatelská funkce CF-6 umoÏÀuje nastavovat velikost kompenzace expozice
s krokem 1/2. Viz str. 112.
• Krok nastavování velikosti kompenzace expozice 1/3 nebo 1/2 (v závislosti
nastavení uÏivatelské funkce CF-6) je indikováno v hledáãku a na LCD panelu
níÏe uveden˘m zpÛsobem.
• Nastavená velikost kompenzace expozice je platná i po pfiepnutí spínaãe < >
do polohy < >.

Kompenzace expozice –1 1/2

Kompenzace expozice –1 1/3

Kompenzace expozice pomocí tlaãítka <

>

Kompenzaci expozice je moÏné rovnûÏ nastavovat pomocí tlaãítka <
a ovladaãe <
>.

>

Stisknûte tlaãítko < > a ovladaãem
<
> nastavte do 6 sekund od stisku
tlaãítka ( 6 ) poÏadovanou velikost
kompenzace expozice.

• Tato vlastnost je praktická v pfiípadû,
Ïe chcete stejnou kompenzaci expozice pro cel˘ film.
• Chcete-li zabránit zmûnû nastavení
kompenzace expozice nechtûn˘m
otoãením ovladaãe < >, pfiepnûte
spínaã < > do polohy < >.
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6. Automatické posouvání expozice (AEB)
Pfii automatickém posouvání expozice fotoaparát sám mûní úroveÀ
expozice u sady tfií po sobû následujících snímkÛ. Toto posouvání
expozice probíhá vÛãi standardní úrovnû expozice (nebo nastavené
úrovni kompenzace expozice) pfiiãemÏ expozice se mÛÏe mûnit v rozsahu
aÏ ±3 kroky s pfiesností 1/3. Snímky se v reÏimu posouvání expozice
zhotovují v tomto pofiadí: standardní expozice, podexponování,
pfieexponování. Film se posouvá podle aktuálnû zvoleného reÏimu
posouvání filmu (viz „Pfiepínání reÏimÛ posouvání filmu“ na str. 85).

Standardní expozice (0)

Podexponování (–1/3)

Pfieexponování (+1/3)

stisknûte a drÏte stisk1 Souãasnû
nutá tlaãítka <
>a<
>.
• Na LCD panelu se zobrazí ikona

AEB.

velikost AEB nastav2 PoÏadovanou
te ovladaãem <
>.
• Velikost automatického posouvání
expozice je indikována ãíselnû a také
znázornûna na stupnici kompenzace
expozice na LCD panelu.
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Automatické posouvání expozice (AEB)
snímky. Film se bude posouvat
3 Zhotovte
podle aktuálnû zvoleného reÏimu.

AEB nastaveno na ±1 krok.

• Na stupnici úrovnû expozice v hledáãku bude
znázorÀovat znaãka indikátoru úrovnû expozice
odpovídající velikost AEB pro konkrétní
zhotovovan˘ snímek.
• V reÏimu Souvislé fotografování bude mít trvalé
stisknutí spou‰tû závûrky za následek
zhotovení tfií po sobû jdoucích snímkÛ s AEB.
Fotografování se pak automaticky zastaví.
• JestliÏe je AEB pouÏito spoleãnû se
samospou‰tí, budou v‰echny tfii snímky
zhotoveny bezprostfiednû po sobû po uplynutí
dvou nebo desetisekundovém zpoÏdûní.

Probíhá-li AEB, bliká na LCD panelu symbol
doby zhotovení v‰ech tfií snímkÛ.

a v hledáãku indikátor

, a to do

Zru‰ení AEB
Proveìte úkony 1 a 2 a nastavte AEB
na 0.
• AEB se rovnûÏ zru‰í v˘mûnou objektivu,
pfievinutím filmu, v˘mûnou filmu, nastavením
dlouhodobé expozice (buLb), pfiipraveností
blesku Speedlite, stiskem tlaãítka <
>
a nastavením spínaãe < > do polohy< >.

CF

UÏivatelská funkce CF-6 umoÏÀuje nastavovat velikost AEB s krokem 1/2.
Viz str. 112.
UÏivatelská funkce CF-9 mûní pofiadí zhotovování snímkÛ AEB: podexponováno,
normální expozice, pfieexponováno. Viz str. 114.
UÏivatelská funkce CF-9 mÛÏe zabránit moÏnosti zru‰ení AEB v dÛsledku v˘mûny
objektivu, pfievinutí filmu, v˘mûny filmu a pfiepnutí spínaãe < > na < >.
Viz str. 114.
• V dobû souvislého fotografování snímkÛ s automatick˘m posunem expozice
nebudou v hledáãku zobrazovány Ïádné informace.
• Po nastavení velikosti AEB je moÏné nastavit také kompenzace expozice. Tím lze
dosáhnout celkového podexponování nebo pfieexponování AEB. Viz „Nastavení
kompenzace expozice“ na str. 75.
• AEB není moÏné pouÏívat spoleãnû s dlouhodob˘mi expozicemi nebo s bleskem.
• JestliÏe je uÏivatelskou funkcí CF-12 zapnuto blokování zrcadla a pouÏije se AEB,
bude i pfii zvolení reÏimu Souvislé fotografování uplatnûn reÏim Jednotlivé snímky.
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7. Blokování AE
Obvykle fotoaparát mûní expoziãní hodnoty v reálném ãase, a to v dobû,
kdy zmûníte úhel zábûru. Blokování AE zabraÀuje zmûnûní namûfien˘ch
hodnot a umoÏní vám upravit kompozici budoucího snímku. Tato vlastnost
je uÏiteãná pfii fotografování objektÛ v protisvûtle nebo osvûtlované
bodov˘m reflektorem.
ete na místo, pro které
1 Zaostfi
chcete namûfiené hodnoty zablokovat.
• Nastavení expozice (rychlost závûrky
a hodnota clony) se zobrazí na LCD panelu a v hledáãku.

2 Stisknûte tlaãítko <

>. ( 6 )

• Symbol < > zobrazovan˘ v hledáãku
indikuje, Ïe je expozice blokována.
• PokaÏdé, kdyÏ stisknûte tlaãítko < >, se
zablokuje aktuální nastavení expozice.
• Blokování AE se zru‰í 6 sekund po stisku
tlaãítka < > nebo jestliÏe stisknete
tlaãítko <
>, < > nebo <
>.
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Blokování AE
na poÏadovan˘ bod,
3 Zaostfiete
zmûÀte kompozici snímku a zhotovte jej.
• Pfii zmûnû kompozice snímku ukazuje
indikátor úrovnû expozice novou expoziãní
úroveÀ v reálném ãase vztaÏenou k blokovan˘m hodnotám expozice.

Indikátor blokování AE

Expoziãní úroveÀ blokování
AE

Reálná expoziãní úroveÀ

CF

UÏivatelská funkce CF-4-1 umoÏÀuje zablokovat AE stisknutím spou‰tû závûrky do
poloviny a zaostfiovat pomocí tlaãítka < >. Viz str. 108.

Pfii blokování AE je doporuãené pouÏívat dílãí nebo bodové mûfiení na konkrétní bod.
Viz str. 54.

JestliÏe je nastaveno vyhodnocovací mûfiení a Jednosnímkov˘ AF, bude mít po
stisknutí spou‰tû závûrky do poloviny za následek kromû zaostfiení i automatické
blokování AE.
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8. Ruãní nastavení citlivosti filmu
JestliÏe pouÏit˘ film není s kódem DX nebo jestliÏe chcete nastavit jinou
citlivost filmu ISO, vloÏte film a nastavte jeho citlivost ruãnû.
• Citlivost filmu ISO je moÏné nastavit ruãnû v rozsahu 6 aÏ 6400.

souãasnû tlaãítka <
1 Stisknûte
a < >.
• Zobrazí se ikona <
nastavená citlivost filmu.

>

> a aktuálnû

ovladaãe <
> zobrazte
2 Pomocí
na LCD panelu poÏadovanou
citlivost filmu.
tlaãítka uvolnûte. Tím se
3 Obû
nastaví citlivost filmu.
Ruãnû nastavená citlivost filmu se zru‰í nov˘m vloÏením filmu s kódem DX.
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9. Vícenásobné expozice < >
Zabráníte-li posouvání filmu, je moÏné jedno políãko exponovat vícekrát.
Jedno políãko filmu mÛÏe b˘t exponováno aÏ 9 krát. Vícenásobné
expozice je moÏné provádût pfii libovolném reÏimu fotografování.
boãní dvífika a stisknûte
1 Otevfiete
tlaãítko < >.
• Na LCD panelu se zobrazí ikona
a na
poãítadle snímku údaj „1“. Toto ãíslo
indikuje poãet vícenásobn˘ch expozic.

poãet vícenásobn˘ch
2 PoÏadovan˘
expozic nastavte pomocí ovladaãe
<
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>.

Vícenásobné expozice <

>

je platné po dobu ‰esti
3 Nastavení
sekund ( 6 ) nebo po dobu, kdy je
stisknuta spou‰È závûrky do
poloviny.
reÏim fotografování a pro
4 Nastavte
kaÏdou vícenásobnou expozici
stisknûte úplnû spou‰È závûrky.
Nastaveny 3 vícenásobné expozice

zhotovení v‰ech vícenásobn˘ch
5 Po
expozic se film automaticky pfiesune na dal‰í políãko. Tím se
rovnûÏ nastavení vícenásobné
expozice zru‰í.

JestliÏe bude pro vícenásobné expozice pouÏito nûkteré z prvních nebo posledních
políãek filmu, nemusí b˘t v dÛsledku charakteristik posouvání filmu expozice pfiesnû
srovnané.

• Po dobu zhotovování vícenásobn˘ch expozic bliká na LCD panelu ikona
.
• Chcete-li nastavení vícenásobné expozice zru‰it pfied zhotovením vícenásobn˘ch
expozic, nastavte poãet expozic na 1.
• Chcete-li nastavení vícenásobné expozice zru‰it po zaãátku vícenásobn˘ch
expozic, proveìte úkony 1 a 2 a nastavte nulov˘ poãet expozic.

Pfii zhotovování vícenásobn˘ch expozic byste mûli jednotlivé expozice podexponovat
níÏe uveden˘m koeficientem. Nastavení podexponování filmu se provádí postupem
„Nastavení kompenzace expozice“ na str. 75.
Koeficient kompenzace expozice pfii vícenásobn˘ch expozicích
Poãet vícenásobn˘ch expozic
Velikost podexponování jednotliv˘ch snímkÛ

2

3

4

krok – 1.0

krok – 1.5

krok – 2.0

• Velikosti kompenzace expozice uvedené v tabulce jsou pouze informativní.
Optimální velikost kompenzace závisí na konkrétní scénû. Optimální velikost je
tfieba zjistit zkou‰kou.
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10. Dlouhodobé expozice (buLb)
JestliÏe je zvolena dlouhodobá expozice, je závûrka otevfiena po celou
dobu úplného stisknutí spou‰tû. Dlouhodobá expozice je v˘hodná v pfiípadû poÏadavku fotografování noãních scén, ohÀostrojÛ ãi noãní oblohy.
stisknutém tlaãítku <
1 Pfii
zobrazte pomocí ovladaãe <
symbol

>
>

.

> uvolnûte.
2 Tlaãítko <
3 Spínaã < > pfiepnûte do polohy < >.
Ovladaãem <
> (nebo < >)
4 nastavte
poÏadovanou hodnotu
clony.
a drÏte stisknutou spou‰È
5 Stisknûte
závûrky, a to po celou dobu trvání
expozice.
• Po zapnutí dlouhodobé expozice bude na poãítadle snímkÛ na LCD panelu
zobrazován ãas, jak dlouho je závûrka otevfiena, poãítan˘ v intervalu 1 aÏ 30
sekund. Po uplynutí kaÏd˘ch tfiiceti sekund se rozsvítí ãárov˘ segment stupnice
kompenzace expozice (
) a poãítadlo snímkÛ zaãne znovu poãítat od jedné.
JestliÏe jsou zobrazovány napfi. tfii ãárové segmenty a údaj poãítadla „30“,
uplynulo od otevfiení závûrky 120 sekund.
• Dlouhodobá expozice nespotfiebovává témûfi Ïádnou energii baterie.
• Chcete-li pfiipojit k fotoaparátu dálkov˘ ovladaã (napfi. dálkovou spou‰È 60T3)
pouÏijte adaptér dálkové spou‰tû RA-N3.
Pfiipojením dálkové spou‰tû RS-80N3 (která je vybavena zámkem stisknuté spou‰tû)
nebo dálkového ovladaãe s ãasovaãem TC-80N3 (obû zafiízení jsou prodávána
samostatnû) dosáhnete toho, Ïe budete moci fotoaparát ovládat dálkovû bez
nutnosti drÏet pfii dlouhodob˘ch expozicích prst na spou‰ti závûrky.
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11. Pfiepínání reÏimÛ posouvání filmu
ReÏim posouvání filmu mÛÏe b˘t nastaven na Jednotlivé snímky
a Souvislé fotografování.

Jednotlivé snímky (

)

Po zhotovení snímku se film automaticky pfiesune na dal‰í políãko.

Souvislé fotografování (

)

Film se po celou dobu úplného stisknutí spou‰tû závûrky posouvá
rychlostí 4,3 snímky za sekundu.
• Rychlost posouvání 4,3 snímky za sekundu platí pfii nastavení rychlosti závûrky
1/250 s nebo vût‰í.
• JestliÏe je nastaveno vyhodnocovací mûfiení a Jednosnímkov˘ AF a vy ukonãíte
souvislé fotografování uvolnûním spou‰tû závûrky do poloviny, mÛÏete stále
udrÏet blokování AE pro dal‰í snímek.

stisknûte a drÏte stisknutá
1 Souãasnû
tlaãítka <
> a < >.
• Zobrazí se aktuálnû nastaven˘ reÏim
posouvání filmu.

reÏim posouvání
2 PoÏadovan˘
vyberte pomocí ovladaãe <
>.

3 Tlaãítka uvolnûte.
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Pfiepínání reÏimÛ posouvání filmu

JestliÏe bliká

,

,

, nebo

JestliÏe pfii nízk˘ch teplotách poklesne kapacita baterie nebo se zpomalí
rychlost posouvání filmu, znamená to, Ïe fotoaparát se snaÏí na úkor
rychlosti i pfii nízké kapacitû film posunout. Tato vlastnost fotoaparátu se
oznaãuje jako „automatick˘ pfievod posouvání filmu“. Pokud je tato
vlastnost aktivována, bude jedna z ikon posouvání filmu ( ,
,
,
) na LCD panelu blikat. Tuto vlastnost zru‰íte stiskem tlaãítka
<
> nebo < > nebo v˘mûnou filmu ãi baterie. JestliÏe je tato
vlastnost aktivována, ovûfite si stav baterie (viz str. 22) a proveìte
nezbytné úkony.
• JestliÏe se posouvání nebo pfievíjení filmu zastaví uprostfied operace, rozbliká se na LCD
panelu
. Po v˘mûnû baterie, se pfievíjení filmu obnoví. Chcete-li vy obnovit pfievíjení filmu,
stisknûte tlaãítko pfievíjení ãásteãnû exponovaného filmu.
• Pfii chladn˘ch teplotách, ohfiejte baterii, aby jí bylo moÏné opût pouÏít, napfi. ve své kapse.

Rychlosti posouvání filmu
pfii souvislém fotografování
Konfigurace

Napájecí zdroj

EOS-3

Lithiová baterie 2CR5

EOS-3 + BP-E1

4 alkalické baterie velikosti AA

EOS-3 + PB-E2

Hybridní niklové pouzdro NP-E2

8 alkalick˘ch baterií velikosti AA

EOS-3 + V˘konov˘
posilovaã pohonu E1

8 alkalick˘ch baterií velikosti AA

(pfiibliÏn˘ poãet snímkÛ za sekundu)

ReÏim
Jednosnímkov˘ AF/
posouvání
Inteligentní AF-servo
ruãní zaostfiování
filmu
4.3

3.3

7

7

3

3

6

5

3

3

6

5

3

3

Bûhem souvislého fotografování nejsou v hledáãku zobrazovány Ïádné informace.
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12. âinnost samospou‰tû
Samospou‰È mÛÏe b˘t nastavena na dvousekundové nebo desetisekundové zpoÏdûní. Pfii pouÏití samospou‰tû by mûl b˘t fotoaparát
nasazen na stativu.
stisknut˘ch tlaãítcích <
>
1 Pfii
a <
> nastavte poÏadované
zpoÏdûní samospou‰tû ovladaãem
<
>.

: desetisekundové zpoÏdûní
: dvousekundové zpoÏdûní
Dvousekundové zpoÏdûní je úãinné u detailÛ nebo pfii kopírování, neboÈ se tím
zabrání roztfiesení snímkÛ (pohybu fotoaparátem pfii stisknutí spou‰tû závûrky).

se hledáãkem a stisknûte
2 Dívejte
do poloviny spou‰È závûrky.
Zkontrolujte, zda se rozsvítil indikátor dosaÏeného zaostfiení a zda
jsou zobrazeny expoziãní hodnoty.
úplnû spou‰È závûrky.
3 Stisknûte
Rozbliká se indikátor samospou‰tû,
coÏ znaãí, Ïe samospou‰È byla
spu‰tûna. Dvû sekundy pfi ed
zhotovením snímku se rychlost
blikání indikátoru zv˘‰í.
• Chcete-li samospou‰È zru‰it po jejím
spu‰tûní, pfiepnûte spínaã < > do polohy
< >.
Dbejte na to, abyste pfii spou‰tûní samospou‰tû (tj. pfii stisku spou‰tû závûrky)
nestáli pfied fotoaparátem. Pokud tak uãiníte, zpÛsobíte rozostfiení zábûru.
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âinnost samospou‰tû

Nasazení krytu okuláru
JestliÏe zhotovujete snímky bez toho, Ïe byste se dívali hledáãkem, mÛÏe
svûtlo pronikající okulárem ovlivnit expoziãní hodnoty. Tomu zabráníte tak,
Ïe pfied zhotovením snímku nasadíte na okulár pfiístroje kryt (je pfiipevnûn
na fiemínku).

1 Sejmûte doplnûk okuláru.

okulár nasaìte kryt, jak je zná2 Na
zornûno na obrázku.

88

13. Blokování zrcadla
Blokování zrcadla umoÏÀuje uÏivatelská funkce CF-12 (viz str. 116). Tím
je omezeno nebezpeãí roztfiesení snímku v dÛsledku vibrací zrcadla
u detailÛ nebo pfii pouÏití objektivu s velmi velik˘m zvût‰ením. Chcete-li
tuto uÏivatelskou funkci nastavit, postupujte podle pokynÛ uveden˘ch
v kapitole „Nastavování a zru‰ení uÏivatelsk˘ch funkcí“ na str. 104.
JestliÏe je nastaveno blokování zrcadla, pracuje fotoaparát takto:
• Pfii blokování zrcadla je doporuãeno pouÏívat dálkovou spou‰È RS-80N3 (prodávanou
samostatnû).

úplnû spou‰È závûrky.
1 Stisknûte
Zrcadlo se zablokuje.
• Po 30 sekundách se zrcadlo automaticky
vrátí zpût dolÛ. Opûtovné úplné stisknutí
spou‰tû závûrky znovu zrcadlo zablokuje.

spou‰È závûrky a znovu ji
2 Uvolnûte
úplnû stisknûte, ãímÏ zhotovíte
snímek. Ihned po zhotovení snímku
se zrcadlo vrátí zpût dolÛ.

• Pfii velmi silném osvûtlení, napfi. na pláÏi nebo sjezdovce za slunného dne,
zhotovte snímek co nejdfiíve po zablokování zrcadla.
• V dobû zablokování zrcadla v Ïádném pfiípadû nesmûrujte objektiv fotoaparátu do
slunce. Teplo vytvofiené sluneãními paprsky mÛÏe zdeformovat clonu závûrky.
• JestliÏe pouÏijete pro dlouhodobou expozici samospou‰È s blokováním zrcadla,
ozve se pfii uvolnûní spou‰tû závûrky bûhem ãinnosti samospou‰tû sly‰iteln˘
zvuk. Toto není závadou, jedná se o normální ãinnost.

• Pfii blokování zrcadla bude bez ohledu na aktuální reÏim posouvání filmu pouÏit
reÏim Jednotlivé snímky.
• JestliÏe je se samospou‰tí pouÏito blokování zrcadla, zpÛsobí úplné stisknutí
spou‰tû závûrky nejdfiíve zvednutí a zablokování zrcadla a po deseti nebo dvou
sekundách (v závislosti na nastaveném zpoÏdûní) otevfiení závûrky.
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14. ProhlíÏení hloubky ostrosti
Hloubka ostrosti je vlastnû rozsah
vzdálenosti pfied a za fotografovan˘m
objektem, kter˘ je na snímku ostr˘.
Hloubka ostrosti se mûní s nastavením
clony. Chcete-li si prohlédnout tento
rozsah moÏného zaostfiení, stisknûte
tlaãítko prohlíÏení hloubky ostrosti, aby
se nastavila odpovídající clona.

• Stisk tlaãítka prohlíÏení hloubky ostrosti rovnûÏ zpÛsobí blokování AE.
• Tlaãítko prohlíÏení hloubky ostrosti není v dobû ãinnosti AF funkãní.

15. Osvûtlení LCD panelu
LCD panel mÛÏe b˘t osvûtlen. Chceteli osvûtlení zapnout (na 6 sekund)
nebo vypnout, stisknûte tlaãítko
osvûtlení LCD panelu. Osvûtlení LCD
panelu se automaticky vypne dvû
sekundy po zhotovení snímku.

• Stisknutí libovolného tlaãítka pfii zapnutém osvûtlení LCD panelu zpÛsobí
prodlouÏení doby vypnutí.
• Osvûtlení se rovnûÏ vypne se zaãátkem dlouhodobé expozice.
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Záblesková fotografie
Blesky Speedlite fiady EX nebo EZ konstruované pro pouÏití s fotoaparáty
EOS dovolují i s fotoaparátem EOS-3 zhotovovat zábleskové fotografie
tak snadno, jako v libovolném reÏimu AE. S blesky Speedlite fiady EX je
moÏné zhotovovat nejen automatické zábleskové fotografie E-TTL, ale
i bezdrátové vícezábleskové fotografie E-TTL.
Pro úãely popisu vlastností zábleskové fotografie fotoaparátu EOS-3 je
pouÏit blesk Speedlite 550EX. Podrobnosti k pouÏívání blesku Speedlite
550EX naleznete v návodu, kter˘ jste s tímto pfiístrojem obdrÏeli.

Nejdfiíve pfiepnûte spínaã < > do
polohy < > a podle potfieby spínaã
< > do polohy< >.
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1. Záblesková fotografie s bleskem Speedlite 550EX
S bleskem Speedlite 550EX nasazen˘m na fotoaparátu EOS-3 je
zhotovování zábleskové fotografie tak snadnou záleÏitostí, jako kdyÏ
fotografuje v reÏimu AE. VyuÏít mÛÏete tûchto vlastností:
(1) Automatick˘ blesk E-TTL
S automatick˘m bleskem E-TTL (vyhodnocovacím mûfiením pfiedbûÏného zábleskového svûtla) mÛÏe b˘t dosaÏeno optimální
zábleskové expozice zaostfieného objektu.
V reÏimu AE s prioritou clony se automaticky
nastaví pfii nedostateãném osvûtlení pomalá
synchronizace závûrky tak, aby se zhotovila
pfiirozená fotografie s vyváÏenou expozicí
objektu a pozadí.

(2) Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)
Vysokorychlostní synchronizace (FP neboli zábleskové svûtlo ve fokální rovinû) umoÏÀuje
zábleskovou synchronizaci se v‰emi rychlostmi závûrky v rozsahu 30 aÏ 1/8000 sekund.

(3) Blokování FE (zábleskové expozice)
Blokování FE provede nastavení a zablokování správné zábleskové expozice libovolné
ãásti snímaného objektu. Jedná se o zábleskov˘ ekvivalent blokování AE.

(4) Kompenzace zábleskové expozice
Podobnû jako pfii normální kompenzaci expozice mÛÏe b˘t kompenzace zábleskové expozice
pouÏita k nastavení v˘stupu zábleskového svûtla v rozsahu ±3 kroky s krokem 1/3.

(5) FEB
Podobnû jako pfii AEB (automatickém posouvání expozice) mÛÏou b˘t posouvány
zábleskové expozice, a to v rozsahu nastavení ±3 kroky s pfiesností 1/3 kroku.

(6) Bezdrátov˘ vícezábleskov˘ E-TTL
Bezdrátové vícenásobné zábleskové osvûtlení s blesky Speedlite mÛÏe b˘t pouÏito
k dosaÏení speciálních tvÛrãích osvûtlovacích efektÛ s vyuÏitím automatického systému
E-TTL. Pfii vícezábleskovém osvûtlení mohou b˘t pouÏity v‰echny v˘‰e uvedené vlastnosti
(1) aÏ (5). Obsluha je stejnû snadná, jako s bleskem Speedlite nasazen˘ pfiímo na
fotoaparátu.
E-TTL je zkratka anglického Evaluative-Through-The-Lens.
• Záblesková expozice s automatick˘m zaostfiováním je vÏdy zaloÏena na hodnotû
clony (nastavena automaticky nebo ruãnû) a na automatickém mûfiení blesku,
které je váÏeno vzhledem k aktuálnímu zaostfiovacímu bodu.
• V obtíÏn˘ch situacích pro automatické zaostfiování emituje automaticky blesk
550EX pomocn˘ paprsek AF. Tento paprsek je svázán s plo‰n˘m AF.
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Plnû automatick˘ blesk
V této ãásti je popsán plnû automatick˘ blesk E-TTL pouÏit˘ s reÏimem
Program AE. Podrobnosti k obsluze blesku Speedlite 550EX jsou
uvedeny v návodu, kter˘ jste s tímto pfiístrojem obdrÏeli.
nastavte na reÏim
1 Fotoaparát
fotografování P.
zda svítí pilotní indi2 Zkontrolujte,
kátor blesku 550EX.
3 Zaostfiete na objekt.

se, Ïe svítí indikátor pfiipra4 Ujistûte
venosti blesku
, zkontrolujte
hodnoty rychlosti závûrky a clony
a zhotovte snímek.

Automatick˘ blesk E-TTL v dal‰ích reÏimech fotografování
Automatick˘ blesk E-TTL lze pouÏívat i v reÏimech Tv, Av a M tak
snadno, jako byste fotografovali bez blesku.
(1) Stisknete-li mírnû spou‰È závûrky, nastaví, jako obvykle, fotoaparát
rychlost závûrky a clonu.
ReÏim

Nastavení rychlosti závûrky

Zábleskové nastavení clony

Tv (AE s prioritou rychlosti závûrky)

Ruãní (30 aÏ 1/200 s)

Automatické

Av (AE s prioritou clony)
M (Ruãní nastavení)

Automatické (30 aÏ 1/200 s)

Ruãní

Ruãní (30 aÏ 1/200 s)

Ruãní

(2) Stisknete-li úplnû spou‰È závûrky, vytvofií se pfiedbûÏn˘ záblesk pro
potfieby vyhodnocovacího mûfiení, kter˘ urãí zábleskovou expozici
zaloÏenou na nastavené clonû.
(3) Expozice pozadí je dána kombinací rychlosti závûrky a clony.
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Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)
JestliÏe je rozsvícen indikátor vysokorychlostní synchronizace ( ), je
automaticky povolena vysokorychlostní synchronizace (blesk FP). Blesk
Speedlite dokáÏe potom synchronizovat zábleskové svûtlo se v‰emi
rychlostmi závûrky, a to i pfii rychlostech vût‰ích neÏ 1/200 s. Pfii povolené
vysokorychlostní synchronizaci je v hledáãku zobrazován indikátor
.
Vysokorychlostní synchronizace je úãinná v tûchto situacích:
(1) Chcete-li pouÏít doplÀkov˘ blesk pfii portrétech a pfiitom zachovat díky
velkému rozevfiení clony rozostfiené pozadí.
(2) Chcete-li vytvofiit v oãích fotografované osoby záblesk.
(3) Chcete-li pouÏít doplÀkov˘ blesk v zájmu potlaãení stínÛ.

S bûÏn˘m bleskem
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S bleskem FP

Záblesková fotografie s bleskem Speedlite 550EX

Blokování FE
Blokování FE (zábleskové expozice) umoÏÀuje dosáhnout a zablokovat
správnou hodnotu zábleskové expozice poÏadované ãásti scény.
zda svítí
1 Zkontrolujte,
indikátor blesku Speedlite.

pilotní

• ReÏim blesku mÛÏe b˘t normální nebo
nastaven na vysokorychlostní synchronizaci. Blokování FE pracuje v obou
reÏimech.

zaostfiete pomocí AF nebo
2 Objekt
ruãního zaostfiování.
kruh bodového mûfiení na
3 Zamûfite
ãást, pro kterou chcete zablokovat
zábleskovou expozici, a stisknûte
tlaãítko <
> (16 s).

Kruh bodového mûfiení

• Speedlite vytvofií pfiedbûÏné zábleskové
svûtlo s jehoÏ pomocí vypoãítá poÏadovan˘ zábleskov˘ v˘stup. Vypoãtené
hodnoty uloÏí do své pamûti.
• V hledáãku se ãervenû rozbliká zaostfiovací bod, kter˘ je svázan˘ s blokováním
FE.
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• V dolní ãásti hledáãku se na 0,5 s zobrazí
údaj oznaãen˘ na obrázku 1 a potom údaj
oznaãen˘ 2.

1
2

kompozici
4 Sestavte
a snímek zhotovte.

snímku

Tento snímek byl zhotoven tak, Ïe
expoziãní hodnoty byly nastaveny pro
obliãej fotografovaného objektu, potom
bylo FE zablokováno a zmûnûna kompozice snímku. Objekt byl exponován
fiádnû, bez ohledu na odrazy svûtla
vznikající v pozadí.
• JestliÏe je objekt pfiíli‰ daleko a v˘sledkem bude podexponování snímkÛ, rozbliká
se ikona . PfiibliÏte se více k objektu a zopakujte úkony 3 a 4.
• JestliÏe fotografujete stejn˘ objekt vícekrát, musí b˘t FEL nastavováno pro kaÏd˘
snímek samostatnû.

CF
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UÏivatelská funkce CF-13 umoÏÀuje blokování FE s ruãnû nebo okem vybíran˘m
zaostfiovacím bodem. Viz str. 118.

Záblesková fotografie s bleskem Speedlite 550EX

Kompenzace zábleskové expozice
PouÏíváte-li s fotoaparátem blesk Speedlite, mÛÏete nastavovat kompenzaci zábleskové expozice aÏ ±3 kroky s pfiesností nastavení 1/3 kroku.
i stisknutém tlaãítku <
1 Pfi
nastavte pomocí ovladaãe <

>
>
poÏadovanou velikost kompenzace
zábleskové expozice.

• Plusová strana stupnice na LCD panelu
indikuje pfieexponování a záporná strana
podexponování snímku. Pfi íklad LCD
panelu uveden˘ na obrázku vlevo ukazuje
nastavení velikosti kompenzace zábleskové expozice na hodnotu +2/3 kroku.

tlaãítko < >. Obnoví se
2 Uvolnûte
normální zobrazování.
• Chcete-li zobrazit velikost kompenzace
zábleskové expozice na stupnici expoziãní
úrovnû v hledáãku, stisknûte do poloviny
spou‰È závûrky.
• Chcete-li zobrazit velikost kompenzace
zábleskové expozice na LCD panelu,
stisknûte tlaãítko < >.
• Chcete-li zru‰it kompenzaci zábleskové
expozice, nastavte její velikost na < >.
CF

UÏivatelská funkce CF-6 umoÏÀuje nastavovat velikost kompenzace zábleskové
expozice s pfiesností 1/2 kroku. Viz str. 112.
• Nastavená velikost kompenzace zábleskové expozice je zachována i po pfiepnutí
spínaãe < > do polohy < >.
• Kompenzaci zábleskové expozice lze nastavit s blesky Canon Speedlite 550EX,
540EZ a 430EX. JestliÏe je kompenzace zábleskové expozice nastavena
souãasnû na blesku Speedlite i na fotoaparátu, potlaãí nastavení velikosti
kompenzace zábleskové expozice na blesku Speedlite nastavení na fotoaparátu.
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FEB
V závislosti na nastavené velikosti posouvání zábleskové expozice na blesku
Canon Speedlite 550EX lze zhotovit 3 po sobû jdoucí zábleskové fotografie
s rÛzn˘mi nastaveními. Bez zmûny expozice pozadí mÛÏete mûnit zábleskovou
expozici s posunem aÏ ±3 kroky s pfiesností nastavení 1/3 kroku.

Správná expozice

Podexponování (–1/3 kroku)

Pfieexponování (+1/3 kroku)

• Posouvání zábleskové expozice je nastavováno bleskem 550EX. Podrobnosti naleznete
v návodu, kter˘ jste s tímto pfiístrojem obdrÏeli.
• Velikost FEB nastavená bleskem 550EX mÛÏe b˘t zobrazena v hledáãku fotoaparátu.
• Pfied zhotovením snímkÛ s FEB se ujistûte, Ïe je blesk Speedlite 550EX pfiipraven
k fotografování. Doporuãujeme snímky zhotovovat v reÏimu Jednotlivé snímky.
CF

Velikost FEB mÛÏe b˘t rovnûÏ nastavována s krokem 1/2. Viz str. 112.

Modelaãní blesk
Pomocí modelaãního blesku mÛÏete v reálu vidût stíny a dal‰í svûtelné
efekty vytváfiené jednou nebo více zábleskov˘mi jednotkami.
nastavení blesku
1 Zkontrolujte
Speedlite a fotoaparátu.
na fotoaparátu tlaãítko
2 Stisknûte
prohlíÏení hloubky ostrosti.
• Blesk Canon Speedlite 550EX bude
vytváfiet zábleskové svûtlo rychlostí 70 Hz
po dobu jedné sekundy.
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Bezdrátov˘ vícezábleskov˘ systém
Blesk Canon Speedlite 550EX se vyznaãuje tûmito tfiemi vlastnostmi:
(1) Automatick˘ blesk E-TTL
(2) Podfiízená jednotka
(3) Dálkové bezdrátové fiízení z pozice nadfiízené jednotky podfiízenû
spou‰tûn˘ch jednotek 550EX
Díky v˘‰e uveden˘m vlastnostem je moÏné sestavovat bezdrátové
dálkovû ovládané systémy automatického zábleskového svûtla E-TTL aÏ
se tfiemi skupinami blesku Speedlite 550EX. Pro jednotlivé skupiny
mÛÏete navíc stanovit pomûr zábleskového v˘stupu a dosáhnout tak
poÏadovan˘ch zábleskov˘ch osvûtlovacích efektÛ.
• Podrobnosti naleznete v návodu k pouÏívání blesku 550EX a vysílaãe ST-E2.

Bezdrátov˘ vícezábleskov˘ systém
Vysílaã
Canon
Speedlite
ST-E2

Blesk Canon
Speedlite 550EX

Blesk Canon
Speedlite 550EX
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2. PouÏití jin˘ch bleskÛ Speedlite urãen˘ch pro fotoaparáty EOS
PouÏíváte-li jiné blesky Speedlite urãené pro fotoaparáty EOS neÏ fiady
EX, mÛÏe b˘t pro fotografování pouÏit automatick˘ systém zábleskového
svûtla TTL podobnû snadno jako normální reÏimy AE. Záblesková
expozice je fiízená mûfiením zábleskového svûtla odraÏeného od filmu ve
vztahu k zaostfiovacímu bodu.
(1) JestliÏe stisknete spou‰È závûrky do poloviny, nastaví fotoaparát
automaticky rychlost závûrky a clonu.
ReÏim
P (Program AE)
Tv (AE s prioritou rychlosti závûrky)
Av (AE s prioritou clony)
M (Ruãní nastavení)

Nastavení rychlosti závûrky

Zábleskové nastavení clony

Automatické (1/60 aÏ 1/200 s)

Automatické

Ruãní (30 aÏ 1/200 s)

Automatické

Automatické (30 aÏ 1/200 s)

Ruãní

Ruãní (30 aÏ 1/200 s)

Ruãní

(2) Stisknete-li úplnû spou‰È závûrky, probûhne automatické mûfiení
zábleskového svûtla TTL zaloÏené na nastavené hodnotû clony, které
urãí zábleskovou expozici.
(3) Expozice pozadí je dána nastavením kombinace rychlosti závûrky
a clony.
• Kompenzace zábleskové expozice mÛÏe b˘t nastavována fotoaparátem.
• JestliÏe je vícezábleskov˘ systém spou‰tûn prostfiednictvím propojovacích kabelÛ
blesku, uplatní se automatické fiízení zábleskového svûtla TTL.
• Hlavní objekt umístûte do elipsy plo‰ného AF.
• Automatická redukce zábleskového v˘stupu.
JestliÏe je pouÏit blesk Speedlite pro zadní osvûtlení objektu svûtlem shora, je
v˘stup blesku automaticky sníÏen tak, aby bylo zabránûno nepfiirozené expozici.
Tato funkce se oznaãuje jako automatická redukce zábleskového v˘stupu.

CF
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UÏivatelská funkce CF-14 mÛÏe zabránit automatické redukci zábleskového
v˘stupu. Viz str. 118.

3. PouÏívání jin˘ch zábleskov˘ch jednotek neÏ znaãky Canon
Synchronizovaná rychlost
Fotoaparát EOS-3 dokáÏe synchronizovanû pracovat s kompaktními
zábleskov˘mi jednotkami jin˘ch v˘robcÛ neÏ Canon pfii rychlosti závûrky
1/200 nebo niÏ‰í. Velké studiové blesky mají synchronizovanou rychlost
1/125 s nebo ménû. Proveìte nûkolik testovacích zábleskÛ, abyste si
ovûfiili, zda je blesk fiádnû fotoaparátem synchronizován.

Zdífika PC
Zdífika PC u fotoaparátÛ slouÏí pro pfiipojení zábleskov˘ch jednotek
pomocí synchronizované ‰ÀÛry. Zdífika PC je upravena tak, aby se
zabránilo nechtûnému rozpojení. Pro synchronizaci je pouÏit pouze
kontakt X-sync s rychlostí 1/200 s nebo niÏ‰í.
Souãasnû lze pouÏívat zábleskovou jednotku nasazenou do patice pfiíslu‰enství
i zábleskovou jednotku pfiipojenou pfies zdífiku PC.
• S tímto fotoaparátem je doporuãeno pouÏívat blesky Canon Speedlite urãené pro
fiadu EOS.
• JestliÏe je fotoaparát pouÏíván se zábleskovou jednotkou nebo zábleskov˘m
pfiíslu‰enstvím pro jinou znaãku fotoaparátu, nemusí fotoaparát vÏdy pracovat
správnû.
• Existují studiové zábleskové
jednotky, jejichÏ polarita synchronizaãních propojovacích ‰ÀÛr je
opaãná neÏ u zdífiky PC. Takové
jednotky s fotoaparátem pracovat
nebudou. ObraÈte se v tomto pfiípadû
na v˘robce zábleskové jednotky
nebo si zakupte komerãnû dostupnou ‰ÀÛru pro konverzi polarity.
Polarita zdífi ky PC fotoaparátu
EOS-3 je uvedená na obrázku
vpravo.

+ (plus)

– (minus)
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Základní terminologie 4
● Hloubka ostrosti
Jedná se o rozsah vzdálenosti pfied a za rovinou optimálního zaostfiení,
v nûmÏ lze dosáhnout pfiijatelného zaostfiení. âím je men‰í clona (vût‰í
clonové ãíslo), tím vût‰í hloubky ostrosti lze dosáhnout. âím je vût‰í
clona (men‰í clonové ãíslo), tím men‰í je hloubka ostrosti.
Hloubka ostrosti je ovlivnûna dále uveden˘mi moÏnostmi:
(1) Malé rozevfiení clony (velké clonové ãíslo) hloubku ostrosti zvût‰uje.
(2) Objektiv s krat‰í ohniskovou vzdáleností hloubku ostrosti zvût‰uje.
... ·irokoúhl˘m objektivem lze dosáhnout vût‰í hloubky ostrosti neÏ
napfi. teleobjektivem.
(3) Vût‰í vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem hloubku ostrosti
zvût‰uje.
(4) Pfii bûÏn˘ch vzdálenostech objektu platí, Ïe hloubka ostrosti pfied
rovinou optimálního zaostfiení je obecnû men‰í neÏ hloubka ostrosti
za rovinou optimálního zaostfiení.
Rozsah
akceptovatelného
zaostfiení
Range
of acceptable focus
Bod
optimálního
zaostfiení
Point
of optimum
focus
1
2

Zhotoveno se clonou f/22
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Zhotoveno se clonou f/2

UÏivatelské funkce
Pomocí uÏivatelsk˘ch funkcí fotoaparátu mÛÏete ovládání pfiístroje
uÏivatelsky pfiizpÛsobit sv˘m potfiebám.
V pfiedcházejícím textu byl symbol CF pouÏit k oznaãení uÏivatelsk˘ch
funkcí platn˘ch pro danou kapitolu. V této kapitole jsou v‰echny
uÏivatelské funkce podrobnû popsány.

Nejprve pfiepnûte spínaã < > do
polohy < > a potom podle potfieby
nastavte spínaã < > do polohy< >.
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1. Nastavování a zru‰ení uÏivatelsk˘ch funkcí
Nastavení uÏivatelské funkce
boãní dvífika a stisknûte
1 Otevfiete
tlaãítko <
>.
• Na LCD panelu se zobrazí ãíslo
uÏivatelské funkce.

<
> zobrazte ãíslo
2 Ovladaãem
poÏadované uÏivatelské funkce.

stisknûte tlaãítko <
>,
3 Potom
ãímÏ pfiepnete do reÏimu nastavování uÏivatelské funkce. Pfi i
kaÏdém stisknutí tlaãítka <
> se
nastavení uÏivatelské funkce
zmûní.
• Chcete-li zmûnit nastavení uÏivatelské
funkce
, stisknûte tlaãítko <
>
alespoÀ na dvû sekundy. Viz str. 133.

âíslo uÏivatelská
funkce
Nastavení
Indikátor zmûnûné
uÏivatelské funkce ■.

do poloviny spou‰È
4 Stisknûte
závûrky. LCD panel se vrátí do
reÏimu normálního zobrazování,
a to s uplatnûním nového nastavení
uÏivatelské funkce.
• Pfii pouÏívání fotoaparátu mÛÏete stiskem
tlaãítka <
> zkontrolovat aktuální nastavení uÏivatelské funkce.
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Nastavování a zru‰ení uÏivatelsk˘ch funkcí
Indikátor zmûnûné uÏivatelské funkce

↑
↑
↑
↑
(CF-1) (CF-5) (CF-10 ) (CF-14)
V uvedeném pfiíkladu jsou indikovány
zmûny uÏivatelsk˘ch funkcí CF-1,
CF-5, CF-10 a CF-14.

UÏivatelské funkce, u kter˘ch byla provedena
zmûna, jsou indikovány na stupnici
kompenzace expozice.
Jednotlivé prvky stupnice slouÏí k oznaãování jednotliv˘ch uÏivatelsk˘ch funkcí.
17 uÏivatelsk˘ch funkcí je indikováno na
stupnici zleva doprava. Prvek stupnice
nejvíce vlevo (-3) odpovídá uÏivatelské funkci
CF-1. Prvek napravo od nûho funkci CF-2
atd., aÏ po funkci CF-17.

Zru‰ení uÏivatelské funkce
ãíslo uÏivatelské funkce,
1 Vyberte
jejíÏ nastavení má b˘t zru‰eno.
Potom opakovanû stisknûte tlaãítko
<
>, dokud se na LCD panelu
nezobrazí .
do poloviny spou‰È
2 Stisknûte
závûrky. Obnoví se normální
zobrazování na LCD panelu.

Zru‰ení v‰ech
uÏivatelsk˘ch funkcí
1

Chcete-li nastavit v‰echny uÏivatelské
funkce (s v˘jimkou CF-0) na 0,
otevfi ete boãní dvífi ka a stisknûte
tlaãítko CF. Potom stisknûte tlaãítko
<
>.

2
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2. Nastavení uÏivatelské funkce
UÏivatelská funkce CF-0 pfiizpÛsobuje vestavûn˘ expozimetr matnici.
Ujistûte se, Ïe nastavení této funkce odpovídá matnici instalované ve
fotoaparátu.
UÏivatelské funkce CF-1 aÏ CF-17 mohou b˘t nastaveny libovolnû dle
va‰ich preferencí.
UÏivatelská funkce

âíslo

Nastavení
0

Srovnání matnice

UÏivatelská funkce

ReÏim pfievíjení
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CF-0

âíslo Nastavení

1

Popis

0

Automatické vysokorychlostní pfievíjení

1

Bez automatického pfievíjení
→ Stisk tlaãítka ãásteãnû exponovaného filmu
<
> vyvolá vysokorychlostní pfievíjení.

2

Tiché automatické pfievíjení

3

Bez automatického pfievíjení
→ Stisk tlaãítka ãásteãnû exponovaného filmu
<
> vyvolá tiché pfievíjení.

CF-1

Matnice
Nastavení pro matnice Ec-N nebo Ec-R ( N : matnice zhotovovaná novou
laserovou technologií).
Nastavení pro matnice Ec-A, Ec-B, Ec-C, Ec-CII, Ec-D, Ec-H. Ec-I, Ec-L
( L : matnice zhotovovaná laserovou technologií).

Poznámky

Str.
133

Str.
28

Nastavení 1 a 3 jsou vynikající v pfiípadû, Ïe zru‰í zvuk vyvolan˘
pfievíjením filmu.
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UÏivatelská funkce

Poloha zavádûcí
ãástí filmu po
pfievinutí

ZpÛsob nastavení
citlivosti filmu ISO

ZpÛsob aktivace AF
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âíslo Nastavení

CF-2

Popis

0

Zavádûcí ãást filmu bude po pfietoãení v kazetû.

1

Zavádûcí ãást filmu bude po pfietoãení
mimo kazetu.

0

Citlivost filmu, kter˘ je s kódem DX, se
nastavuje automaticky.

1

UmoÏÀuje nastavit citlivost filmu ruãnû.

0

UmoÏÀuje ãinnost AF a AE stiskem
spou‰tû závûrky do poloviny.
• Blokování AE pomocí tlaãítka < >.

1

UmoÏÀuje ãinnost AF a AE stiskem
tlaãítka < >.
• Blokování AE je moÏné stisknutím
spou‰tû závûrky do poloviny.

2

Stisknutí spou‰tû do poloviny umoÏÀuje
ãinnost AF a AE.
• Tlaãítkem < > lze blokovat AF (nikoliv
AE).

3

âinnost AF a AE (ne v‰ak blokování AE)
je moÏná stiskem tlaãítka < >.
• Úplné stisknutí spou‰tû závûrky otevfie
závûrku (stisknutí do poloviny zpÛsobí
pouze ãinnost AE).

CF-3

CF-4

Nastavení uÏivatelské funkce

Poznámky

Str.
28

Tato vlastnost je vhodná v situacích, kdy chcete vyvíjet film sami.
• JestliÏe je nastavena 1, bude rychlost závûrky pfii otevfiené zadní stûnû
fotoaparátu vÏdy 1/8000 s.
26

Tato vlastnost je vhodná zejména v pfiípadû, kdyÏ chcete nastavit citlivost sami.
Nebudete nuceni nastavovat citlivost po kaÏdém vloÏení nového filmu.

27
81

Tato funkce je v˘hodná v situacích, kdy chcete zaostfiit a zmûfiit rÛzná
místa scény.

80

Tato funkce je v˘hodná v situacích, kdy chcete doãasnû potlaãit ãinnost
Inteligentního AF-servo.
JestliÏe se mezi fotoaparátem a fotografovan˘m objektem vyskytuje pfiekáÏka, neovlivní to
správné nastavení AF. Expozice je nastavována v okamÏiku zhotovení snímku.

36

Tato funkce je v˘hodná v situacích, kdy se pfii souvislém fotografování
v reÏimu Inteligentní AF-servo mûní svûtelné podmínky.
Expozice je nastavována v okamÏiku zhotovení snímku.
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UÏivatelská funkce

ZpÛsob nastavování
rychlosti závûrky
a clony v ruãním
reÏimu

110

âíslo Nastavení

CF-5

Popis

0

UmoÏÀuje nastavovat rychlost závûrky
ovladaãem <
> a clonu ovladaãem
< > (nebo tlaãítkem < > a ovladaãem
<
>).

1

UmoÏÀuje nastavovat clonu ovladaãem
<
> a rychlost závûrky ovladaãem
< > (nebo tlaãítkem < > a ovladaãem
<
>).
• Pfievrací funkce ovladaãÛ <
>
a < >.

2

Rychlost závûrky a clona jsou nastavovány
stejn˘m zpÛsobem jako pfii nastavení 0.
V reÏimu AE s prioritou clony a v reÏimech
ruãního nastavování expozice mÛÏe b˘t clona
na fotoaparátu nastavována ruãnû i pfii
sejmutém objektivu.

3

Rychlost závûrky a clona jsou nastavovány
stejn˘m zpÛsobem jako pfii nastavení 1.
V reÏimu AE s prioritou clony a v reÏimech
ruãního nastavování expozice mÛÏe b˘t clona
na fotoaparátu nastavována ruãnû i pfii
sejmutém objektivu.

Nastavení uÏivatelské funkce

Poznámky

Str.

UsnadÀuje zmûnu clony u ateliérov˘ch fotografií, pfii kter˘ch se pouÏívají
ateliérové zábleskové jednotky. Podobnû je moÏné pfii pouÏití AEB
s ruãnû nastavovanou expozicí mít fixní rychlost závûrky a posouvat pfii
AEB pouze hodnotu clony.

74

JestliÏe pouÏíváte objektiv s velmi vysok˘m zvût‰ením s více neÏ jedním
fotoaparátem EOS-3, mÛÏete stále nastavovat clonu u fotoaparátu
(fotoaparátÛ), na kterém není nasazen objektiv. Tato funkce je pfiedev‰ím
urãena pro asistenty fotografa.

67
74

Stejné nastavení jako 2.
• Chcete-li tuto uÏivatelskou funkci pouÏívat spoleãnû s CF-11,
postupujte podle str. 123.

67
74
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UÏivatelská funkce

Krok pfii nastavování
expozice

Elektronické ruãní
zaostfiování

Zobrazení poãítadla
snímkÛ

112

âíslo Nastavení
0

UmoÏÀuje nastavovat v‰echna nastavení
s krokem 1/3.

1

UmoÏÀuje nastavovat rychlost závûrky
a clonu s krokem 1 (pln˘m krokem)
a kompenzaci expozice i kompenzaci
zábleskové expozice s krokem 1/3.

2

UmoÏÀuje nastavovat expozici
s krokem 1/2.

0

Objektivy, které jsou uvedeny vpravo,
umoÏÀují elektronické ruãní zaostfiování
po skonãení AF.

1

ZabraÀuje moÏnosti elektronického
ruãního zaostfiování po skonãení AF.

2

ZabraÀuje elektronickému ruãnímu
zaostfiování ve v‰ech pfiípadech.

0

Poãítadlo snímkÛ poãítá nahoru.

1

Poãítadlo snímkÛ poãítá dolÛ (odpoãítává
poãet zb˘vajících snímkÛ).

CF-6

CF-7

CF-8

Popis

Nastavení uÏivatelské funkce

Poznámky

Str.

Tato funkce je vhodná pro diapozitivy, které mají men‰í expoziãní rozsah.

Rychlost závûrky a clona mohou b˘t nastavovány znám˘m zpÛsobem
s krokem 1.

Tato funkce je vhodná pro negativní filmy, které mají ‰irok˘ expoziãní rozsah.

EF 50mm f/1.0L USM,
EF 200mm f/1.8L USM,
EF 400mm f/2.8L USM,
EF 600mm f/4L USM,
EF 28-80mm f/2.8-4L USM.

64
67
74

64, 67
74, 78
97, 98

EF 85mm f/1.2L USM,
EF 300mm f/2.8L USM,
EF 500mm f/4.5L USM,
EF 1200mm f/5.6L USM,

Tato funkce zabrání nesprávnému zaostfiení nechtûn˘m pootoãením
zaostfiovacího krouÏku poté, co skonãil Jednosnímkov˘ AF.

52

JestliÏe je tato funkce nastavena na 0 nebo 1 a uÏivatelská funkce CF-4
na 1 nebo 3 (viz str. 122), je moÏné zaostfiovací krouÏek pouÏívat jiÏ pfied
ãinností AF. Pfii tomto nastavení není toto povoleno.
* JestliÏe je tato funkce nastavena na 1 nebo 2, musíte nejdfiíve pfiepnout na objektivu
spínaã zaostfiování do polohy MF (nebo M), tj. do polohy ruãního zaostfiování.

52

25
Na poãítadle vidíte, kolik snímkÛ mÛÏete je‰tû zhotovit.

26

113

UÏivatelská funkce

Pofiadí zhotovování
snímkÛ a zru‰ení
AEB

ReÏim blikání
zaostfiovacího bodu

114

âíslo Nastavení

Popis

0

Standardní expozice, podexponování,
pfieexponování a potom automatické
zru‰ení.

1

Standardní expozice, podexponování
a pfieexponování bez automatického
zru‰ení.

2

Podexponování, standardní expozice,
pfieexponování a potom automatické
zru‰ení.

3

Podexponování, standardní expozice
a pfieexponování bez automatického
zru‰ení.

0

Standardní reÏim
• Bliká pfii dosaÏeném zaostfiení, svítí
nev˘raznû po dosaÏeném zaostfiení pfii
stisku spou‰tû závûrky do poloviny.

1

VÛbec nebliká.

2

Nebliká po dosaÏení zaostfiení.

3

Bliká jasnû.

CF-9

CF-10

Nastavení uÏivatelské funkce

Poznámky

AEB se nezru‰í ani pfii v˘mûnû objektivu nebo vloÏení nového filmu. To
znamená, Ïe budete moci stále zhotovovat AEB snímky (pfiiãemÏ první
snímek bude se standardní expozicí).

Str.

78

78

Budete stále moci zhotovovat snímky AEB v tomto pofiadí.

78

Toto se uplatÀuje pfii ruãnû voleném zaostfiovacím bodu nebo pfii fiízení AF
okem. Pfii automatickém v˘bûru zaostfiovacího bodu se zaostfiovací bod
po dosaÏeném zaostfiení nerozsvítí (nev˘raznû).

JestliÏe je blikání zaostfiovacího bodu obtûÏující, mÛÏete jej vypnout.

42

Toto nastavení zabrání rozsvícení nev˘razn˘m svûtlem zaostfiovacího
bodu po dosaÏeném zaostfiení.

42

Toto nastavení zlep‰uje viditelnost zaostfiovacího bodu, napfi. pfii ostrém svûtle.

42

115

UÏivatelská funkce

Metoda volby
zaostfiovacího bodu

Blokování zrcadla

116

âíslo Nastavení
0

UmoÏÀuje volit zaostfiovací bod stiskem
tlaãítka < > a otáãením ovladaãe <
>
nebo ovladaãe < >.
• Ovladaãem <
> je moÏné vybírat
zaostfiovací bod vpravo nebo vlevo,
zatímco ovladaãem < > nahofie nebo
dole.

1

UmoÏÀuje volit zaostfiovací bod stiskem
tlaãítka < > a otáãením ovladaãe <
>
nebo ovladaãe < >.

2

UmoÏÀuje vybírat lev˘ nebo prav˘
zaostfiovací bod pouze ovladaãem <
• Nastavení 1 umoÏÀuje rovnûÏ
provádûní operací.

CF-11

CF-12

Popis

>.

3

UmoÏÀuje vybírat zaostfiovací bod stiskem
tlaãítka <
> a otáãením ovladaãem
<
> anebo ovladaãem < >.

0

Zrcadlo není blokováno (normální poloha).

1

Blokuje zrcadlo ve zvednuté poloze.

Nastavení uÏivatelské funkce

Poznámky

Str.
38

Funkce tlaãítek < > a < > je moÏné pfiehodit. Tím je dosaÏeno, Ïe
zpÛsob nastavování kompenzace expozice a zpÛsob nastavování clony
(pfii ruãní expozici) je stejn˘ jako u fotoaparátu EOS-1.

42

Toto nastavení je identické s uÏivatelskou funkcí CF-11 fotoaparátu EOS-1N
nastavenou na 2 pro zpÛsob v˘bûru levého nebo pravého zaostfiovacího
bodu. Pfii tomto nastavení mÛÏete vybírat zaostfiovací bod v dobû stisknutí
spou‰tû závûrky do poloviny (nebo do 6 sekund ( 6 ) po uvolnûní spou‰tû)
nebo v dobû souvislého fotografování v reÏimu Inteligentní AF-servo. V˘bûr
zaostfiovacího bodu se zastaví v krajním levém nebo pravém bodû.
• Bûhem automatického zaostfiování zpÛsobí stisk tlaãítka < > pfiepnutí reÏimu
v˘bûru zaostfiovacího bodu z ruãního na automatick˘. Tato vlastnost je vhodná
v situaci, kdy chcete rychle pfiepnout na automatick˘ v˘bûr zaostfiovacího bodu.

36
42

Tímto se pfievrátí funkce tlaãítka < > a tlaãítka <
>. Tlaãítko vedle
tlaãítka blokování AE bude potom pracovat jako tlaãítko <
>.

42

Blokování zrcadla má v˘znam u detailÛ a zábûrÛ s objektivy s velik˘m
zvût‰ením. Blokování zrcadla eliminuje vibrace fotoaparátu zpÛsobené
pohybem zrcadla. Doporuãuje se pouÏívat stativ.

89

117

UÏivatelská funkce

Svázání
zaostfiovacího bodu
a bodového mûfiení

Automatické sníÏení
zábleskového
v˘stupu u doplÀkového blesku

Synchronizace
mÏikové závûrky

118

âíslo Nastavení
0

Bez vazby bodového mûfiení na zaostfiovací bod
• Bodové mûfiení se váÏe vÏdy ke stfiedu.

1

VáÏe bodové mûfiení na zaostfiovací bod.
• Bodové mûfiení je svázáno s jedním
z 11 zaostfiovacích bodÛ vybíran˘ch
ruãnû nebo pomocí fiízení okem.

2

Bez vazby bodového mûfiení na zaostfiovací bod
• Bodové mûfiení se váÏe vÏdy ke stfiedu.
• Vybrat mÛÏete pouze jeden z 11
zaostfiovacích bodÛ.

0

Povoleno

1

Zakázáno

0

První synchronizace blesku
• Blesk se spustí ihned po otevfiení
závûrky.

1

Druhá synchronizace blesku
• Pfii pomal˘ch synchronizaãních
rychlostech se spustí blesk tûsnû pfied
zavfiením závûrky.

CF-13

CF-14

CF-15

Popis

Nastavení uÏivatelské funkce

Poznámky

Str.

Poãet voliteln˘ch zaostfiovacích bodÛ je omezen na 11. Tím se zrychluje
v˘bûr zaostfiovacího bodu a váÏe bodové mûfiení se zvolen˘m zaostfiovacím
bodem. Toto nastavení je vhodné v situacích, kdy chcete zachovat kompozici
snímkÛ, napfi. pfii fotografování objektÛ nasvícen˘ch bodov˘mi reflektory.

56
96

Toto nastavení, v porovnání s nastavením 0, zrychluje v˘bûr zaostfiovacího bodu.
(JestliÏe je pfii nastavení 1 a 2 zvolen automatick˘ v˘bûr zaostfiovacího bodu,
bude se tento automatick˘ v˘bûr t˘kat v‰ech 45 zaostfiovacích bodÛ.)

56

Automaticky je dosaÏeno efektu doplÀkového blesku, kter˘ na fotografiích pÛsobí pfiirozenû.
Zabránûní automatického sníÏení zábleskového v˘stupu je efektivní pfii
fotografování objektu v protisvûtle, napfi. v záfii zapadajícího slunce, neboÈ
fotografovan˘ objekt není na snímku podexponován.

100

Zvolením pomalé synchronizace závûrky mÛÏete vytvofiit u pohybujícího
se objektu svûtelnou stopu.
* Toto nastavení pracuje pouze s blesky Speedlite 380EX a 220EX.
(Toto nastavení je úãinné u bleskÛ Speedlite fiady EX, které neumoÏÀují
pfiepínání synchronizace závûrky. Blesk Speedlite 550EX toto umoÏÀuje
a nastavení synchronizace závûrky na blesku potláãí nastavení
uÏivatelské funkce CF-15.)

119

UÏivatelská funkce

Bezpeãn˘ posun

Rozsah ruãní volby
zaostfiovacího bodu

120

âíslo Nastavení

Popis

0

Zakázáno

1

Povoleno
• Bezpeãn˘ posun pracuje v reÏimech
AE s prioritou rychlosti závûrky a AE
s prioritou clony.
• JestliÏe není moÏné pfii zadané
rychlosti závûrky nebo clonû dosáhnout
standardní expozice, posune fotoaparát
automaticky rychlost závûrky nebo
clonu tak, aby standardní expozice bylo
moÏno dosáhnout.

0

Standardní

1

Roz‰ífien˘ rozsah v˘bûru

2

Rozsah automatického
v˘bûru

CF-16

CF-17

Nastavení uÏivatelské funkce

Poznámky

I kdyÏ vámi provedené nastavení expozice není vhodné, fotoaparát
automaticky toto nastavení posune tak, aby bylo dosaÏeno standardní
expozice. Tato vlastnost je uÏiteãná v situacích, kdy se rychle mûní jas
fotografované scény.

Str.

64
67

This setting is suited for subjects whose focusing distance changes
irregularly.
Rozsah v˘bûru zaostfiovacího bodu je zvût‰en o jeden bod po celém
obvodu ruãnû vybraného zaostfiovacího bodu. Toto nastavení je úãinné
v situacích, kdy ruãnû zvolen˘ zaostfiovací bod není schopen zaostfiovat
nepravidelnû se pohybující objekt.
Fotoaparát automaticky nastavuje rozsah automatického v˘bûru
zaostfiovacího bodu s ohledem na ohniskovou vzdálenost objektivu
a pohyb objektu v dobû prediktivního AF.

121

Nastavení uÏivatelské funkce

Spoleãné pouÏívání uÏivatelsk˘ch funkcí CF-4 a CF-7
JestliÏe jsou uÏivatelské funkce CF-4 a CF-7 pouÏívány spoleãnû, bude
dostupnost elektronického ruãního zaostfiování následující:
âíslo uÏivatelské
funkce
Nastavení

CF-7

CF-4
0, 2

1, 3

0

×/O

O/O

1

×/×

O/×

2

×/×

×/×

Pfied zaostfiením/po zaostfiení
O: elektronické ruãní zaostfiování povoleno
x: elektronické ruãní zaostfiování zakázáno

122

Nastavení uÏivatelské funkce

Spoleãné pouÏívání uÏivatelsk˘ch funkcí CF-5 a CF-11
JestliÏe jsou uÏivatelské funkce CF-5 a CF-11 spoleãnû pouÏívány
v reÏimu ruãního nastavení expozice, budou rychlost závûrky a clona
nastavovány dále uveden˘m zpÛsobem:
âíslo uÏivatelské
funkce
Nastavení

CF-5
0, 2

1, 3

0

Rychlost závûrky: pomocí ovladaãe <
>
Clona:
(1) Pomocí ovladaãe < >
(2) Nebo pomocí tlaãítka < >
a ovladaãe <
>

Clona: pomocí ovladaãe <
>
Rychlost závûrky:
(1) Pomocí ovladaãe < >
(2) Nebo pomocí tlaãítka < >
a ovladaãe <
>

1

Rychlost závûrky: pomocí ovladaãe <
>
Clona:
(1) Pomocí ovladaãe < >
(2) Nebo pomocí tlaãítka < >
a ovladaãe <
>

Clona: pomocí ovladaãe <
>
Rychlost závûrky:
(1) Pomocí ovladaãe < >
(2) Nebo pomocí tlaãítka < >
a ovladaãe <
>

2

Rychlost závûrky: pomocí ovladaãe <
Clona:
(1) Pomocí tlaãítka < >
a ovladaãe <
>

Clona: pomocí ovladaãe <
Rychlost závûrky:
(1) Pomocí tlaãítka < >
a ovladaãe <
>

3

Rychlost závûrky: pomocí ovladaãe <
>
Clona:
(1) Pomocí ovladaãe < >
(2) Nebo pomocí tlaãítka < >
a ovladaãe <
>

CF-11

>

>

Clona: pomocí ovladaãe <
>
Rychlost závûrky:
(1) Pomocí ovladaãe < >
(2) Nebo pomocí tlaãítka < >
a ovladaãe <
>

123

3. Soupis uÏivatelsk˘ch funkcí
UÏivatelské funkce související s filmem

Nastavení

1

Bez automatického pfievíjení filmu

CF-1

1, 3

2

Pfievíjení filmu vysokou rychlostí

CF-1

0, 1

3

Tiché pfievíjení filmu

CF-1

2, 3

4

Zavádûcí ãást filmu po pfievinutí mimo kazetu

CF-2

1

5

Ruãnû nastavovaná citlivost filmu

CF-3

1

6

Zobrazení zb˘vajících snímkÛ na filmu

CF-8

1

âíslo

Nastavení

UÏivatelské funkce automatického zaostfiování

124

âíslo

1

Pfii stisknutí spou‰tû závûrky do poloviny neprobíhá AF

CF-4

1, 3

2

Automatické zaostfiování s jin˘m tlaãítkem neÏ se spou‰tí

CF-4

1, 3

3

Samostatné operace mûfiení a automatického zaostfiování

CF-4

1

4

Povoluje blokování AF v reÏimu Inteligentní AF-servo

CF-4

2

5

Povoluje AE a Inteligentní AF-servo s tlaãítkem < >
a umoÏÀuje, aby spou‰È závûrky pouze ovládala závûrku

CF-4

3

6

UmoÏÀuje elektronické ruãní zaostfiování po dosaÏení
zaostfiení v reÏimu Jednosnímkov˘ AF

CF-7

0

7

NeumoÏÀuje elektronické ruãní zaostfiování po dosaÏení
zaostfiení v reÏimu Jednosnímkov˘ AF

CF-7

1, 2

8

ZabraÀuje blikání zaostfiovacího bodu

CF-10

1

9

UmoÏÀuje blikání zaostfiovacího bodu pouze pfii
dosaÏeném zaostfiení

CF-10

2

10 Zjasní blikání zaostfiovacího bodu

CF-10

3

11 UmoÏÀuje okamÏité pfiepínání z ruãního na automatick˘
v˘bûr zaostfiovacího bodu

CF-11

2

12 UmoÏÀuje vybírat lev˘ nebo prav˘ zaostfiovací bod pouze
ovladaãem < >

CF-11

2

Soupis uÏivatelsk˘ch funkcí
UÏivatelské funkce související s fotografováním

âíslo

Nastavení

1

UmoÏÀuje pfii ruãním nastavování expozice nastavovat
clonu ovladaãem <
>

CF-5

1, 3

2

UmoÏÀuje nastavovat na fotoaparátu clonu i pfii
sejmutém objektivu

CF-5

2, 3

3

UmoÏÀuje nastavovat clonu a rychlost závûrky s krokem
1 (pln˘m krokem)

CF-6

1

4

UmoÏÀuje nastavovat kompenzaci expozice (vãetnû
kompenzace zábleskové expozice) s krokem 1/2

CF-6

2

5

ZabraÀuje zru‰ení AEB v dÛsledku v˘mûny objektivu
nebo filmu

CF-9

1, 3

6

Stanovuje pofiadí zhotovování snímku pfii AEB na
podexponovan˘, standardní expozici a pfieexponování

CF-9

2, 3

7

VáÏe bodové mûfiení se zaostfiovacím bodem

CF-13

1

8

UmoÏÀuje rychlej‰í volbu zaostfiovacího bodu

CF-13

1, 2

9

UmoÏÀuje v reÏimu AE s prioritou rychlosti závûrky
dosáhnout automaticky standardní expozice i pfii náhle
se mûnících svûteln˘ch podmínkách

CF-16

1

10 UmoÏÀuje v reÏimu AE s prioritou clony dosáhnout
automaticky standardní expozice i pfii náhle se mûnících
svûteln˘ch podmínkách

CF-16

1

11 Nastavuje druhou synchronizaci blesku

CF-15

1

CF-11

3

13 UmoÏÀuje posouvání zábleskové expozice (FEB) se studiov˘m bleskem

12 UmoÏÀuje blokovat zábleskovou expozici tlaãítkem <

>

CF-5

1, 3

14 Nastavuje správnou zábleskovou expozici u objektu
osvûtleného zadním svûtlem, napfi. pfii západu slunce
(zakazuje automatickou redukci zábleskového v˘stupu)

CF-14

1

15 Zapíná blokování zrcadla

CF-12

1
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Referenãní ãást
Tato ãást vám pomÛÏe lépe porozumût fotoaparátu i fotografování.
Naleznete zde referenãní informace a seznámíte se s pfiíslu‰enstvím
systému.
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1. Pokyny k odstraÀování závad
V pfiípadû v˘skytu problému se nejdfiíve podívejte do této tabulky
s pokyny k odstraÀování závad. Pokud problém pfietrvává, pfiedejte
fotoaparát k opravû do nejbliÏ‰ího servisního stfiediska Canon. Seznam
servisních stfiedisek je uveden na poslední stranû tohoto návodu.
Problém

Nic není na
LCD panelu
zobrazováno.

Film není
vloÏen.

Nelze nastavit
uÏivatelskou
funkci.

AF nepracuje.
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Pravdûpodobná pfiíãina

Str.

¤e‰ení

Baterie nebyla nainstalována.

Baterii nainstalujte.

16

Baterie je vybitá.

Nainstalujte novou baterii.

21
22

Baterie byla nainstalována
nesprávnû.

Baterii vloÏte správnû.

21

Spínaã <

Spínaã <

> není v poloze A.

> pfiepnûte do polohy

.

16

24
25

Film nebyl správnû vloÏen.
(Na LCD panelu bliká
.)

Film zaloÏte správnû.

Spínaã <

> není v poloze A.

Spínaã <

> pfiepnûte do polohy

.

16

Spínaã <

> není v poloze

Spínaã <

> pfiepnûte do polohy

.

19

Spínaã <

> není v poloze A.

Spínaã <

> pfiepnûte do polohy

.

16

.

ReÏim zaostfiování objektivu
je nastaven na MF (nebo M).

Na objektivu pfiepnûte spínaã
reÏimu zaostfiování na AF.

23

UÏivatelská funkce CF-4 je
nastavena na 1 nebo 3.

UÏivatelskou funkci CF-4 nastavte
na 0.

104

Pokyny k odstraÀování závad
Problém

Závûrka se
neotevfiela.

Film se
automaticky
nepfievinul.

Na LCD panelu
bliká
.

MoÏná pfiíãina

¤e‰ení

Str.

Film nebyl správnû vloÏen. (Na
LCD panelu bliká <
>.)

Film vloÏte správnû.

24
25

Ve fotoaparátu je jiÏ
pfievinut˘ film. (Bliká ikona
< >.)

ZaloÏte nov˘ film.

24
28

Objekt není správnû
zaostfien. (V hledáãku bliká
indikátor dosaÏeného
zaostfiení.)

Stisknûte znovu do poloviny spou‰È závûrky
a opût zaostfiete. JestliÏe fotoaparát nedokáÏe
stále zaostfiit, postupujte podle pokynÛ uveden˘ch v ãásti „Ruãní zasotfiování“ na str. 52.

17
30
52

Je chladno.

Nízká teplota zpÛsobí rychlé
sníÏení kapacity baterie. Baterii
proto vymûÀte.

8
21

UÏivatelská funkce CF-1 je
nastavena na 1 nebo 3.

UÏivatelskou funkci CF-1 nastavte
na 0 nebo 2.

28
104

Kapacita baterie je nízká.

Nainstalujte novou baterii.

7
21

Fotoaparát, objektiv nebo
záblesková jednotka
nepracovala správnû.

Vyjmûte a znovu nainstalujte
7
baterii. JestliÏe se jiÏ
nezobra21
Poslední
zuje, fotoaparát je v pofiádku.
• Pokud v‰ak i nadále bliká
, je strana
závada fotoaparátu, objektivu
nebo zábleskové jednotky.
Fotoaparát i s objektivem
a zábleskovou jednotkou, pokud
jste je pouÏívali, pfiedejte k opravû do nejbliÏ‰ího servisního
stfiediska.
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2. Varovné indikace k expozici
ReÏim
a ikona
ovladaãe

P

Blikající varování

Popis

Náprava

Rychlost závûrky 30“ a nejmen‰í
clonové ãíslo
(max. rozevfiení
clony)

Objekt je pfiíli‰ tmav˘.

PouÏijte blesk.

Rychlost závûrky 8000 a nejmen‰í
clonové ãíslo
(max. rozevfiení
clony)

Objekt je pfiíli‰ svûtl˘.

Nasaìte na objektiv neutrální
filtr (ND).

Nejvût‰í clonové ãíslo

Snímek bude
podexponovan˘.

Zvolte men‰í rychlost závûrky.

Nejmen‰í clonové ãíslo

Snímek bude
pfieexponovan˘.

Zvolte vût‰í rychlost závûrky.

Rychlost závûrky 30“

Snímek bude
podexponovan˘.

Zvolte men‰í clonové ãíslo (vût‰í
rozevfiení clony).

Rychlost závûrky 8000

Snímek bude
pfieexponovan˘.

Zvolte vût‰í clonové ãíslo (men‰í
rozevfiení clony).

Aktuální hodnota clony

PoÏadované hloubky
ostrosti nelze
dosáhnout.

1) Odstupte více od objektu
a v‰e zopakujte znovu.
2) PouÏíváte-li objektiv se zoomem,
nastavte krat‰í ohniskovou vzdálenost.

Rychlost závûrky 30“ a nejmen‰í
clonové ãíslo

Objekt je pfiíli‰ tmav˘.

PouÏijte blesk.

Rychlost závûrky 8000 a nejmen‰í
clonové ãíslo

Objekt je pfiíli‰ svûtl˘.

Nasaìte na objektiv neutrální filtr
(ND).

Tv

Av

DEP

130

3. Programová linka
Následující programová linka se t˘ká fotografování v reÏimu Program AE
(P) s objektivem EF 50 mm f/1.4 USM.
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Popis programové linky
Dolní vodorovná osa znázorÀuje rychlost závûrky a pravá svislá osa
clonu. Na levé a horní hranû grafu je na stupnici sklonûné pod úhlem 45°
uvádûna hodnota expozice (EV). Programová linka oznaãuje, jakou
rychlost závûrky a hodnotu clony automaticky nastavuje reÏim Program
AE pro odpovídající hodnotu EV.
Pfiíklad: JestliÏe je jas objektu EV 12, bude bod, kde se diagonální linka
z EV 12 (na horní hranû grafu) protne s programovou linkou, indikovat
odpovídající rychlost závûrky (1/320 s) a hodnotu clony (f/3.5) automaticky
nastavené programem.
Kótovaná úseãka v levé horní ãásti oznaãuje rozsah mûfiení pro danou
citlivost filmu.
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4. Hodnoty rychlosti závûrky a clony
● Hodnota rychlosti závûrky
Rychlost závûrky je obvykle zobrazována s krokem 1/3. âísla od „4“ do „8000“ oznaãují
jmenovatele zlomku rychlosti závûrky. Napfi.: „125“ odpovídá rychlosti 1/125 s, podobnû
0“3 odpovídá rychlosti 0,3 s a 15“ rychlosti 15 s.

● Hodnota clony
Clona je obvykle zobrazována s krokem 1/3. Velké clonové ãíslo odpovídá malému
otevfiení clony. Rozsah nastavení clony (tzv. f – ãísel) závisí na pouÏitém objektivu.

CF

UÏivatelská funkce CF-6 umoÏÀuje nastavovat rychlost závûrky a clonu s krokem 1
(pln˘m krokem) nebo 1/2. Viz str. 112.

Krok 1/3
Rychlost závûrky
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Krok 1/2
Clona

Rychlost závûrky

Krok 1 (pln˘)
Clona

Rychlost závûrky

Clona

5. V˘mûna matnice
Matnici ve fotoaparátu lze vymûnit tak, aby co nejlépe vyhovovala aplikaci
fotografování. S v˘mûnou matnice musíte rovnûÏ zmûnit nastavení
uÏivatelské funkce CF-0.
Typ matnice
N : matnice zhotovovaná novou
laserovou technologií
L : matnice zhotovovaná
laserovou technologií

Oznaãení matnice

Nastavení uÏivatelské funkce CF-0

Ec-N, Ec-R

0

Typ Ec (A, B, C, CII, D, H, I, L)

1

boãní dvífika a stisknûte
1 Otevfiete
tlaãítko <
>.
• Zobrazí se ãíslo uÏivatelské funkce.

2 Ovladaãem <

> zobrazte

tlaãítko <
> na dobu
3 Stisknûte
2 sekundy. Na LCD panelu se
zobrazí buì
nebo . Nastavení
a
se stiskem tlaãítka <
>
mûní v cyklu.

do poloviny spou‰È
4 Stisknûte
závûrky. LCD panel se vrátí do
normálního zobrazování.
• JestliÏe matnici, kterou jste obdrÏeli s fotoaparátem nebudete vymûÀovat,
nemusíte ani mûnit nastavení uÏivatelské funkce CF-0.
• Chcete-li matnici vymûnit, postupujte podle pokynÛ, které obdrÏíte spolu s touto
matnicí.
• Matnice Ec-A, Ec-B, Ec-I a Ec-L mají uprostfied prizmatick˘ hranol. Tento hranol
zabraÀuje dosaÏení standardních hodnot expozice pfii zvolení vyhodnocovacího
a bodového mûfiení. V tomto pfiípadû pouÏijte centrovanû váÏené prÛmûrované
mûfiení nebo bodové mûfiení mimo stfied.
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V˘mûna matnice
Vymûnitelné zaostfiovací matnice fiady Ec
Ec-A: Standardní mikrohranol
Kompatibilní se v‰emi
objektivy EF. U objektivÛ s men‰í svûtlostí
f/5.6 bude mikrohranol
pfiíli‰ tmav˘.

Ec-D: Matnice s mfiíÏkou zhotovovaná laserovou technologií
Kompatibilní se v‰emi
objektivy EF. Ideální
pro fotografie architektury a pro fotografie
dokumentÛ.

Ec-B: Nová dûlená matnice
Kompatibilní se v‰emi
objektivy EF. U objektivÛ s men‰í svûtlostí
f/5.6 bude obraz
v dûlené ãásti pfiíli‰
tmav˘.

Ec-H: Matnice se stupnicí zhotovovaná laserovou technologií
Kompatibilní se v‰emi
objektivy EF. Stupnicov˘
kfiíÏ uprostfied a stupnice
po obvodu napomáhají
sestavení kompozice
snímkÛ pfii zhotovování
detailÛ a mikrosnímkÛ.

Ec-C: Matnice zhotovovaná laserovou technologií
Standardní matnice
fotoaparátÛ EOS-1.

Ec-I: Matnice s nitkov˘m kfiíÏem zhotovovaná laserovou technologií
Nitkov˘ kfiíÏ napomáhá
správnému stfiedovému
zaostfiení. Matnice je
vhodná pro zhotovování
mikrosnímkÛ a astrofotografií.

Ec-CII: Matnice zhotovovaná laserovou technologií
Standardní matnice
fotoaparátÛ EOS-1N.

Ec-L: Matnice s kfiíÏov˘m dûlením
Kompatibilní se v‰emi
objektivy EF. Zaostfiuje
s vertikálním a horizontálním dûlením. U objektivÛ s men‰í svûtlostí
f/5.6 bude obraz v dûlené ãásti pfiíli‰ tmav˘.

Ec-R: Matnice zhotovovaná novou laserovou technologií
Standardní matnice
fotoaparátÛ EOS-1N
RS.
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6. Hlavní pfiíslu‰enství
● Pouzdro fotoaparátu EH-11L a EH-11LL
Jednoúãelová, polotvrdá pouzdra, která slouÏí
k ochranû fotoaparátu i objektivu.
Standardní objektivy
EH-11L:
EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM
EH-11LL: EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM

● V˘konov˘ posilovaã pohonu PB-E2
Tento posilovaã umoÏÀuje pfii pouÏití hybridního niklového
pouzdra NP-E2 zv˘‰it maximální rychlost souvislého
fotografování na 7 snímkÛ za sekundu. Svislé drÏadlo je
opatfieno spou‰tí závûrky, hlavním ovladaãem, tlaãítkem
blokování AE, tlaãítkem blokování FE a voliãem
zaostfiovacího bodu. To usnadÀuje zhotovování fotografií
s vertikální i horizontální orientací fotoaparátu. Se
zásobníkem baterií BM-E2 bude posilovaã kompatibilní
s pfiístroji EOS-1N a EOS-1.

● V˘konov˘ posilovaã pohonu PB-E1
PfiestoÏe je tento posilovaã konstruován pro
fotoaparáty EOS-1N a EOS-1, mÛÏe b˘t pouÏit
i s fotoaparátem EOS-3. V tomto pfiípadû bude
maximální rychlost souvislého fotografování
6 snímkÛ za sekundu. Svislé drÏadlo je
opatfieno tlaãítkem blokování AE.

● Bateriové pouzdro BP-E1
V drÏadlu fotoaparátu je lithiová baterie 2CR5,
zatímco zásobník baterií pojme ãtyfii bûÏnû
pouÏívané baterie velikosti AA (tuÏkové).
V závislosti na podmínkách fotografování
mÛÏete libovolnû zamûÀovat mezi tûmito
dvûma napájecími zdroji. Rychlost souvislého
fotografování je pfiitom shodná.
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Hlavní pfiíslu‰enství
● Hybridní niklové pouzdro NP-E2
Jedná se o v˘konné bateriové pouzdro urãené pro
v˘konov˘ posilovaã pohonu PB-E2. Jmenovité
napûtí je 12 V. Toto pouzdro lze aÏ 500 krát dobít.
Pfii plném nabití má kapacitu pro zhotovení 70 filmÛ
se 36 snímky (pfii teplotû 20 °C).
* JestliÏe je ve v˘konovém posilovaãi pohonu
PB-E2 opatfien tímto bateriov˘m pouzdrem,
nelze jej pouÏívat s fotoaparáty EOS-1N
a EOS-1.

● Nabíjeãka hybridního niklového
pouzdra NC-E2
Jedná se o nabíjeãku konstruovanou pro rychlé
dobíjení Ni-MH pouzdra NP-E2. Nabití jednoho
pouzdra trvá pfiibliÏnû 100 minut. Nabíjeãka rovnûÏ
zabraÀuje nadmûrnému dobíjení. Souãasnû lze
dobíjet dvû bateriová pouzdra. Funkce vybíjení (které
probíhá pfiibliÏnû 8,5 hodiny) potláãí pamûÈov˘ efekt
pouzdra NP-E2. Nabíjeãku lze napájet síÈov˘m
napûtím v rozsahu 100 aÏ 240 V.

● Zásobník baterií BM-E2
Tento zásobník je urãen pro v˘konov˘ posilovaã pohonu PB-E2 a je také s tímto posilovaãem dodáván. Zásobník pojme 8 baterií
velikosti AA, které mohou b˘t alkalické,
niklokadmiové nebo lithiové.
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Hlavní pfiíslu‰enství
● Blesky Speedlite fiady EX: 550EX,
380EX a 220EX
S fotoaparátem lze pouÏívat tfii blesky Speedlite poskytující
fiízení zábleskové expozice E-TTL. âíslo u oznaãení blesku
oznaãuje i velikost zábleskového v˘stupu, kterou lze
vytvofiit. Blesk 550EX má zábleskov˘ v˘stup nejvût‰í, blesk
220EX nejmen‰í. Smûrná ãísla jednotliv˘ch bleskÛ
v metrech (pfii ISO 100) jsou 55, 38 a 22. V‰echny tfii
blesky Speedlite umoÏÀují automatické fiízení zábleskového
svûtla E-TTL, vysokorychlostní synchronizaci (blesk FP)
a blokování FE. Blesk 550EX umoÏÀuje snadné sestavení
bezdrátového vícezábleskového systému.

● Vysílaã Speedlite ST-E2
Jedná se o vysílaã pouÏívan˘ pfii dálkovém
bezdrátovém ovládání automatického vícezábleskového systému s fi ízením E-TTL.
Vysílaã je schopen fi ídit aÏ dvû skupiny
podfiízen˘ch bleskÛ Speedlite 550EX. Dosah
bezdrátového dálkového ovládání je 12 aÏ
15 m v interiéru a 8 aÏ 10 m v exteriéru.

● Propojovací ‰ÀÛra 2 pro pfiipojení
pfiíslu‰enství mimo patici
fotoaparátu
Tato ‰ÀÛra umoÏÀuje pfiipojit k fotoaparátu
blesk 550EX a mít ho ve vzdálenosti aÏ 60 cm.
V‰echna ovládání i v‰echny vlastnosti blesku
Speedlite jsou kontrolovány obvykl˘m zpÛsobem. ·ÀÛra mÛÏe b˘t pouÏita s blesky Canon
Speedlite fiady EX, EZ a E.
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Hlavní pfiíslu‰enství
● Datovací stûna DB-E2
Jedná se o vymûnitelnou zadní stûnu urãenou
pro fotoaparáty EOS-3, která je vybavena
ovladaãem rychlého nastavení, a nabízí
vlastnost vkládání data. Na fotografii je moÏné
vkládat datum aÏ do roku 2019. Datovací stûna
poskytuje tyto reÏimy vkládání data
(zobrazen˘ch na LCD panelu): rok, mûsíc, den;
den, hodina, minuta; bez vkládání data; mûsíc,
den, rok; den, mûsíc, rok.

● Korekãní dioptrické ãoãky fiady Ed
Hledáãek fotoaparátu EOS-3 je nastaven na –1
dioptrií. JestliÏe je to nezbytné, mÛÏe b˘t na
okuláru nasazena korekãní dioptrická ãoãka
(v rozsahu –4 aÏ +3 dioptrie). I pfii nasazené
korekãní dioptrické ãoãce je stále moÏné
pouÏívat fiízení okem.

● Dálkov˘ ovladaã s ãasovaãem
TC-80N3
Tato dálková spou‰È s 80cm ‰ÀÛrou nabízí
mimo jiné vlastnosti samospou‰tû, intervalového ãasovaãe, ãasovaãe dlouhodobé expozice. âasov˘ interval mÛÏe b˘t nastaven v rozsahu 1 sekunda aÏ 99 hodin 59 minut
59 sekund. Propojovací konektor na fotoaparát
EOS-3 je vybaven rychl˘m zaji‰tûním..

● Dálková spou‰È RS-80N
Dálková spou‰È s 80cm propojovací ‰ÀÛrou
zabraÀuje rozechvûní fotoaparátu pfii fotografování s objektivem s extrémním zvût‰ením,
makrofotografiích a dlouhodob˘ch expozicích.
Dálková spou‰È má stejnou funkci jako spou‰È
na fotoaparátu, mÛÏete ji stisknout do poloviny
nebo úplnû. Je rovnûÏ vybavena aretací
otevfiené závûrky. Propojovací konektor na
dálkové ovládání fotoaparátu EOS-3 je
vybaven rychl˘m zaji‰tûním.
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Hlavní pfiíslu‰enství
● ProdluÏovací ‰ÀÛra ET-1000N3
Jedná se o 10m prodluÏovací ‰ÀÛru pro
pfiipojení dálkového ovladaãe s ãasovaãem TC80N3 nebo dálkové spou‰tû RS-80N3 k fotoaparátu EOS-3. Je vhodná pro situace, kdy
potfiebujete dálkové ovládání fotoaparátu.

● Dálkov˘ ovladaãe LC-4
Tento dálkov˘ ovladaã má aÏ 100 m. Je
vybaven vysílaãem a pfiijímaãem. Propojovací
zástrãka pfiijímaãe se zapojuje do tfiíkolíkového
konektoru dálkového ovládání fotoaparátu
EOS-3 s rychl˘m zaji‰tûním.

● Adaptér dálkové spou‰tû RA-N3
Tento adaptér umoÏÀuje pouÏívání dálkov˘ch
spou‰tí pfiedchozích modelÛ (napfi. 60T3). Je
opatfien tfiíkolíkov˘m konektorem dálkového
ovládání fotoaparátÛ EOS-3 nového typu.

• Tfiíkolíkov˘ konektor dálkového ovládání fotoaparátÛ EOS-3 s moÏností rychlého
zaji‰tûní je kompatibilní s nov˘m typem dálkové spou‰tû RS-80N3, dálkov˘m
ovladaãem s ãasovaãem TC-80N3 a pfiijímaãem dálkového ovladaãe LC-4.
Konektor se pfii zapojení automaticky zajistí.
• Tfiíkolíkov˘ konektor dálkového ovládání fotoaparátÛ EOS-3 není pfiímo
kompatibilní s pfiíslu‰enstvím star‰ích modelÛ, jako napfi. s dálkovou spou‰tí 60T3.
Pro pfiipojení pfiíslu‰enství star‰ích modelÛ je nezbytné pouÏít adaptér dálkové
spou‰tû RA-N3.
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Hlavní specifikace
■ Typ fotoaparátu
Typ:

Formát snímku:
Kompatibilní objektivy:
Upevnûní objektivu:

35mm jednooká zrcadlovka s vertikální závûrkou ve fokální
rovinû s automatick˘m zaostfiováním/automatickou expozicí
a s vestavûn˘m motorov˘m pohonem
24 × 36 mm
¤ada objektivÛ Canon EF
Objímka Canon EF

■ Hledáãek
Typ:
Pokrytí obrazu:
Zvût‰ení:
Standardní dioptrie:
Matnice:
Zrcadlo:

Informace zobrazované
v hledáãku:

ProhlíÏení hloubky ostrosti:
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Pûtihranol v úrovni oãí
97% vertikální i horizontální pokrytí
0,72x (–1 dioptrie s 50mm objektivem na nekoneãno)
–1 dioptrie (bod oãí 19,5 mm)
Vymûnitelná (9 typÛ), standardní matnice: Ec-N
Polopropustné zrcadlo s rychl˘m návratem (pfienos: pomûr
reflexe 37:69), pfii pouÏití objektivÛ EF 1200 mm f/5.6 nebo
s krat‰í ohniskovou vzdáleností bez ofiezání okrajÛ.
(1) Uvnitfi scény snímku: elipsa plo‰ného AF, kruh
stfiedového bodového mûfiení
(2) Pod scénou snímku: rychlost závûrky; clona;
(blikající
rychlosti 2 Hz pfii blokování AE a AEB);
(svítí pfii
povoleném fiízení okem nebo bliká pfii chybû fiízení okem);
(svítí pfii pfiipravenosti blesku a bliká pfii nemoÏnosti
pouÏít blokování FE);
(svítí pfii vysoké synchronizaãní
rychlosti);
(kompenzace expozice a kompenzace
zábleskové expozice); ● indikátor dosaÏeného zaostfiení
(svítí pfii dosaÏeném zaostfiení a bliká rychlostí 8 Hz pfii
chybû AF)
(3) Napravo od scény snímku: Stupnice úrovnû expozice
(±3 kroky s pfiesností nastavení ±1/3 kroku); indikátor
úrovnû expozice (1 reÏim AE a velikost kompenzace
expozice, 2 blokování AE a indikátor mûfiení v reálném
ãase, 3 úroveÀ ruãnû nastavované expozice, 4 velikost
AEB, 5 expozice pozadí s bleskem); úroveÀ zábleskové
expozice (1 velikost kompenzace zábleskové expozice,
2 inverzní zv˘raznûní s blokováním FE, 3 velikost FEB);
vícebodové mûfiení; poãítadlo snímkÛ
MoÏné pomocí tlaãítka prohlíÏení hloubky ostrosti

Hlavní specifikace
■ Nastavení expozice
ReÏimy mûfiení:

Metody nastavení expozice:

Rozsah mûfiení:
Rozsah citlivosti filmu ISO:
Kompenzace expozice:

Blokování AE:

Mûfiení TTL pfii maximálním rozevfiení clony s 21 zónov˘m
kfiemíkov˘m fotosenzorem
(1) Vyhodnocovací mûfiení (vázané s libovoln˘m zaostfiovacím bodem)
(2) Dílãí mûfiení (pfiibliÏnû 8,5 % plochy hledáãku uprostfied)
(3) Centrované bodové mûfiení (pfiibliÏnû 2,4 % plochy
hledáãku uprostfied)
(4) Bodové mûfi ení (vázané se zaostfi ovacím bodem
v pfiibliÏnû 2,4 % plochy hledáãku)
* Bûhem souvislého fotografování s reÏimy mûfiení (3) a (4)
je první snímek mûfien v reálném ãase a namûfiené
hodnoty jsou zablokovány (blokováním AE) pro následné
snímky jednoho bloku.
(5) Vícebodové mûfiení (zadat lze aÏ 8 mûfiicích bodÛ)
(6) Centrovanû váÏené prÛmûrované mûfiení
1 Program AE (s moÏností posunu); 2 AE s prioritou rychlosti závûrky
(s krokem 1/3, moÏnost bezpeãného posunu pomocí uÏivatelské funkce); 3 AE
s prioritou clony (s krokem 1/3, moÏnost bezpeãného posunu pomocí
uÏivatelské funkce); 4 AE s nastavením hloubky ostrosti; 5 program E-TTL pro
zábleskovou AE (vysokorychlostní synchronizace, blokování FE a dálkové
ovládání moÏné s blesky 550EX); 6 program A-TTL pro zábleskovou AE;
7 program TTL pro zábleskovou AE; 8 ruãní nastavení; 9 dlouhodobá expozice
EV 0 aÏ 20 (pfii 20 °C, s objektivem 50 mm f/1.4, ISO 100)
ISO 6 aÏ 6400 (automaticky u filmÛ s kódem DX v rozsahu ISO 25 aÏ 5000)
(1) Automatické posouvání expozice (AEB): ±3 kroky s pfiesností
nastavení 1/3 kroku v pofiadí standardní expozice, podexponování, pfieexponování; opakované AEB umoÏnûno
v závislosti na aktuálnû zvoleném reÏimu posouvání filmu; se
samospou‰tí jsou v‰echny tfii posouvané snímky zhotovovány
bez ohledu na aktuální nastavení v reÏimu souvislého
fotografování
(2) Ruãní kompenzace expozice: ±3 kroky s pfiesností nastavení
1/3 kroku; nastavení se provádí ovladaãem rychlého nastavení
nebo tlaãítkem kompenzace expozice a hlavním ovladaãem
(3) AEB a ruãní kompenzace expozice lze nastavit souãasnû
(1) Automatické blokování AE: pracuje v reÏimu Jednosnímkov˘ AF s vyhodnocovacím mûfiením pfii dosaÏeném
zaostfiení
(2) Ruãní blokování AE: tlaãítko blokování AE aktivuje tuto
funkci ve v‰ech reÏimech mûfiení
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Hlavní specifikace
Vícenásobné expozice:

Maximálnû 9 vícenásobn˘ch expozic; zru‰eny automaticky po
zhotovení v‰ech expozic (kdykoli je moÏné zru‰it nebo znovu
nastavit)

■ Automatické zaostfiování
Typ:
Zaostfiovací body:
Pracovaní rozsah AF:
ReÏimy zaostfiování:

Indikátor dosaÏ. zaostfiení:
Volba zaostfiovacího bodu:

Indikátor zaostfi. bodu pfii AF:
Pomocn˘ paprsek AF:

TTL-AREA-SIR se senzorem CMOS
Plo‰né AF se 45 zaostfiovacími body (uÏivatelská funkce
mÛÏe jejich poãet sníÏit na 11)
EV 0 aÏ 18 (pfii ISO 100)
(1) Jednosnímkov˘ AF: automatické zaostfiování se zastaví
pfii dosaÏeném zaostfiení; blokování AF umoÏnûno;
závûrka se otevfie pouze pfii dosaÏeném zaostfiení
(2) Prediktivní AF s reÏimem Inteligentní AF-servo: sleduje pohyb
objektu aÏ do zaãátku expozice; prediktivní AF povoleno;
závûrka se otevfie kdykoli, bez ohledu na dosaÏené zaostfiení
(fiízení prediktivního AF se uplatÀuje pfii souvislém fotografování); indikátor dosaÏeného zaostfiení nepouÏit (bliká
v rychlosti 8 Hz pouze pfii chybû AF)
(3) Ruãní zaostfiování: umoÏnûno pomocí zaostfiovacího krouÏku
v pfiípadû, Ïe reÏim zaostfiování na objektivu je MF (nebo M)
(4) Ruãní zaostfiování: umoÏnûno pomocí elektronického
zaostfiovacího krouÏku v dobû souvislého fotografování
(s v˘jimkou doby expozice filmu)
Svítí v hledáãku (●) souãasnû se zvukov˘m signálem (zvuk. signalizaci lze vypnout)
(1) Automatická volba: zaostfiovací bod vybírán fotoaparátem
(2) Ruãní volba: zaostfiovací bod vybírán ruãnû
(3) Volba fiízení okem: zaostfiovací bod vybírán pomocí funkce fiízení okem
Aktivní zaostfiovací bod indikován v hledáãku
Emitován automaticky v pfiípadû potfieby pfiipojen˘m bleskem
Speedlite

■ Závûrka
Typ:
Rychlost závûrky:
Spou‰È závûrky:
Samospou‰È:
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Vertikálnû vedená závûrka ve fokální rovinû, v‰echny rychlosti
fiízené elektronicky
30 aÏ 1/8000 s s krokem nastavení 1/3; X-sync pfii 1/200 s
S jemn˘m stiskem, elektromagnetické uvolnûní závûrky
Elektronicky fiízená; se zpoÏdûním 10 nebo 2 s; blikání
indikátoru samospou‰tû (2 Hz, poslední 2 sekundy 8 Hz);
odpoãet do otevfiení závûrky na LCD panelu; samospou‰È lze
zru‰it pfiepnutím hlavního spínaãe do polohy L

Hlavní specifikace
■ Posouvání filmu
Vkládání filmu:

Systém posouvání filmu:

Kapacita fotografování:

Systém pfievíjení filmu:

Doba pfievíjení filmu:
ÚroveÀ hluku pfii pfievíjení:

Automatické vkládání pomocí speciálního systému (bez ozubeného kola);
po vloÏení filmu a zavfiení zadní stûny se film automaticky posune na
první políãko; cel˘ proces trvá pfiibliÏnû 1 sekundu
Automatické posouvání filmu vestavûn˘m motorov˘m pohonem
(1) EOS-3: Jednotlivé snímky
a Souvislé fotografování
(2) S v˘konov˘m posilovaãem pohonu PB-E2: Jednotlivé
snímky
, pomalé souvislé fotografování
, rychlé
souvislé fotografování
Poãet filmÛ s 24 snímky/poãet filmÛ s 36 snímky
Pfii 20 °C: cca 75/cca 50; pfii –20 °C: cca 18/cca 12
Údaje vycházejí z tûchto podmínek: objektiv EF 50 mm f/1.4
USM, rychlost závûrky 1/1000 s, fiízení okem, reÏim Souvislé
fotografování; pro kaÏd˘ snímek byly provedeny tyto operace:
objektiv zaostfien z nekoneãna na minimální vzdálenost
a zpût, spou‰È závûrky stisknuta do poloviny po dobu
6 sekund, zhotoven snímek, nastavení uchováno 2 sekundy;
tento cyklus byl opakován v reÏimu Souvislého fotografování
a na konci exponovan˘ film pfievinut vysokou rychlostí
Automatické pfievinutí na konci filmu pomocí vestavûného
motorového pohonu; ãásteãnû exponovan˘ film je moÏné
rovnûÏ pfievinout
PfiibliÏnû 4,5 s u filmu se 24 snímky a pfiibliÏnû 6,5 s u filmu
s 36 snímky
59 dB (pfievíjení vysokou rychlostí); 49 dB (tiché pfievíjení)

■ Specifikace
fotoaparátu
Kontakty na blesk:

Kompatibilita externí
zábleskové jednotky:
UÏivatelské funkce:

(1) Patice pro pfiíslu‰enství: pfiímé kontakty X-sync
(2) Pod zadní zápatkou: konektor JIS typu B (se závitem)
* Zábleskové jednotky pfiipojené do (1) a (2) lze pouÏívat
a spou‰tût souãasnû
Automatick˘ blesk E-TTL, automatick˘ blesk A-TTL,
automatick˘ blesk TTL
18 uÏivatelem nastaviteln˘ch uÏivatelsk˘ch funkcí: (0)
vlastnosti matnice; (1) reÏim pfievíjení filmu; (2) pozice
zavádûcí ãásti filmu po pfievinutí; (3) zpÛsob nastavení
citlivosti filmu; (4) zpÛsob aktivace AF; (5) zpÛsob ruãního
nastavení Tv/Av; (6) krok nastavování rychlosti závûrky, clony,
kompenzace expozice, kompenzace zábleskové expozice
a AEB; (7) ruãní zaostfiování pomocí elektronického zaostfio-
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Hlavní specifikace

LCD panel:

Dálkové ovládání:
Napájení:

Kontrola kapacity baterie:
Zadní stûna fotoaparátu:
Rozmûry:
Hmotnost:

vacího krouÏku; (8) poãítadlo snímkÛ; (9) pofiadí snímkÛ pfii
AEB; (10) blikání aktivního zaostfiovacího bodu; (11) zpÛsob
v˘bûru zaostfiovacího bodu; (12) blokování zrcadla; (13) vazba
bodového mûfi ení na zaostfi ovací bod; (14) fi ízení
zábleskového v˘stupu pfii doplÀkovém blesku; (15) druhá
synchronizace blesku; (16) bezpeãn˘ posun u reÏimÛ AE
s prioritou rychlosti závûrky a AE s prioritou clony; (17) rozsah
v˘bûru zaostfiovacích bodÛ
Zobrazuje reÏimy fotografování, mûfiení, AF a posouvání filmu,
rychlost závûrky, clonu, poãet snímkÛ a stav baterie; moÏnost
osvûtlení
Tfiíkolíkov˘ konektor s rychl˘m zaji‰tûním
(1) 1 lithiová baterie 2CR5, vloÏena do drÏadla fotoaparátu
(2) Pfii pouÏití v˘konového posilovaãe pohonu PB-E2
8 alkalick˘ch, niklokadmiov˘ch nebo lithiov˘ch baterií
velikosti AA nebo hybridní niklové pouzdro NP-E2
(drÏadlo fotoaparátu sejmuto)
(3) Pfii pouÏití bateriového pouzdra BP-E1 1 lithiová baterie
2CR5 a 4 alkalické nebo niklokadmiové baterie velikosti
AA (drÏadlo fotoaparátu sejmuto)
Pfii stisknutém tlaãítku kontroly stavu baterie je kapacita
baterie zobrazována na LCD panelu ve 4 úrovních
Vymûnitelná za datovací stûnu DB-E2 (prodávanou samostatnû)
161 (·) × 119,2 (V) × 70,8 (H) mm
780 g (bez lithiové baterie)

• V‰echna data jsou urãena podle testovacích standardÛ Canon.
• Zmûna technick˘ch specifikací vyhrazena.
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Symboly uÏivatelsk˘ch funkcí
âíslo
uÏivatelské
funkce

Samolepící ‰títek
0

1

2

3

âíslo
uÏivatelské
funkce

CF-0

CF-9

CF-1

CF-10

CF-2

CF-11

CF-3

CF-12

CF-4

CF-13

CF-5

CF-14

CF-6

CF-15

CF-7

CF-16

CF-8

CF-17

Samolepící ‰títek
0

1

2

3

• K uÏivatelsk˘m funkcím je dodáván samolepící ‰títek se symboly. Tento ‰títek pfiilepte na
vnitfiní stranu boãních dvífiek.
• Podrobnosti k uÏivatelsk˘m funkcím naleznete na stranách 106 aÏ 121.
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Tento pfiístroj vyhovuje pfiedpisÛm FCC, Part 15. Provoz pfiístroje musí
splÀovat tyto dvû podmínky: (1) Zafi ízení nesmí generovat
interferenãní ru‰ení a (2) musí b˘t schopno akceptovat vnûj‰í
interference bez omezení, i pfi esto, Ïe to bude zpÛsobovat
nesprávnou funkci.
Na pfiístroji neprovádûjte Ïádné zmûny nebo úpravy, pokud nejsou
specifikovány v instrukcích. JestliÏe provedete takové zmûny nebo
modifikace, mÛÏete b˘t vyzváni, abyste ukonãili provoz pfiístroje.
Toto zafiízení bylo testováno a testy prokázaly, Ïe vyhovuje limitÛm
pro digitální zafiízení tfiídy B podle pfiedpisÛ FCC, Part 15. Tato
omezení jsou vytváfiena tak, aby zajistila dostateãnou ochranu proti
‰kodlivému ru‰ení v pfiípadû, Ïe je v˘robek provozován v rezidenãním
prostfiedí. Zafiízení generuje, pouÏívá a mÛÏe vyzafiovat energii
v oblasti rádiov˘ch frekvencí, a pokud není nainstalováno a pouÏíváno
v souladu s pokyny uveden˘mi v tomto návodu k pouÏívání, mÛÏe
zpÛsobit ‰kodlivé interference v rádiov˘ch komunikacích.
Toto v‰ak nezaruãuje, Ïe v konkrétní instalaci 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.
• Zvût‰ením separace (oddûlení) zafiízení od pfiijímaãe.
• Konzultací s prodejcem nebo zku‰en˘m technikem v oboru TV/rádio.

Toto digitální zafiízení nepfiekraãuje limity stanovené pro zafiízení tfiídy
B v emisi rádiového ru‰ení pro digitální zafiízení, jak je stanoveno
v normû pro zafiízení zpÛsobující interferenci nazvané „Digital
Apparatus“, ICES-003 of Industry Canada.

Znaãka CE oznaãuje pfiímé pfiizpÛsobení standardÛm
Evropské unie (EU).
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