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Ďakujeme vám, že ste si zakúpili výrobok 
značky Canon.
EOS REBEL T2 (DATE) / 300X (DATE) je veľmi kompaktná jednooká 
zrkadlovka s automatickým zaostrovaním. Môžete ju použit’ pre širokú škálu 
objektov a situácií v plnoautomatickom aj užívateľsky nastaviteľnom režime 
fotografovania.
Prečítajte si tento návod a oboznámte sa s vaším novým fotoaparátom ešte predým než 
začnete fotografovat’.
Prečítajte si aj čast’ „Upozornenia pre obsluhu“ na str. 4, kde sa dozviete, ako zabránit’ 
nesprávnej funkcii a poškodeniu fotoaparátu.

Než fotoaparát použijete
• Pred fotografovaním dôležitých udalostí nezabudnite urobit’ pár skúšobných záberov, aby 

ste si overili, či fotoaparát pracuje správne.
• Fotoaparáty EOS sú vybavené bajonetom pre objektívy EF firmy Canon, ktorý umožňuje 

rôzne špeciálne činnosti (automatické zaostrovanie, ovládanie expozície apod.) 
Používanie iných objektívov než Canon EF na fotoaparátoch EOS môže viest’ 
k nesprávnej činnosti fotoaparátu alebo objektívov. Záruka sa nevzt’ahuje na nesprávne 
funkcie alebo poškodenie prístroja, ku ktorému dôjde v dôsledku použitia iných produktov 
než od firmy Canon.

Symboly v texte použité v tejto príručke
• Ikona <l> označuje hlavný ovládač.
• Všetky postupy opísané v tejto brožúre predpokladajú, že volič režimov je nastavený na 

ktorýkoľvek režim okrem <2>. Pred pokračovaním v akejkoľvek činnosti si overte, či 
je volič režimov nastavený na režim fotografovania.
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• Čísla strán s odkazmi sú označené (str.**).
• Symbol H znamená, že príslušná funkcia sa môže použit’ len v základných režimoch (S, 
R, E, W, Q).

• Kontrolné ikony a značky fotoaparátu použité v tomto návode zodpovedajú skutočným 
ikonám a značkám zobrazeným na fotoaparáte.

• Ikony (0) a (1) znázorňujú, že príslušná funkcia zostáva v platnosti po dobu 4 alebo 
6 sekúnd po uvoľnení tlačidla.
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stlačíte spúšt’.
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získali požadovanú expozíciu. Preberáte riadenie fotoaparátu 
do svojich rúk.
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Symboly

Symbol Upozornenie varuje pred činnost’ami, ktoré by mohli 
spôsobit’ problémy pri fotografovaní.

Symbol Poznámka upozorňuje na dodatočné informácie.



Starostlivost’ o fotoaparát a jeho skladovanie
• Fotoaparát je veľmi jemné zariadenie. Preto by vám nemal v žiadnom prípade spadnút’ a ani 

by ste ho nemali vystavovat’ nárazom.
• Tento prístroj nie je vodotesný, preto by ste ho nemali používat’ v daždi alebo pod vodou. Ak 

sa nešt’astnou náhodou prístroj namočí, obrát’te sa čo najskôr na najbližšieho predajcu 
Canon. Ak na fotoaparát strekne malé množstvo vody, utrite ho do sucha čistou suchou látkou. 
Ak bol fotoaparát vystavený slanému prostrediu, poriadne ho utrite navlhčenou, dobre 
vyžmýkanou látkou.

• Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde môže byt’ horúco, ako sú napr. priestory za sklom 
auta v slnečných dňoch. Nadmerné teplo môže spôsobit’ chybnú činnost’ fotoaparátu.

• Fotoaparát obsahuje citlivé elektronické obvody. V žiadnom prípade sa nesnažte prístroj 
vlastnými silami rozoberat’.

• V prípade, že je na objektíve, okulári, zrkadle, matnici, v priestore pre film atď. prach, 
odstraňujte ho zásadne ofukovacím štetcom. Na čistenie tela fotoaparátu alebo objektívu 
nepoužívajte žiadne prostriedky obsahujúce organické rozpúšt’adlá. V prípade t’ažko 
odstrániteľnej špiny sa obrát’te na servis Canon.

• Lamely závierky sú mimoriadne tenké. Čistite ich len ofukovačom. Dajte pritom pozor, aby 
prúd vzduchu na lamely závierky nebol príliš silný. Mohli by sa ľahko deformovat’ alebo 
poškodit’. Aj pri zakladaní alebo vyberaní filmu dávajte veľký pozor, aby ste sa nedotkli lamiel.

• Nedotýkajte sa elektrických kontaktov prstami. Následná korózia by mohla zabránit’ 
správnemu fungovaniu fotoaparátu.

• Ak fotoaparát nepoužívate po dlhšiu dobu, vyberte z neho batériu. Prístroj uložte na chladnom, 
suchom a dobre vetranom mieste. Počas skladovania z času na čas stlačte niekoľkokrát 
spúšt’, aby závierka pracovala.

• Fotoaparát neodkladajte v laboratóriu, kabinete ani na miestach, kde sa môžu vyskytovat’ 
korozívne výpary.

• Ak ste fotoaparát dlhšie nepoužívali alebo sa s ním chystáte fotografovat’ dôležitú udalost’, 
skontrolujte na ňom činnost’ všetkých ovládačov alebo ho vezmite do najbližšieho servisu 
Canon.

Upozornenia pre obsluhu
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Displeje LCD
Všetky LCD displeje reagujú pomalšie pri nízkych teplotách a sú tmavšie pri vysokých teplotách. 
Pri izbovej teplote sa však normálne funkcie obnovia.



Batérie
• Pred vložením batérií utrite ich kontakty, aby ste odstránili odtlačky prstov a nečistotu. Tým 

predídete zlému kontaktu a vzniku korózie.
• Nikdy batérie nerozoberajte ani nedobíjajte. Takisto nikdy batérie neskladujte na miestach 

s vysokou teplotou, neskratujte ich kontakty a ani ich nevhadzujte do ohňa.
• Napriek tomu, že batérie pracujú dobre aj pri nízkych teplotách, ich kapacita v mraze mierne 

poklesne. Pre také prípady noste so sebou, najlepšie vo vrecku čo najbližšie pri tele, náhradné 
batérie.

Ako malá kapacita batérií ovplyvňuje funkciu fotoaparátu
Ak na LCD paneli bliká alebo sa nezobrazuje ikona <r>, stále sa dá dosiahnut’ správna 
expozícia, pokiaľ funguje spúšt’. Ak je však kapacita batérie príliš nízka, posun filmu alebo 
spätné prevíjanie sa môžu zastavit’, prípadne vôbec nefungovat’, a na LCD paneli sa rozbliká 
ikona <r>. Po výmene batérií za nové sa obnoví funkcia posunu filmu, zatiaľ čo previnutie filmu 
bude možné po stlačení tlačidla <6>. 

Elektrické kontakty objektívu
Po sňatí objektívu z fotoaparátu nasaďte na objektív kryty 
alebo ho postavte zadnou stranou nahor. Zabránite tým 
poškrabaniu povrchu šošoviek alebo poškodeniu 
elektrických kontaktov.

 Bezpečnostné upozornenia
1. Nedívajte sa priamo do slnka ani do iných zdrojov silného svetla cez tento objektív 

alebo cez fotoaparát s nasadeným objektívom, pretože si môžete poškodit’ zrak. 
Predovšetkým si dajte pozor, aby ste sa nedívali priamo do slnka cez samotný 

Kontakty
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objektív, pretože by ste mohli oslepnút’.
2. Nenechávajte objektív alebo zrkadlovku s nasadeným objektívom na priamom slnku 

bez krytky objektívu. Vyhnete sa tým sústredeniu slnečných lúčov optikou objektívu, 
čo by mohlo viest’ k požiaru.



• Čísla strán s odkazmi sú označené (str.**).

Zabudovaný blesk / 
pomocné svetlo AF 
(str. 44/19)

<H/p> Režim posunu filmu /samospúšt’/
*tlačidlo diaľkového ovládania (str. 32/23/24)

<l> Hlavný ovládač

*Snímač diaľkového 
ovládania / samospúšt’/ 
*kontrolka diaľkového 
ovládania (str. 24/23/24)

Svetlo pre redukciu červených očí (str. 22)

Sánky pre príslušenstvo

Kontakty blesku

<M> Tlačidlo blesku (str. 43)

< > Značka roviny filmu

Očko pre 
remienok (str. 7)

Spúšt’ (str. 14)

Volič režimov (str. 10)

Držadlo/priestor pre 
batérie (str.11)

Konektor 
diaľkového 
ovládania**

Úchytka pre 
slnečnú clonu EW-
60C (volitel’ná)

58 mm závit pre 

Popis jednotlivých častí
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Uvoľňovacie tlačidlo objektívu 
(str. 13)

Tlačidlo kontroly hĺbky ostrosti 
(str. 42)

Prepínač režimov zaostrovania (str. 13)

Zaostrovací prstenec (str. 31)

Kryt objektívovej časti 
(str. 13)

* Len model DATE
** Pre káblovú spúšt’ RS-60E3 (predáva sa samostatne).

Prstenec zoomu

Značka pre nasadenie objektívu

filter



Okulár hľadáčika

Očnica (str. 26)

Kontrolné 
okienko filmu

Poistka 
zadnej 
steny 
(str. 15)

LCD 
panel 
(str. 8)

Závit pre statív

<b> Tlačidlo osvetlenie LCD panela

Uvoľňovacia páčka krytu priestoru 
pre batérie (str. 11)

<0> Tlačidlo funkcie 
(str. 22, 25, 26, 40, 42, 43, 
44, 47)

Zadná stena

<3> Tlačidlo voľby 
zaostrovacieho bodu 
(str. 29)

<j> Tlačidlo blokovania AE/
blokovania FE (str. 41/46)

< >Tlačidlo nastavenia clony/
korekcie expozície (str. 37/39)

<AF> Tlačidlo režimu AF/SET (str. 28/26))

Tlačidlá voľby 
zaostrovacieho bodu 
(str. 29)

<¢ > Tlačidlo 
spätného previnutia 
(str. 16)

Jamka

Kryt priestoru pre batérie (str.11)
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Pripevnenie remienka
Koniec remienka prevlečte zospodu očkom pre jeho 
pripevnenie na fotoaparáte. Potom ho prevlečte sponou 
remienka, ako vidno na obrázku. Skontrolujte, či je 
remienok riadne zaistený - či sa pri potiahnutí neuvoľní.
•Na remienku je pripevnený aj kryt okulára. (str. 24)

ab

c

d

Kryt okulára



LCD panel
Čas
Citlivost’ filmu
Dátum
Blokovanie FE

Dátumovací model

Ikona 
expozičného režimu

Značka stavu batérií

<?> Ručné zaostrovanie

Zobrazenie clony
Nastavenie redukcie červených očí
Hodnota AEB
Dátum

Dátum

<>> Ukazovateľ funkcie

Počítadlo obrázkov
Nastavenie viacnásobnej expozície
Činnost’ samospúšte
Činnost’ diaľkového ovládania

<5> Značka filmu

Režim AF
Jednoobrázkový AF
Inteligentný AF
Inteligentné servo

Citlivost’ filmu

Redukcia javu červených očí

Zvuková signalizácia

Bezpečnostná zámka
Viacnásobná expozícia

AEB

Užívateľská funkcia

Popis jednotlivých častí
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Indikátor úrovne expozície
Hodnota korekcie expozície
Hodnota AEB

Indikátor zapnutého svetla pre redukciu javu 
červených očí
Indikátor transportu filmu

Bezdátumový model

• Stlačením tlačidla <b> podsvietite panel 
LCD.

• Na skutočnom displeji sa zobrazia len 
potrebné položky

Režim posunu filmu
<J> Po obrázkoch
<H> Sériové 

fotografovanie
<p> Samospúšt’/diaľkové 

ovládanie
Ikona užívateľskej funkcie



Informácie zobrazované v hľadáčiku

Body AF (7) Matnica

<M> Pripravenost’ 
blesku

<n> Potvrdzovacie svetlo 
zaostrenia

Indikátor úrovne expozície
Hodnota korekcie expozície

Superponované zobrazenie

<j> Blokovanie AE / 
blokovanie FE
Prebieha AEB
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Varovanie pri nevhodnom
blokovaní FE

<N> *Synchronizácia 
s krátkymi časmi
(blesk FP)

Čas
Blokovanie FE

Hodnota AEB
Redukcia javu červených očí
indikátor

Zobrazenie clony

Snímte očnicu, potom posuňte páčku dioptrickej 
korekcie doľava alebo doprava, až v hľadáčiku 
uvidíte zaostrovacie body ostro.

* S bleskom Speedlite radu EX.



Volič režimov
Volič má dve oblasti.

aaaa Základné režimy
Plnoautomatický režim, v ktorom 
sa fotoaparát postará o všetko.

Y : Plná automatika 
(str. 18)

V podstate stačí fotoaparát 

bbbb Tvorivé režimy
Poloautomatické a ručné režimy, 
ktoré umožňujú ovládat’ 
fotoaparát tak, aby ste dosiahli 
vami požadovaný výsledok.
S : Program AE (str. 33)

Základné režim
y

Motívové režim

y
OFF

Full Auto

Tv
ori

vé
režimy

Vypnuté

Plná automatika

Popis jednotlivých častí
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nasmerovat’ na scénu a stlačit’ 
spúšt’.

Motívové režimy (str. 20)
Plnoautomatické režimy pre 
konkrétne typy scén.
U : Portrét
I : Krajina 
O : Zblízka 
P : Šport 
a : Nočný portrét 
S : Vypnutý blesk 

R : AE s predvoľbou času 
(str. 35)

SK : AE s predvoľbou clony 
(str. 36)

W : Ručné nastavenie 
expozície (str. 37)

Q : AE s automatickou 
hĺbkou ostrosti (str. 38)

CCCC 2222 Vypnuté



Inštalácia batérií
S Batérie nie sú súčast’ou dodávky, ak ide len o telo (nie sadu) predané v Severnej 

Amerike. Musíte si ich zakúpit’ zvlášt’.

Vo fotoaparáte sa používajú dve lítiové batérie typu CR2.

1 Než začnete fotografovat’

1 Otvorte kryt priestoru pre batérie.
l Pousňte uvoľňovaciu páčku v smere 

šípky na obrázku a otvorte kryt.

2Založte batérie.
l Overte si, či sú kontakty batérií (d a f) 

správne natočené podľa obrázka.
l Nepoužívajte staré batérie s novými.

3 Zatvorte kryt priestoru pre batérie.
l Pri správnom zatvorení krytu počujete 

zaklapnutie.
l Musíte nastavit’ dátum a čas. Pozri 

�

�
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str. 26. (Len dátumovací model)

Tam, kde nie sú bežne dostupné batérie CR2, majte so sebou rezervné batérie. 
Preto majte pre tieto prípady pripravené náhradné batérie - hlavne ak 
očakávate väčší počet zhotovených obrázkov.



Stav batérií kontrolujte vždy po ich výmene a pred použitím fotoaparátu.

Volič režimov prepnite do režimu 
fotografovania.
• Fotoaparát sa zapne a na LCD paneli sa zobrazí 

niektorá z ďalej uvedených značiek:

: Batérie sú v poriadku.

: Kapacita batérií je nízka. Pripravte si 
náhradné batérie.

: Batérie budú čoskoro vybité.

: Vymeňte batérie. 

Životnost’ batérií (S 24-obrázkovými filmami)

• Vyššie uvedená životnost’ batérií je stanovená podľa testovacích podmienok 
Canon s novými batériami.

Teplota 0% použitie 
blesku

50% použitie 
blesku

100% použitie 
blesku

20 °C 54 filmov 23 filmov 16 filmov

Pris10°C 35 filmov 16 filmov 11 filmov

Kontrola stavu nabitia
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• Ak sa na LCD paneli nič nezobrazuje, môžu byt’ batérie založené do prístroja 
nesprávne. Vyberte batérie a založte ich správne.

• Ak často dlhodobo držíte spúšt’ stlačenú do polovice alebo používate 
automatické zaostrovanie bez fotografovania, skracujete tým životnost’ 
batérií.

• Ak fotoaparát nepoužívate, nastavte volič režimov do polohy <2>.



1 Snímte kryty.
l Odstráňte zadný ochranný kryt objektívu 

a kryt na tele fotoaparátu.

2Nasaďte objektív.
l Zarovnajte červené značky na objektíve 

a na prístroji, potom otočte objektívom 
v smere šípky, až sa zaistí s počuteľným 
zaklapnutím.

3 Spínač režimu zaostrovania na 
objektíve prepnite do polohy <AF>.
l Ak je prepínač režimov zaostrovania 

v polohe <MF>, automatické 
zaostrovanie je vypnuté.

4l Snímte predný kryt objektívu.

Pri stlačenom uvoľňovacom tlačidle 

Nasadenie objektívu

Červené značky

a
cb

Sňatie objektívu

Nasadenie a sňatie objektivu
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objektívu otočte objektívom v smere 
šípky.
l Otočte objektívom až na doraz, a potom 

ho snímte.a

b

c

• Kryty si odložte, aby ste ich nestratili.
• <AF> znamená „Auto Focus“ (automatické zaostrovanie) a <MF> „Manual 

Focus“ (ručné zaostrovanie).
• Na tento fotoaparát nemožno nasadit’ objektív EF-S.



Spúšt’ pracuje v dvoch krokoch. Môžete ju stlačit’ do polovice alebo úplne. Tieto 
dve úrovne činnosti spúšte sú:

Pri stlačení spúšte do polovice:
l Stlačením spúšte do polovice aktivujete 

automatické zaostrovanie (AF), 
automatické meranie expozície (AE), 
a zároveň nastavíte expozičný čas 
a clonu. 

l Expozícia (kombinácia času a clony) sa 
zobrazí na LCD paneli a v hľadáčiku 
(0).

Pri úplnom stlačení spúšte:
l Otvorí sa závierka a zhotoví sa obrázok. 

Potom sa film posunie na ďalšie políčko.

Ako pracuje spúšt’
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Pohyby fotoaparátu počas expozície sa označujú termínom rozhýbanie (alebo 
roztrasenie) obrázka. Rozhýbanie obrázka býva príčinou neostrých fotografií. 
Ako zabránit’ neostrým fotografiám spôsobeným rozhýbaním obrázka:
• Držte fotoaparát pevne.

O Pravou rukou pevne uchopte fotoaparát za držadlo, pritom pritlačte oba 
lakte zľahka k telu.

O Ľavou rukou pridržujte objektív zospodu.
O Fotoaparát si priložte k tvári a dívajte sa do hľadáčika.
O Stabilnejší postoj dosiahnete, keď budete mat’ jednu nohu mierne 

predkročenú.
• Spúšt’ ovládajte špičkou prsta. Pri jemnom stlačení spúšte držte fotoaparát 

celou pravou rukou.

Ak používate extender (voliteľné príslušenstvo) a celková svetelnost’ 
(najmenšie clonové číslo, najväčší otvor) objektívu bude viac než 5,6, 
automatické zaostrovanie nebude fungovat’. Ďalšie informácie nájdete 
v návode k extendru (telekonvertoru).



Po založení filmu prístroj najprv previnie celý film na cievku vo vnútri 
fotoaparátu. Pri filmoch s kódom DX fotoaparát automaticky nastaví citlivost’ 
ISO. Pri každom naexponovaní obrázka sa film previnie o jedno políčko spät’ 
do kazety. Počítadlo obrázkov ukazuje počet zvyšných záberov.

1 Volič režimov nastavte do ľubovoľnej 
polohy okrem <2222>.

2Otvorte zadnú stenu.
l Poistku zadnej steny posuňte nadol 

a stenu otvorte.

3 Kazetu s filmom vložte pod miernym 
uhlom.

4Zarovnajte koniec zavádzacieho pása 
filmu so značkou <ssss>.
l Pri vyt’ahovaní zavádzacieho pása držte 

kazetu s filmom. Ak zavádzací pás príliš 
vysuniete, naviňte film spät’ do kazety.

5 Zatvorte zadnú stenu.
l Zadnú stenu fotoaparátu zatvorte tak, aby 

ste počuli zaklapnutie.
E Začne prevíjanie filmu a asi o 10 sekúnd 

Založenie filmu

Nesprávne

5Založenie a vybratie filmu
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začujete zvuk závierky. Ikona <5> 
a počítadlo sa zobrazia na LCD paneli.

E Počas prevíjania filmu sa na LCD paneli 
zobrazuje citlivost’ filmu.



Po zhotovení posledného obrázka sa film automaticky previnie do kazety.

Ak chcete previnút’ čiastočne exponovaný film, postupujte takto:

Po previnutí je počut’ zvuk závierky. 
Skontrolujte, či na LCD paneli bliká ikona 
<5>, potom otvorte zadnú stenu a vyberte 
kazetu s filmom.

• Lamely závierky sú vyrobené veľmi presnou technológiou. Nikdy sa ich 
nedotýkajte. Pri vkladaní filmu dajte pozor, aby ste sa ich nedotkli alebo ich 
inak nepoškodili, napr. prstami alebo filmom.

• V horúcom a vlhkom prostredí nevybaľujte film skôr, než ho budete vkladat’ 
do prístroja.

• V tomto fotoaparáte nemožno použit’ infračervený film.

Ak nie je film správne založený, bude na LCD paneli blikat’ ikona <5> 
a závierka nebude fungovat’. Znova správne založte kazetu s filmom.

Vybratie filmu

6Previnutie čiastočne exponovaného filmu

5Založenie a vybratie filmu
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Stlačte tlačidlo <6666>.
E Film sa začne prevíjat’.
l Overte si, či ikona <5> bliká, potom 

vyberte kazetu s filmom.

Ak vyberiete kazetu uprostred filmu bez jeho previnutia, potom založíte nový 
film a úplne stlačíte spúšt’, nový film sa len previnie do kazety. V takom prípade 
pred vložením nového filmu zatvorte zadnú stenu a stlačte spúšt’.



2Plnoautomatické fotografovanie

YPlnoautomatický režim........................................................18

Pomocné svetlo AF vytvárané zabudovaným bleskom......19

Režimy programom riadeného fotografovania.........................20

UPortrét / IKrajina / OZblízka / 

PŠport / ANočný portrét / SBlesk vypnutý

F Používanie redukcie červených očí ..................................22

q Činnost’ samospúšte .........................................................23

 K Bezdrôtové diaľkové ovládanie (len dátumovací model)..24

Používanie krytu okulára..........................................................24

;Vkladanie dátumu alebo času (len dátumovací model) ...25

Táto čast’ vysvetľuje, ako používat’ Základné režimy <Y> <U> <I> <O> 
<P> <A> <S> na voliči režimov, aby ste rýchlo a jednoducho fotografovali. 
Každý základný režim je vhodný pre určitý subjekt. Režim posunu filmu, blesk 
a iné funkcie sa nastavia automaticky. Vy len stlačíte spúšt’.

Otočte volič režimov na <YYYY>, <UUUU>, 
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<IIII>, <OOOO>, <PPPP>, <AAAA> alebo <SSSS>.
• Postup fotografovania je rovnaký ako v režime 
plnej automatiky „<Y> Plná automatika“ na 
str. 18.

Z
ákladné režimy



Stačí len zamierit’ fotoaparátom a stlačit’ spúšt’. Všetko sa vykoná automaticky, 
takže je veľmi jednoduché vyfotografovat’ akýkoľvek objekt. So siedmimi 
zaostrovacími bodmi, ktoré samé zaostria na objekt, môže každý len zamierit’ 
a stlačit’ spúšt’.

1 Volič režimov nastavte do polohy 
<YYYY>.

2Nasmerujte ľubovoľný bod AF na 
fotografovaný objekt.
l Pre zaostrenie objektu sa automaticky 

zvolí ten zo siedmich bodov AF, ktorý 
najlepšie pokrýva najbližší objekt.

3 Zaostrite na objekt.
l Zaostrite stlačením spúšte do polovice.
E Po zaostrení blikne značka 

zaostrovacieho bodu a potvrdzovacie 
svetlo zaostrenia <n> v hľadáčiku.

E V prípade potreby sa automaticky 

Zaostrovací bod

YYYYPlnoautomatický režim
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vysunie zabudovaný blesk.

4Skontrolujte nastavenie expozície.
E Automaticky sa nastaví expozičný čas 

a clona, a ich hodnoty sa zobrazia 
v hľadáčiku a na LCD paneli.

Čas

Clona

Potvrdzovacie 
svetlo 
zaostrenia



5 Zhotovte obrázok.
l Zostavte kompozíciu obrázka a stlačte 

úplne spúšt’.

• Ak chcete zmenit’ zoom, urobte to pred zaostrovaním. Otočením prstenca 
zoomu po zaostrení by ste záber rozostrili.

• Ak niečo bráni vysunutiu zabudovaného blesku, rozbliká sa na LCD paneli 
ikona <r>. Problém vyriešite stlačením spúšte do polovice.

•• Pri zaostrení sa automatické zaostrovanie a automatická expozícia zablokujú 
na nastavených hodnotách.

• Ak potvrdzovacie svetlo <n> bliká, nedá sa zhotovit’ obrázok. (str. 30)
• Ak svietia značky viacerých zaostrovacích bodov, znamená to, že tieto všetky 

dosiahli zaostrenie.
• V základných režimoch (okrem <I> <P> <S> ) pri slabom osvetlení 

alebo v protisvetle zabudovaný blesk automaticky vyskočí a odpáli sa. Ak 
nechcete blesk použit’, zatlačte ho spät’.

• Ak chcete použit’ na zaostrenie určitý zaostrovací bod, nastavte volič režimov 
na <S> a zvoľte zaostrovací bod ručne. (str. 29)
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Pri slabom osvetlení vytvorí zabudovaný blesk pri stlačení spúšte do polovice 
rad krátkych zábleskov. Na takto osvetlený objekt sa dá lepšie zaostrit’ 
automatickým zaostrovaním.

Pomocné svetlo AF vytvárané zabudovaným bleskom

•

• Pomocné svetlo AF nepracuje v režimoch <I> <P> <S>.
• Pomocné svetlo AF je účinné do vzdialenosti asi 4 metre.
• Keď v tvorivých režimoch vyklopíte zabudovaný blesk tlačidlom <M>, môže 

fungovat’ pomocné svetlo AF.



Zvoľte režim fotografovania, ktorý najlepšie vyhovuje danému motívu, 
a fotoaparát urobí potrebné nastavenie pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

UUUU Portrét
Tento režim použite pri portrétoch, keď potrebujete 
rozostrením pozadia zdôraznit’ fotografovanú osobu.
• Pri trvalom stlačení spúšte sa budú zhotovovat’ 

sériové fotografie.
• Ak chcete pozadie viac rozostrit’, použite 

teleobjektív a vyplňte políčko predmetom alebo 
nechajte predmet čo najďalej od pozadia.

IIII Krajina
Režim je vhodný pre širokouhlé scenérie, nočné 
zábery apod.
• Širokouhlým objektívom dosiahnete väčšiu hĺbku 

ostrosti a dojem priestorovosti.

OOOO Detail
Tento režim použite na fotografovanie detailov 
rastlín, hmyzu apod.

Režimy programom riadeného fotografovania
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• Ak sa dá, zaostrujte objekt s objektívom 
nastaveným na najkratšiu ohniskovú vzdialenost’.

• Ak požadujete väčšie zväčšenie, nastavte zoom na 
najdlhší teleobjektív.

Blikajúci expozičný čas znamená, že čas je príliš dlhý na to, aby ste získali 
nerozhýbané obrázky pri expozícii z ruky. Skúste držat’ fotoaparát pevne 
a veľmi jemne stláčajte spúšt’ alebo použite statív. (Indikátor času bude aj pri 
použití statívu blikat’, ale problém s roztrasením obrázka mat’ nebudete.)



PPPP Šport
Tento režim je ideálny pre športové udalosti a rýchlo 
sa pohybujúce objekty - hlavne ak chcete znehybnit’ 
zaznamenávanú akciu.
• Fotoaparát začne objekt sledovat’ stredovým 

bodom AF. Sledovanie zaostrenia bude potom 
pokračovat’ tým bodom AF zo siedmich možných, 
ktorý bude objekt pokrývat’. Po zaostrení sa ozve 
jemné pípnutie.

• Ak budete spúšt’ držat’ stlačenú, bude 
zaostrovanie pokračovat’ po celú dobu sériového 
fotografovania.

• Odporúčame použit’ teleobjektív a film 
s citlivost’ou 400 ISO alebo vyššou.

AAAA Nočný portrét
Tento režim je vhodný na fotografovanie osôb za 
súmraku alebo v noci. Blesk osvetľuje objekt, 
zatiaľčo dlhý expozičný čas zabezpečuje prirodzenú 
expozíciu pozadia.
• Ak chcete fotografovat’ len nočné scény bez osôb, 

použite režim I>.
• Informujte fotografovanú osobu, aby sa chvíľu po 
21

spustení blesku nehýbala.

SSSS Vypnutý blesk
Blesk môžete vypnút’, ak ho nepotrebujete.
• Zabudovaný blesk alebo akýkoľvek externý 

Speedlite sa nespustí.

Aby ste zabránili rozhýbaniu fotoaparátu, použite statív. 



Ak fotografujete s bleskom pri slabom osvetlení, môžu byt’ oči fotografovaných 
osôb na obrázkoch červené. Na zníženie efektu „červených očí“ ešte pred 
spustením blesku zasvieti lampa pre redukciu červených očí do očí osoby. 
Redukcia červených očí funguje vo všetkých režimoch fotografovania, okrem 
<I> <P> <S>.

1 Šípku <7777> na LCD paneli posuňte 
k ikone <FFFF>.
l Dívajte sa na LCD panel a stlačte tlačidlo 

<\>, aby ste posunuli šípku. (1)

2Ovládačom <llll> nastavte na LCD 
paneli „EEEE“.
l Stlačte spúšt’ do polovice, aby sa obnovil 

normálny režim fotoaparátu.
l Ak chcete zrušit’ redukciu javu červených 

očí, nastavte na LCD paneli „W“.

FFFFPoužívanie redukcie červených očí (so zabudovaným bleskom)
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• Keď stlačíte spúšt’ do polovice, indikátor 
redukcie červených očí sa objaví v hľadáčiku 
a na LCD paneli.

• Ak sa fotografovaná osoba nedíva do 
fotoaparátu, nie je funkcia redukcie 
červených očí účinná. Požiadajte ju preto, 
aby sa pozerala priamo do tohto svetla.

• Maximálnu účinnost’ dosiahnete, keď stlačíte 
spúšt’ úplne až po zhasnutí svetla pre 
redukciu javu červených očí (za 1,5 sekundy).

• Obrázok sa dá urobit’ aj pri rozsvietenom svetle pre redukciu javu červených 
očí.

• Účinnost’ redukcie červených očí nie je u všetkých osôb rovnaká.
• Ak chcete viac zvýšit’ účinnost’ redukcie javu červených očí, zväčšite čo 

najviac intenzitu okolitého svetla alebo sa priblížte k fotografovanej osobe.

Indikátor 
zapnutého svetla 
pre redukciu javu 
červených očí



Samospúšt’ môžete použit’ v ktoromkoľvek základnom alebo tvorivom režime. 
Pri fotografovaní so samospúšt’ou odporúčame nasadit’ fotoaparát na statív.

1 Stlačte tlačidlo <^̂̂̂>.
l Keď sa dívate na LCD panel, stlačte 

tlačidlo <^> a zvoľte <p>.

2Zhotovte obrázok.
l Postup fotografovania je rovnaký ako 

v režime plnej automatiky <Y> na 
str. 18.

l Dívajte sa cez hľadáčik a úplným 
stlačením spúšte spustíte samospúšt’.

E Obrázok sa naexponuje asi o 10 sekúnd 
neskôr.
Prvých 8 sekúnd: Kontrolka 

samospúšte bliká 
pomaly.

Posledné 2 sekundy: Kontrolka 
samospúšte bliká 
rýchlo.

E Počas behu samospúšte sa na LCD 

qqqqČinnost’ samospúšte
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paneli zobrazuje odpočítavanie 
v sekundách do momentu otvorenia 
závierky.

• Ak chcete zrušit’ samospúšt’ po jej rozbehu, stlačte tlačidlo < >̂.
• Ak chcete pomocou samospúšte vyfotografovat’ aj seba, zablokujte najprv 

zaostrenie (str. 30) na objekt v rovnakej vzdialenosti, v akej budete vy.

Pozor, aby ste pri aktivovaní samospúšte (t. j. pri stlačení spúšte) nestáli pred 
fotoaparátom. Zabránili by ste tým fotoaparátu, aby zaostril na predmet.



S diaľkovým ovládačom RC-5 (voliteľné príslušenstvo) môžete prístroj 
bezdrôtovo ovládat’ zo vzdialenosti až 5 m od prednej časti fotoaparátu.

Počas činnosti samospúšte alebo diaľkového ovládania, keď okom nezakrývate 

1 Stlačte tlačidlo <^̂̂̂>.
l Keď sa dívate na LCD panel, stlačte 

tlačidlo <^> a zvoľte <p>.

2Zhotovte obrázok.
l Namierte ovládač na snímač diaľkového 

ovládania fotoaparátu a stlačte vysielacie 
tlačidlo. 

E Zhotoví sa asi o 2 sekundy neskôr. 
l Indikátor pracuje rovnako ako počas 

posledných 2 sekúnd práce samospúšte.

Niektoré druhy žiariviek spôsobujú nesprávnu funkciu diaľkového ovládania. 
Držte fotoaparát čo najďalej od žiariviek.

Ak nastavíte < >̂ a štyri minúty nič neurobíte, diaľkové ovládanie sa 
automaticky zruší, čím sa šetrí energia batérií.

Používanie krytu okulára

KKKKBezdrôtové diaľkové ovládanie (len dátumovací model)

Snímač diaľkového ovládania
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okulár hľadáčika, svetlo, ktoré doňho vstupuje, môže ovplyvnit’ expozíciu. Aby 
ste tomu zabránili, nasaďte na okulár kryt okulára. (str. 7)

1 Snímte očnicu.

2Nasaďte kryt okulára.
l Kryt okulára posuňte nadol do drážky 

okulára, aby sa zaistil.



Fotoaparát je vybavený dátumovacou 
funkciou s automatickým kalendárom do 
roku 2099. To umožňuje zaznamenat’ do 
vami urobených obrázkov dátum alebo čas 
- ako vidno vľavo.

Dátum a čas sa dá do fotografie vložit’ vo 
všetkých režimoch fotografovania.

1 Posuňte šípku <>>>>> na <;;;;>. 
l Dívajte sa na LCD panel a stlačte tlačidlo 

<\>. (1)
l Ak nie je nastavený dátum a čas, 

„ “ bude blikat’ na LCD paneli. Na 
strane 26 nájdete, ako nastavit’ dátum 
a čas.

2Zvoľte si formát dátumu. 
l Otáčajte ovládačom <l>.
E Formát dátumu sa bude menit’ v tomto 

slede: 

Poloha dátumu

;;;;Vkladanie dátumu alebo času (len dátumovací model)
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Rok, mesiac, deň Mesiac, deň, rok Deň, mesiac, rok

Bez údajov Deň, hodina, minúta



1 Posuňte šípku <>>>>> na <;;;;>.

2Zvoľte číslicu, ktoré sa má nastavit’.
l Stlačte tlačidlo <[>.
l Výber číslice sa bude menit’ v tomto 

slede: rok, mesiac, deň, hodina, minúta, 
„ a “.

3 Nastavte správny údaj.
l Otáčajte ovládačom <l>.
l Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte 

správny dátum a čas.

4Dokončite nastavenie dátumu 
a času.
l Držte stlačené tlačidlo <[>, kým 

neprestanú všetky číslice blíkat’.

Nastavenie dátumu a času

;;;;Vkladanie dátumu alebo času (len dátumovací model)
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l Ak stlačíte tlačidlo <[> vtedy, keď 
bliká „ a “, nastaví sa 0 s.

Nastavenie dátumu a času zostane zachované asi 10 min. po vybratí batérií 
z fotoaparátu.

Ak urobíte obrázok vtedy, keď bliká dátum a čas, do tohto obrázka sa dátum 
a čas nevloží.



3Užívateľom ovládané 
fotografovanie
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VNastavenie užívateľských funkcií .....................................47

V tvorivých režimoch môžete dosiahnut’ potrebnú 
expozíciu nastavením požadovaného času alebo 
clonového čísla. Preberáte riadenie fotoaparátu 
do svojich rúk.
• Značka H vedľa názvu strany znamená, že táto 

funkcia je dostupná len tvorivých režimoch.

T
vo

riv
é
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imy



Režim AF je spôsob činnosti automatického zaostrovania. K dispozícii sú tri 
režimy AF: ONE SHOT (Jednoobrázkový AF), AI FOCUS (Inteligentný AF) a AI 
SERVO (Servo AF).

Pre nepohybujúce sa objekty. Keď stlačíte spúšt’ do polovice, prístroj jedenkrát 
zaostrí.
E Po zaostrení bliká zaostrovací bod, ktorý zaostril, červeno a potvrdzovacie svetlo zaostrenia 

<n> v hľadáčiku svieti. Zároveň sa nastaví expozícia.

Tento režim automaticky prepína medzi Jednoobrázkovým AF a Servo AF 
v závislosti od toho, či sa predmet pohybuje alebo nie.
l Ideálny pre pohybujúce sa objekty, ktorých vzdialenost’ od fotoaparátu sa mení.
l Expozícia sa nastaví v momente fotografovania.

Zvoľte si režim AF.
l Stlačte tlačidlo <4> (1) a otočte 

voličom <l>.

ONE SHOT (Jednoobrázkový AF)

AI FOCUS (Inteligentný AF)

Výber režimu AF HHHH
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Pre pohybujúce sa objekty. Kým držíte spúšt’ stlačenú, fotoaparát zaostruje na 
predmet pohybujúci sa k nemu alebo od neho.
l Ideálny pre pohybujúce sa objekty, ktorých vzdialenost’ od fotoaparátu sa mení.
l Expozícia sa nastaví v momente fotografovania.
l Pri zaostrení sa neozve pípnutie.

AI SERVO (Inteligentné servo)



Bod AF použitý na zaostrovanie. Tento bod môže vyberat’ buď automaticky 
fotoaparát alebo ručne vy sami. V základných režimoch a v režime <Q> sa 
zaostrovací bod volí len automaticky. V režimoch <S> <R> <E> <W> sa 
môže bod AF zvolit’ automaticky alebo ručne.

• Automatický výber bodu AF
Fotoaparát zvolí zaostrovací bod automaticky podľa situácie.

• Ručný výber bodu AF
Ručne môžete vybrat’ ľubovoľný zo siedmich bodov AF. To je najvhodnejšie 
vtedy, keď chcete zaostrit’ na určitý predmet alebo rýchlo skomponovat’ určitý 
záber.

1 Stlačte tlačidlo <3333>. (1111)
E Aktuálne zvolený zaostrovací bod sa 

rozsvieti.

2Zvoľte požadovaný bod AF.
l Keď sa pozeráte na zaostrovací bod na 

LCD paneli alebo v hľadáčiku, stláčaním 
kurzorových tlačidiel si zvoľte 
požadovaný zaostrovací bod.

l Ak si chcete zvolit’ vodorovný zaostrovací 

3333Výber zaostrovacieho boduHHHH
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bod, stlačte ľavý alebo pravý kurzor. Ak si 
chcete zvolit’ zvislý zaostrovací bod, 
stlačte horný alebo dolný kurzor.

l Zaostrovacie body si môžete vyberat’ aj 
otáčaním voliča <l>. 

l Ak svietia všetky zaostrovacie body, je 
nastavená automatická voľba 
zaostrovacieho bodu. 

l Stlačením spúšte do polovice sa vrátite 
k fotografovaniu.

Zvoľte kurzorovými tlačidlami
Automatický výber

Automatický výber
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Po zaostrení na objekt môžete zaostrenie zablokovat’ a zmenit’ kompozíciu 
obrázka. Tento postup sa označuje „blokovanie zaostrenia“.

1 Zvoľte požadovaný bod AF.

2Zaostrite na objekt.
l Bod AF nasmerujte na objekt a stlačte 

spúšt’ do polovice.

3 Spúšt’ držte stále mierne stlačenú 
a podľa potreby zmeňte kompozíciu 
obrázka.

4Zhotovte obrázok.

Blokovanie zaostrenia

3333Výber zaostrovacieho boduHHHH
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• Ak nebolo zaostrené, bliká v hľadáčiku potvrdzovacie svetlo zaostrenia <n>. 
V takom prípade sa nedá urobit’ obrázok, ani keď úplne stlačíte spúšt’. 
Prekomponujte záber a znova zaostrite alebo pozri „Keď automatické 
zaostrovanie zlyhá“ (str. 31).

• Ak fotografujete s externým bleskom Speedlite pre fotoaparáty EOS a nedá 
sa zaostrit’ s pomocným svetlom AF, zvoľte stredový bod AF.

• Blokovanie zaostrenia pracuje aj v základných režimoch (okrem <P>). 
Začnite vyššie uvedeným krokom 2222.



Automatické zaostrovanie nemusí zaostrit’ (bliká potvrdzovacie svetlo 
zaostrenia<n>) pri niektorých, ďalej uvedených objektoch:

Objekty nevhodné pre automatické zaostrovanie
• Objekty s malým kontrastom.

Príklad: Modrá obloha, plochý povrch s rovnomernou farbou.
• Objekty pri veľmi slabom osvetlení.
• Objekty silno osvetlené zozadu alebo s vysokou odrazivost’ou.

Príklad: Automobil so silným leskom.
• Prekrývajúce sa objekty v rôznych vzdialenostiach.

Príklad: Zviera v klietke.
• Predmety s opakujúcim sa vzorom.

Príklad: Klávesnica počítača, okná na budove a pod.

V týchto prípadoch postupujte nasledovne:
(1) Zablokujte zaostrenie na iný objekt v rovnakej vzdialenosti, a potom 

prekomponujte obrázok.
(2) Prepnite prepínač režimov zaostrovania na objektíve do polohy <MF> 

a zaostrite ručne. 

1 Prepínač režimov zaostrovania na 
objektíve prepnite do polohy 
<MF>.

Zaostrite na objekt.

???? Ručné zaostrovanie

Kedy AF nemusí pracovat’ správne (ručné zaostrovanie)
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2l Zaostrujte otáčaním zaostrovacieho 
prstenca na objektíve, kým nevidíte, že je 
zaostrený v hľadáčiku.

Zaostrovací prstenec

Ak pri ručnom zaostrovaní držíte do polovice stlačenú spúšt’, pri dosiahnutí 
zaostrenia sa rozsvieti aktívny zaostrovací bod a potvrdzovacie svetlo 
zaostrenia <n>.



K dispozícii sú dva režimy posunu filmu: Po obrázkoch a Sériové fotografovanie 
(max. 3 políčka za sekundu).

J : Po obrázkoch:
Po úplnom stlačení spúšte sa urobí jeden obrázok.

H : Sériové fotografovanie
Kým držíte spúšt’ celkom stlačenú, prístroj robí obrázky v sérii.

p : Samospúšt’/diaľkové ovládanie

Fotoaparát má tri režimy merania: Pomerové, selektívne a integrálne so 
zdôrazneným stredom.

Pomerové meranie
Je to štandardný režim merania vhodný pre väčšinu situácií, 
vrátane záberov v protisvetle. V závislosti od umiestnenia 
objektu v hľadáčiku, jasu, pozadia, svetelných podmienok 
pred a za objektom apod. vypočíta fotoaparát vhodnú 
expozíciu pre objekt.

Stlačte tlačidlo <^̂̂̂>.
l Dívajte sa na LCD panel a stlačte tlačidlo 

<^>.

Režimy merania

HHHHVýber režimu posunu filmuHHHH
32

Selektívne meranie
Tento režim sa nastaví automaticky, keď zablokujete 
expozíciu v tvorivých režimoch. Je vhodný pre predmety 
v protisvetle, keď je za predmetom silné svetlo. Na meranie 
sa využíva oblast’ v strede hľadáčika, ktorá má asi 9,5% jeho 
plochy. Oblast’ selektívneho merania vidno na obrázku vľavo.

Celoplošné (integrálne) meranie so zdôrazneným 
stredom
Toto sa nastaví automaticky v režime <W>. Meranie 
zdôrazňuje stredovú oblast’, a potom je spriemerované na 
celú scénu.



Podobne ako v režime <Y> (Plná 
automatika) ide o univerzálny režim pre 
jednoduché fotografovanie. Automaticky 
nastaví expozičný čas a clonu podľa jasu 
fotografovaného objektu.

S <T> znamená skratku pre Program.
S „AE“ znamená skratku anglického auto 

exposure.

1 Volič režimov nastavte do polohy 
<TTTT>.

2Zaostrite na objekt.
l Bod AF nasmerujte na objekt a stlačte 

spúšt’ do polovice.

Skontrolujte zobrazené údaje.

Zaostrovací bod

TTTTProgram AE
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3 E Automaticky sa nastaví expozičný čas 
a clona, a ich hodnoty sa zobrazia 
v hľadáčiku a na LCD paneli.

l Ak hodnoty času a clony neblikajú, bude 
expozícia správna.

Čas

Clona



4Zhotovte obrázok.
l Zostavte kompozíciu obrázka a stlačte 

úplne spúšt’.

Rozdiel medzi <TTTT> a <YYYY>

TTTTProgram AE

• Ak bliká „K“ a minimálne clonové číslo, znamená to 
podexponovanie. Použite blesk.

• Ak bliká „D“ a maximálne clonové číslo, znamená to 
preexponovanie. Použite ND filter, ktorý zmenší množstvo 
svetla prenikajúceho do objektívu.
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• V oboch režimoch sa expozičný čas a clona nastavujú rovnako.
• Nasledujúce funkcie môžete použit’ v režime <T>, ale nie v režime <Y>.
O Ručný výber režimu AF 

a zaostrovacieho bodu
O Výber režimu posunu filmu
O Posun programu
O Korekcia expozície
O AEB
O Užívateľská funkcia

O Kontrola hĺbky ostrosti
O Blokovanie AE/FE tlačidlom <j>
O Viacnásobná expozícia
O Ručné odpálenie zabudovaného blesku 

a Vypnutý blesk
O Synchronizácia s krátkymi časmi 

(s bleskami Speedlite série EX)

Poznámky k posunu programu
• V režime Program AE môžete ľubovoľne menit’ kombináciu času a clony 

(program) nastavenú fotoaparátom, a pritom zachovat’ rovnakú expozíciu. To 
sa označuje ako posun (shift) programu.

• Ak chcete posunút’ program, stlačte spúšt’ do polovice a otáčaním ovládača 
<l> zobrazte požadovaný čas alebo clonu.

• Po zhotovení obrázka sa posun programu automaticky zruší.
• Posun programu sa nedá nastavit’, ak používate zabudovaný blesk.



V tomto režime nastavíte požadovanú clonu a fotoaparát automaticky nastaví 
zodpovedajúci čas podľa jasu fotografovaného objektu. Krátky expozičný čas 
môže "zmrazit’" pohyb rýchlo sa pohybujúcich objektov, naproti tomu dlhý 
expozičný čas môže rozmáznut’ objekt, a tým naznačit’ jeho pohyb.

S <R> je skratka anglického Time value.

1 Volič režimov nastavte do polohy 
<RRRR>.

2Zvoľte požadovaný expozičný čas.
l Otáčajte ovládačom <l>.
l Expozičný čas sa dá nastavit’ 

v polstupňoch.

3 Zaostrite na objekt.
E Clona sa nastaví automaticky.

4Skontrolujte údaje v hľadáčiku 
a zhotovte obrázok.
l Ak hodnota clony nebliká, bude expozícia 

správna.

RRRRAE s predvoľbou času
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Údaj expozičného času
Hodnoty od „D“ do „R“ označujú zlomkovú čast’ expozičného času. Napr. 
hodnota „S“ znamená expozičný čas 1/125 s. Podobne „H“ znamená 0,7 
s a „J“ 15 s.

• Ak bliká minimálne clonové číslo, znamená to 
podexponovanie. Otáčaním ovládača <l> nastavte dlhší 
expozičný čas, aby blikanie prestalo.

• Ak bliká maximálne clonové číslo, znamená to 
preexponovanie. Otáčaním ovládača <l> nastavte kratší 
expozičný čas, aby blikanie prestalo.



V tomto režime nastavíte požadovanú clonu a fotoaparát automaticky nastaví 
zodpovedajúci čas podľa jasu fotografovaného objektu. 
Čím väčšie je clonové číslo (menší otvor), tým väčšia bude hĺbka ostrosti 
(rozsah zaostrených vzdialeností). Platí to aj naopak, čím menšie je clonové 
číslo (väčší otvor), tým bude menšia hĺbka ostrosti.

S <E> je skratka anglického Aperture value.

1 Volič režimov nastavte do polohy 
<EEEE>.

2Zvoľte požadovanú clonu.
l Otáčajte ovládačom <l>.
l Clona sa dá nastavit’ v polstupňoch.

3 Zaostrite na objekt.
E Expozičný čas sa nastaví automaticky.

4Skontrolujte údaje v hľadáčiku 
a zhotovte obrázok.
l Ak hodnota času nebliká, bude expozícia 

správna.

EEEEAE s predvoľbou clony
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Údaj clonového čísla
Čím väčšie je clonové číslo (hodnota clony), tým menší je otvor clony. Údaj 
clonového čísla bude rôzny pre rôzne objektívy. Ak nie je na fotoaparáte 
nasadený objektív, bude označené clonové číslo „Q“.

• Ak bliká najkratší čas, znamená to podexponovanie 
obrázka. V tom prípade zvoľte pomocou ovládača <l> 
menšie clonové číslo (väčšie otvorenie clony) tak, aby 
expozičný čas prestal blikat’.

• Ak bliká najdlhší čas, znamená to preexponovanie obrázka. 
V tom prípade zvoľte pomocou ovládača <l> väčšie 
clonové číslo (menšie otvorenie clony) tak, aby expozičný 
čas prestal blikat’.



V tomto režime môžete menit’ expozičný čas a clonu podľa vašich požiadaviek. 
Pre posúdenie expozície si pozrite indikátor úrovne expozície v hľadáčiku. Táto 
metóda sa nazýva ručné nastavenie expozície. V režime <W> sa automaticky 
nastaví integrálne meranie so zvýhodneným stredom. 

S <W> znamená skratku anglického Manual.

1 Volič režimov nastavte do polohy 
<WWWW>.

2Zaostrite na objekt.
E Zobrazí sa nastavenie expozície.
l Značka úrovne expozície <v> ukazuje, 

ako blízko ste nastavili expozíciu 
k štandardnej (zmeranej) hodnote .

3 Stanovte expozíciu.
l Expozičný čas nastavíte otáčaním voliča 

<l>.
l Ak chcete nastavit’ clonu, držte stlačené 

tlačidlo < > a otáčajte volič <l>.

4Zhotovte obrázok.

Značka expozičnej úrovne

Značka štandardnej expozície

WWWWRučné nastavenie expozície
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• Ak bliká značka úrovne expozície <v> na úrovni <o> alebo <t>, znamená 
to, že rozdiel voči štandardnej expozícii prekročil r/s3 EV.

O dlhých časoch (B)
• Ak budete otáčat’ volič <l> proti smeru hodinových ručičiek, zobrazí sa 

„y“ na označenie času B. Expozícia bude trvat’ počas celej doby úplneho 
stlačenia spúšte. V prípade stlačenia vysielacieho tlačidla na diaľkovom 
ovládači RC-5 začne expozícia o 2 sekundy neskôr. Ak chcete expozíciu 
ukončit’, stlačte tlačidlo znova.

• S novou sadou batérií môže expozícia sa časom B trvat’ až 4 hodiny pri 20°C.



Tento režim sa používa na automatické dosiahnutie veľkej hĺbky ostrosti od 
blízkeho po vzdialený predmet. Je vhodný pre skupinové fotografie a zábery 
krajín.
Fotoaparát použije 7 zaostrovacích bodov na zistenie najbližšieho 
a najvzdialenejšieho predmetu, ktoré majú byt’ ostré.

S <Q> znamená Automatická hĺbka ostrosti.

1 Volič režimov nastavte do polohy 
<QQQQ>.

2Zaostrite na objekt. 
l Bod AF nasmerujte na objekt a stlačte 

spúšt’ do polovice.
l Zaostrené je na všetkých zaostrovacích 

bodoch, ktoré svietia.

3 Zhotovte obrázok.

QQQQAE s automatickou hĺbkou ostrosti
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• Ak bliká hodnota clony, znamená to, že expozícia je správna, ale nedá sa 
dosiahnut’ požadovaná hĺbka ostrosti. Buď použite širokouhlejší objektív 
alebo odstúpte ďalej od predmetu.

• V tomto expozičnom režime nemôžete ľubovoľne menit’ expozičný čas 
a clonu. Pri dlhom expozičnom čase držte fotoaparát pevne alebo použite 
statív.

• Bez ohľadu na nastavenie režimu AF sa v skutočnosti uplatní 
Jednoobrázkový AF.

• Pri použití blesku bude výsledok rovnaký, ako keby ste blesk použili v režime 
<T>.

Režim <Q> nemožno použit’, ak je prepínač režimov zaostrovania na 
objektíve nastavený na <MF>. Výsledok bude rovnaký, ako keby ste použili 
režim <T>.



Korekcia expozície slúži na zmenu štandardného nastavenia expozície 
fotoaparátu. Obrázok môžete zosvetlit’ (zvýšenou expozíciou) alebo stmavit’ 
(zníženou expozíciou). Veľkost’ korekcie expozície môžete nastavit’ v rozsahu 
r/s3 EV po 1/2 EV.

1 Volič režimov nastavte do niektorého 
tvorivého režimu okrem <WWWW>.

2Skontrolujte nastavenie expozície.
l Stlačte spúšt’ do polovice a skontrolujte 

zobrazené údaje.

3 Nastavte hodnotu korekcie 
expozície.
l Držte stlačené tlačidlo < > a otáčajte 

voličom <l>.
l Ak chcete zrušit’ korekciu expozície, 

nastavte jej hodnotu na <~>.

4Zhotovte obrázok.

Exposure level mark

Increased 
exposure

Standard exposure index

Decreased 
exposure

Značka štandardnej expozície

Znížená 
expozícia

Zvýšená 
expozícia

Značka expozičnej úrovne

Korekcia expozície HHHH
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• Nastavená hodnota korekcie expozície zostane zachovaná aj po nastavení 
voliča režimov na <:>.

• Veľkost’ korekcie expozície sa automaticky zruší po otočení voliča režimov 
do základných režimov.

• Predpokladajme, že čas 1/125 s a clona 5,6 dávajú správnu expozíciu, potom 
nastavenie korekcie expozície o plus alebo minus 1 EV zmení čas alebo 
clonu takto:

s1 EV R 0 R r1 EV
Čas 250 R 125 R 60
Clona 8,0 R 5,6 R 4,0



Pri stupňovaní expozície (AEB) fotoaparát automaticky mení expozíciu 
v stanovenom rozsahu (až r/s3 EV po 1/2 EV) pre tri po sebe idúce políčka.

1 Posuňte šípku <>>>>> na ikonu <LLLL>.
l Dívajte sa na LCD panel a stlačte tlačidlo 

<\>. (1)

2Nastavte požadovanú veľkost’ AEB.
l Otáčajte ovládačom <l>.
l Stlačte spúšt’ do polovice, aby sa obnovil 

normálny režim fotoaparátu.

3 Zhotovte obrázok.
E Tri odstupňované zábery sa urobia 

v tomto slede: štandardná expozícia, 
znížená expozícia a zvýšená expozícia.

E Ako vidno vľavo, bude sa pri každom 
zhotovovanom obrázku zobrazovat’ 
zodpovedajúca veľkost’ stupňovania 
expozície.

l Obrázok sa urobí v aktuálnom režime 
posunu filmu.

l Po týchto troch záberoch sa stupňovanie 
expozície nezruší automaticky. Ak chcete 
stupňovanie zrušit’, nastavte hodnotu 

Hodnota AEB

Rozsah AEB

Štandardná expozícia

Znížená expozícia

Zvýšená expozícia

LLLLAutomatické stupňovanie expozície (AEB)HHHH
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AEB spät’ na „Q“.

• Počas fotografovania so stupňovaním (AEB) sa šípka <>> zobrazuje vedľa 
ikony <L> a zobrazuje sa úroveň AEB <n>. V hľadáčiku bude blikat’ ikona 
<j>.

• V režime posunu filmu <H> sa fotoaparát automaticky zastaví po zhotovení 
troch obrázkov s posunom. V režime <J> (jednotlivé obrázky) je pre 
zhotovenie troch obrázkov s posunom potrebné trikrát úplne stlačit’ spúšt’.

• Ak fotografujete so samospúšt’ou alebo diaľkovým ovládaním, urobia sa 
automaticky tri AEB obrázky v súvislom slede.

• Stupňovanie expozície (AEB) sa dá kombinovat’ s korekciou expozície.
• AEB nie je možné použit’ s bleskom alebo s časom B.



Blokovanie expozície (AE lock) vám umožní zablokovat’ expozíciu na inom 
mieste než je bod zaostrenia. Po zablokovaní expozície môžete zmenit’ 
kompozíciu obrázka so zachovaním požadovanej expozície. Táto funkcia je 
užitočná pri fotografovaní objektov v protisvetle alebo pri bodovo nasvietených 
objektoch. Pri blokovaní expozície sa automaticky používa selektívne meranie.

1 Zaostrite na objekt.
E Zobrazí sa nastavenie expozície.

2Stlačte tlačidlo <jjjj>. (0000)
l Zamierte stred hľadáčika na predmet, na 

ktorom chcete zablokovat’ expozíciu, 
potom stlačte tlačidlo <j>.

E V hľadáčiku sa rozsvieti ikona <j> na 
znak zablokovania expozície 
(blokovanie AE).

E Pri každom stlačení tlačidla <j> sa 
zablokuje expozícia na aktuálnom 
nastavení.

Indikátor blokovania AE

jjjjBlokovanie AEHHHH
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3 Zostavte kompozíciu a zhotovte 
obrázok.
l Ak chcete zachovat’ blokovanie AE pre 

viac obrázkov, podržte tlačidlo <j> 
a stlačením spúšte zhotovte ďalší 
obrázok.



Pretože film sa neposunie po každom, zábere, môžete naexponovat’ viacero 
záberov ne jedno políčko. Na jedno políčko môžete naexponovat’ až 9 záberov.

1 Posuňte šípku <>>>>> na ikonu <4444>.
l Dívajte sa na LCD panel a stlačte tlačidlo <\>. (1)
E Zobrazí sa „E“.

2Nastavte požadovaný počet expozícií jedného políčka.
l Otáčajte ovládačom <l>.
l Stlačte spúšt’ do polovice, aby sa obnovil normálny režim fotoaparátu.

3 Zhotovte obrázok.
E Po zhotovení všetkých expozícií na jedno políčko sa film posunie 

automaticky na nasledujúce políčko a nastavenie viacnásobnej expozície 
sa zruší.

Ak robíte viacnásobné expozície na prvých alebo posledných niekoľkých 
políčkach filmu, nemusia byt’ kvôli zvlneniu filmu jednotlivé expozície vzájomne 
presne vyrovnané.

• Počas viacnásobnej expozície bliká na LCD paneli šípka <>> vedľa ikony 
<4>.

• Ak chcete zrušit’ viacnásobnú expozíciu pred fotografovaním, nastavte počet 
viacnásobných expozícií na “E”

• Ak chcete viacnásobnú expozíciu zrušit’ po začiatku fotografovania, nastavte 
vykonaním krokov 1 a2 taký počet expozícií, aby sa nič nezobrazovalo.

Kontrola hĺbky ostrostiHHHH

4444Viacnásobná expozíciaHHHH
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Keď stlačíte tlačidlo kontroly hĺbky ostrosti, 
fotoaparát zavrie clonu na aktuálne 
nastavenú hodnotu. Potom si môžete 
v hľadáčiku pozriet’ rozsah zaostrenia.

Keď stlačíte tlačidlo kontroly hĺbky ostrosti, nastavenie expozície sa zablokuje 
(blokovanie AE).



Ak film nemá kód DX alebo ak chcete nastavit’ inú citlivost’ filmu, môžete ďalej 
uvedeným postupom založit’ do fotoaparátu film a nastavit’ jeho citlivost’ ručne. 
Nastaviteľný rozsah citlivosti filmu je 6 až 6400 ISO.

1 Posuňte šípku <>> na ikonu <D>.
l Dívajte sa na LCD panel a stlačte tlačidlo 

<\>, aby ste posunuli šípku. (1)
E Zobrazí sa aktuálna citlivost’ filmu.

2Nastavte požadovanú citlivost’ filmu.
l Citlivost’ filmu nastavte ovládačom 

<l>.

1 Posuňte šípku <>>>>> na ikonu <9999>.
l Dívajte sa na LCD panel a stlačte tlačidlo 

<\>. (1)

Ručne nastavená citlivost’ filmu sa zruší vybratím filmu a založením filmu 
s kódom DX.

9999Nastavenie zvukovej signalizácie

DDDDNastavenie citlivosti filmuHHHH
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0 : Bez pípnutia.
1 : Pípanie pri zaostrení a počas behu samospúšte.
2 : Pípanie pri zaostrení, počas behu samospúšte a pri dlhých expozičných 

časoch, keď hrozí rozhýbanie obrázka. V takom prípade použite statív.

2Zvoľte nastavenie „WWWW/EEEE/RRRR“.
l Pri voľbe nastavenia otáčajte ovládačom 

<l>.



Tým sa zabráni spusteniu závierky, ak nie je založený film alebo ak nie je 
nasadený objektív. Má to význam hlavne kvôli strateným záberom v prípade 
nezaloženého filmu.
Ak stlačíte spúšt’ vtedy, keď v prístroji nie je film alebo nie je nasadený objektív, 
v hľadáčiku a na LCD paneli bude blikat’ " " (F: film) alebo " " 
(L: objektív).

S automatikou E-TTL II môžete dosiahnut’ vysokopresné a rovnaké expozície 
s bleskom.

Pri slabom osvetlení alebo v protisvetle zabudovaný blesk automaticky vyskočí 
a odpáli sa (okrem režimov <I> <P> <S>).

1 Posuňte šípku <>>>>> na ikonu <7777>.
l Dívajte sa na LCD panel a stlačte tlačidlo 

<\>. (1)

2Nastavte ho na „EEEE“.
l Otáčajte ovládačom <l>.
l Ak chcete zrušit’ nastavenie, nastavte ho 

na „W“.

Používanie zabudovaného blesku

V základných režimoch

V tvorivých režimoch

7777Bezpečnostná zámka
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Stlačením tlačidla <M> vyklopíte zabudovaný blesk.

T : Tento režim použite pre automatické fotografovanie s bleskom. 
Synchronizačný čas (1/60-1/125 s.) a clona sa nastavia automaticky, 
podobne ako v režime <Y> (Plná automatika).

R : Tento režim použite, ak chcete nastavit’ čas pre prácu s bleskom ručne 
(v rozsahu 30 s - 1/125 s). Fotoaparát určí automaticky clonu pre blesk 
tak, aby bola správna záblesková expozícia.



E : Tento režim použite, ak chcete ručne nastavit’ clonu pre záblesk. 
Fotoaparát nastaví čas (v rozsahu 30 s - 1/125 s) automaticky, aby 
zabezpečil najvhodnejšiu expozíciu pre nastavenú clonu. Pri portrétoch 
v nočnom svetle alebo na tmavom pozadí sa nastaví dlhší čas, aby bola 
správna expozícia objektu aj pozadia. Blesk osvetlí objekt, zatiaľčo 
pozadie je exponované dlhým časom závierky.

• Pretože automatické fotografovanie pri synchronizácii s dlhými časmi si 
vyžaduje dlhé časy, vždy používajte statív.

• Ak nechcete dlhý expozičný čas, nastavte C.Fn-06. (str. 48)
W : Ručne môžete nastavit’ čas (v rozsahu B - 1/125 s) a clonu. Predmet 

bude správne exponovaný bleskom a pozadie sa naexponuje časom 
a clonou, ktoré ste nastavili.

Q : Výsledok bude rovnaký, ako keby ste použili režim <T>.

Dosah blesku (S EF 28 - 90 mm f/4 - 5,6) [m]

ISO
28 mm 90 mm

Negatív Diapozitív Negatív Diapozitív
100 1 - 4,6 1 - 3,3 1 - 3,3 1 - 2,3
400 1 - 9,2 1,2 - 6,6 1 - 6,6 1 - 4,6

Používanie zabudovaného blesku
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• Ak chcete zabudovaný blesk zasunút’, zatlačte naň.
• Toto je fotoaparát typu A (kompatibilný s automatikou E-TTL II), ktorý využíva 

všetky funkcie bleskov Speedlite EX.

• Pri použití zabudovaného blesku buďte aspoň 1 meter od predmetu. Inak 
bude čast’ záberu tmavá.

• Pri fotografovaní so zabudovaným bleskom snímte z objektívu slnečnú clonu. 
Slnečná clona na objektíve môže čiastočne tienit’ záblesk.

• So superteleobjektívom alebo vysokosvetelným objektívom môže tiež dôjst’ 
k zatieneniu zábleskového svetla.

• Pokrytie zabudovaného blesku zodpovedá zornému uhlu objektívu 28 mm.



Blokovanie FE (expozície s bleskom) sa používa na nastavenie správnej 
zábleskovej expozície pre ľubovoľnú čast’ predmetu. Najprv vyklopte 
zabudovaný blesk.

1 Zaostrite na objekt.
l Držte spúšt’ stlačenú až po krok 3.

2Namierte stred hľadáčika na cieľový 
predmet, potom stlačte tlačidlo 
<jjjj>.
E Odpáli sa predzáblesk a ikona <j>  sa 

zobrazí v hľadáčiku.

3 Zostavte kompozíciu a zhotovte 
obrázok.

jjjjBlokovanie FEHHHH

Používanie zabudovaného blesku
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Automatický režim blesku E-TTL II
E-TTL II je nový automatický systém ovládania blesku zahrňujúci zlepšené 
meranie zábleskovej expozície a informácie o vzdialenosti zaostrenia 
objektívu, takže je presnejší než predchádzajúci systém E-TTL (pomerové 
meranie blesku s predzábleskom).
Fotoaparát môže použit’ systém E-TTL II s ktorýmkoľvek bleskom Speedlite 
série EX.

• Ak je predmet mimo dosahu blesku (výsledkom by bola podexpozícia), bliká 
ikona <M>. Choďte bližšie k predmetu a zopakujte kroky 1 a 2.

• V prípade externého blesku Speedlite použite Speedlite série EX. Ak 
s fotoaparátom použijete blesk Speedlite série EZ, E, EG, ML alebo TL, blesk 
nepoužije automatický bleskový režim TTL alebo A-TTL. Použite ručný režim, 
ak ho blesk má.



Funkcie fotoaparátu si môžete upravit’ podľa svojich potrieb. Ide o užívateľské 
funkcie.

1 Zobrazenie <5555> na LCD paneli.
l Stlačením tlačidla <\> si zobrazte 

ikonu.

2Zvoľte číslo užívateľskej funkcie.
l Otáčajte ovládačom <l>.

3 Zmeňte nastavenie.
l Stlačte tlačidlo <[>. Tlačidlo prepína 

nastavenia medzi „W“ a „E“, pričom „W“ je 
predvolené nastavenie.

l Ikona <5> zostane zobrazená na LCD 
paneli a užívateľská funkcia je 
nastavená.

Funkcia
Nastavenie čís.

Užívateľská funkcia
Nastavenie čís.

5555Nastavenie užívateľských funkciíHHHH
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C.Fn-01 Oneskorenie samospúšte 
2 s sú vhodné na zabránenie rozhýbania aparátu po stlačení spúšte pri 
snímkach zblízka a iných kritických záberoch.
0 : Oneskorenie 10 s
1 : Oneskorenie 2 s

Nastavenie užívateľských funkcií



C.Fn-02 Spôsob výberu bodu AF 
0 : Stlačte tlačidlo voľby zaostrovacieho bodu, potom stláčajte 

kurzorové tlačidlá.
1 : Stlačte spúšt’ do polovice, potom stláčajte kurzorové tlačidlá.

Funguje pri aktivačných dobách <0> a <1>.
Stlačením tlačidla <3> prepnete na automatický výber zaostrovacieho 
bodu.

C.Fn-03 Prepnutie na stredový zaostrovací bod 
tlačidlom výberu zaostrovacieho bodu
0 : Zakázané
1 : Povolené

C.Fn-04 Použitie pomocného svetla AF
0 : Povolené
1 : Zakázané

C.Fn-05 Synchronizácia zabudovaného blesku 
a bleskov Speedlite EX
0 : Synchronizácia na 1. lamelu závierky
1 : Synchronizácia na 2. lamelu závierky

Pri synchronizácii na druhú lamelu a s dlhým časom môžete dosiahnut’ 
svetelnú stopu za pohybujúcim sa objektom. Blesk sa spustí tesne pred 

5555Nastavenie užívateľských funkciíHHHH
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zatvorením závierky. Synchronizáciu na druhú lamelu môžete nastavit’ aj 
pri bleskoch Speedlite, ktoré nemajú prepínanie synchronizácie. 
Nastavenie synchronizácie na príslušnú lamelu závierky na blesku 
Speedlite má prednost’ pred nastavením na fotoaparáte.
SKeď úplne stlačíte spúšt’, odpáli sa predzáblesk pre zmeranie expozície.

C.Fn-06 Čas synchronizácie blesku v režime Av
0 : Automaticky
1 : 1/125 s (pevne)

Pri použití blesku v režime predvoľby clony (Av) bude synchronizačný čas 
blesku nastavený pevne na 1/125 s. To zabraňuje fotoaparátu zvolit’ dlhý 
čas pri slabom osvetlení.



 P: Nastaví sa automaticky.p: Užívateľom voliteľné/nastaviteľné.

Ak zistíte problém, skúste najprv závadu odstránit’ podľa ďalej uvedených 
pokynov.

• Na LCD paneli sa nič nezobrazuje.
Batérie sú vybité. /Batérie sú vložené nesprávne.
E Nahraďte existujúce batérie novými. /Vložte batérie správne. (str. 11)

Odkazy

Režim na voliči režimov YYYY UUUU IIII OOOO PPPP AAAA SSSS TTTT RRRR SSSS
KKKK

WWWW QQQQ

A
F

Jednoobrázkový P P P P p p p p P
Inteligentné servo P p p p p
Inteligentný AF P P p p p p
Voľba 
bodu AF

Auto P P P P P P P p p p p P
Ručne p p p p

P
os

un
 

fil
m

u

Po obrázkoch P P P P P p p p p p
Sériovo P P p p p p p
Samospúšt’/diaľko-
vé ovládanie p p p p p p p p p p p p

Tabuľka použiteľnosti funkcií

Pokyny pre odstraňovanie problémov
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• Obrázok je rozmazaný.
Prepínač režimov zaostrovania na objektíve je nastavený na <MF>.
E Prepínač režimov zaostrovania na objektíve prepnite do polohy <AF>. (str. 13)
Pri zhotovovaní obrázka sa fotoaparát pohol.
E Držte fotoaparát pevne (stabilne) alebo použite kratší čas. (str. 14)

• Závierka nefunguje.
Na LCD paneli sa nezobrazuje počet obrázkov a ikona <====> bliká.
E Vyberte film a založte ho správne. (str. 15)
Potvrdzovacie svetlo zaostrenia <nnnn> v hľadáčiku bliká a nedá sa zaostrit’.
E Zvoľte iný bod AF. (str. 29) Ak sa stále nedá zaostrit’, zaostrite ručne. (str. 31)

• Na LCD paneli bliká ikona <r>.
Kapacita batérií je veľmi nízka.
E Nahraďte existujúce batérie novými. (str. 11)
Došlo k chybnej operácii.
E Stlačte spúšt’ do polovice. (str. 14)/Vyberte a znovu založte batérie. (str. 11) Ak 

ikona <r> neprestane blikat’, obrát’te sa na najbližší servis.



• Typ
Typ ..........................................35 mm zrkadlovka s AF/AE a so zabudovaným bleskom
Záznamové médium ...............35 mm film
Veľkost’ obrázka .....................24 x 36 mm 
Kompatibilné objektívy ............Objektív Canon EF (okrem objektívov EF-S)
Objímka pre objektív...............Bajonet Canon EF
• Hľadáčik
Typ ..........................................Pentagonálny zrkadlový v úrovni očí
Pokrytie ...................................Asi 90% zvislo a vodorovne
Zväčšenie................................0,7x (s1 dioptria s objektívom 50 mm zaostreným na nekonečno)
Bod oka...................................18,5 mm 
Rozsah dioptrickej korekcie ....s2,5 - r0,5 D
Matnica....................................Pevná, nová, laserom matovaná so zaostrovacími bodmi
Zrkadlo ....................................Rýchlovratné polopriepustné
Informácie zobrazované 
v hľadáčiku..............................AF (Superponované zobrazenie, potvrdzovacie svetlo 

zaostrenia); Expozícia (čas, clona, úroveň expozície, blokovanie 
AE); Blesk (pripravený, synchronizácia s krátkymi časmi, 
blokovanie FE, redukcia červených očí, varovanie pred 
podexponovaním)

Kontrola hĺbky ostrosti ............Tlačidlo kontroly hĺbky ostrosti
• Automatické zaostrovanie
Typ ..........................................TTL-CT-SIR so snímačom CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor)
Body AF ..................................7 zaostrovacích bodov
Pracovný rozsah AF: ..............EV 1 - 18 (100 ISO)
Režimy zaostrovania...............Jednoobrázkový AF, Inteligentné servo, Inteligentný AF, ručné 

zaostrovanie (MF)
Voľba bodu AF........................Automatická/ručná
Pomocné svetlo AF ................Prerušované odpaľovanie zabudovaného blesku. Účinný dosah 

asi 4 m v strede, asi 3,5 m na okrajoch
• Ovládanie expozície
Meranie expozície...................Meranie TTL pri plne otvorenej clone s 35-zónovým SPC

• Pomerové (zviazané s ľubovoľným bodom AF)

Hlavné technické údaje
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• Selektívne (asi 9,5% plochy hľadáčika v strede)
• Integrálne so zdôrazneným stredom (automaticky nastavené 

v ručnom režime)
Rozsah merania......................EV 1 - 20 (normálna teplota, 50 mm f/1,4, 100 ISO)
Ovládanie expozície................Program AE (Plná automatika, Portrét, Krajina, Zblízka, Šport, 

Nočný portrét, Vypnutý blesk), Program AE, Predvoľba času, 
Predvoľba clony, Automatická hĺbka ostrosti, Ručné nastavenie, 
Blesková automatika E-TTL II

Citlivost’ filmu..........................6 - 6400 ISO (pri filmoch s kódom DX sa nastavuje automaticky 
v rozsahu 25 - 5000 ISO

Korekcia expozície..................Ručná korekcia expozície: r/s 3 EV odstupňované po 1/2 EV 
(dá sa použit’ s AEB)
Automatické stupňovanie expozície (AEB): r/s 3 EV 
odstupňované po 1/2 EV

Blokovanie AE.........................Automatické: Pracuje v režime Jednoobrázkový AF s pomerovým 
meraním po dosiahnutí zaostrenia
Ručné: Tlačidlom blokovania AE v režime selektívneho merania

Viacnásobná expozícia ...........Max. 9 expozícií



• Závierka
Typ ..........................................Elektronicky riadená štrbinová závierka
Časy ........................................1/4000 - 30 s po polstupňoch, B, X sync 1/125 s
Spúšt’ ......................................Mäkká elektromagnetická (bezpečnostná zámka je možná)
Samospúšt’ .............................Obrázok sa zhotoví s 10-sekundovým oneskorením
Diaľkové ovládanie .................Diaľkový ovládač RC-1/RC-5 (len dátumovací model)
• Blesk
Zabudovaný blesk...................Automatika E-TTL II, blokovanie FE je možné

Smerné číslo. 13 (100 ISO, v metroch)
Doba dobíjania: Asi 2 s
Pokrytie bleskom: uhol zodpovedajúci objektívu 28 mm
Redukcia červených očí: Lampou

Externý blesk určený 
pre EOS ..................................Automatika E-TTL II
• Posun filmu
Zakladanie filmu......................Automatické previnutie
Režimy posunu filmu ..............Po obrázkoch/sériové fotografovanie
Rýchlost’ sériového fotografovania 
(Pribl.)......................................Jednoobrázkový AF: 3 pol./s, Inteligentné servo: 2,5 pol./s
Spätné prevíjanie filmu ...........Automatické. Uprostred filmu
• Užívateľské funkcie ........6
• Tlač dátumu

(Len dátumovací model).....Automatický kalendár do r. 2099
• Napájanie ..........................Dve lítiové batérie CR2
• Rozmery (š x v x h)........130 x 90 x 64 mm
• Váha....................................365 g (len telo)
O Všetky vyššie uvedené údaje sú stanovené podľa testovacích a meracích štandardov Canon.
O Údaje a fyzický vzhľad sa môžu zmenit’ bez oznámenia.
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Značka CE znamená splnenie predpisov Európskeho spoločenstva (EC)



• EF 28 - 90 mm f/4 - 5,6 III
Zorný uhol ....................................... Uhlopriečne: 75° - 27°

Vodorovne: 65° - 22°40'
........................................................ Zvislo: 46° - 15°10'
Optická stavba ................................ 10 členov v 8 skupinách
Najväčšie clonové číslo .................. f/22 - 32
Zväčšenie a zorné pole .................. 28 mm: 0,1x (245 x 367 mm)

90 mm: 0,3x (81 x 121 mm)
Min. vzdialenost’ zaostrenia ........... 0,38 m
Závit pre filter.................................. 58 mm
Slnečná clona ................................ EW-60C
Max. priemer x dlžka ...................... 67 x 71,2 mm
Váha................................................ 190 g
Puzdro............................................. LP814


