Úvodná príručka SLOVENSKY

CEL-SW2QA2R0

Obsah balenia
Pred prvým použitím skontrolujte, či sa v balení nachádzajú nasledujúce
položky.
Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu fotoaparátu.

Fotoaparát

Batéria
NB-13L*

Remienok na krk

Prípojka remienka

Nabíjačka
CB-2LHE

* Z batérie neodlepujte lepiaci obal.

● Súčasťou balenia sú tiež tlačené materiály.
● S fotoaparátom sa nedodáva pamäťová karta.

Kompatibilné pamäťové karty
S fotoaparátom sa nedodáva pamäťová karta. Podľa potreby si kúpte kartu
niektorého z nasledujúcich typov. Tieto pamäťové karty možno používať
bez ohľadu na ich kapacitu. Podrobné informácie o počte záberov a čase
záznamu na pamäťovú kartu nájdete v časti „Technické parametre“
v Užívateľskej príručke k fotoaparátu, ktorú si môžete prevziať.
● Pamäťové karty SD*1
● Pamäťové karty SDHC*1*2
● Pamäťové karty SDXC*1*2
*1 Karty vyhovujúce štandardom SD. Niektoré pamäťové karty však nemusia
s fotoaparátom fungovať.
*2 Podporované sú aj pamäťové karty UHS-I.
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Príručky a softvér
Príručky a softvér môžete prevziať z nasledujúcej adresy URL.

http://www.canon.com/icpd/
● Po pripojení počítača k internetu prejdite na adresu URL
uvedenú vyššie.
● Prejdite na stránku pre svoju krajinu alebo oblasť.
● Na zobrazenie príručiek sa požaduje program Adobe Reader.
● Pokyny na prevzatie a inštaláciu softvéru nájdete
v Užívateľskej príručke k fotoaparátu, ktorú si môžete prevziať.
● Pri preberaní príručiek alebo softvéru
môžete byť požiadaní o zadanie sériového
čísla (čísla tela).
V takom prípade zadajte číslo, ktoré nájdete
na tele fotoaparátu za displejom (monitorom).

Úvodné prípravy

1
(2)
(1)

Pripevnite prípojku remienka.

 Dodanú prípojku remienka pripevnite
k fotoaparátu podľa obrázka.
 Na druhej strane fotoaparátu pripevnite
prípojku rovnakým spôsobom.
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Úvodné prípravy
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(5)
(4)

Pripevnite remienok.

 Dodaný remienok pripevnite k fotoaparátu
podľa obrázka.
 Na druhej strane fotoaparátu pripevnite
remienok rovnakým spôsobom.

(3)
(2)

(1)
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(1)

Vložte batériu.

 Po zarovnaní značiek
na batérii
a nabíjačke zatlačte batériu dovnútra (1)
a nadol (2).

(2)
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Nabite batériu.

 Jeden koniec napájacieho kábla zasuňte
do nabíjačky a druhý do elektrickej
zásuvky.
 Indikátor nabíjania sa rozsvieti na
oranžovo a začne nabíjanie.
 Po dokončení nabíjania sa indikátor
rozsvieti na zeleno. Vyberte batériu.
 Podrobné informácie o čase nabíjania
a počte záberov alebo čase záznamu
s plne nabitou batériou nájdete
v časti „Technické parametre“
v Užívateľskej príručke k fotoaparátu.
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(2)
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Otvorte kryt.

 Posuňte prepínač (1) a otvorte kryt (2).

(1)

Úvodné prípravy
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(1)

(2)

(3)
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(1)

(2)

(1)

Skontrolujte prepínač na ochranu
proti zápisu na pamäťovej karte
a vložte kartu.

 Na pamäťové karty vybavené
prepínačom na ochranu proti zápisu
nemožno zaznamenávať údaje,
kým je prepínač v uzamknutej polohe.
Posuňte prepínač smerom k polohe (1).
 Vkladajte pamäťovú kartu so štítkom (2)
otočeným podľa obrázka, až kým karta
nezacvakne na mieste.
 Ak chcete pamäťovú kartu vybrať,
zatláčajte na ňu, kým nezacvakne,
a potom ju pomaly uvoľnite.
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(2)

Vložte batériu.

 Podržte batériu tak, aby sa póly
nachádzali v znázornenej polohe (1),
podržte zarážku batérie smerom
k polohe (2) a vkladajte batériu smerom
k polohe (3), kým zarážka nezacvakne.
 Ak batériu vložíte nesprávnym
spôsobom, nebudete ju môcť uzamknúť
v správnej polohe. Vždy skontrolujte,
či batériu vkladáte správnym spôsobom
a či sa uzamkla.
 Ak chcete batériu vybrať, posuňte
zarážku batérie v smere šípky.

Zatvorte kryt.

 Sklopte kryt (1) a pri posúvaní prepínača
ho podržte stlačený, kým sa nezatvorí
a nezacvakne (2).
 Ak sa kryt nezatvorí, skontrolujte,
či ste batériu pri vkladaní v kroku
č. 2 otočili správne.
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Úvodné prípravy

(2)

(1)
(3)
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Otvorte displej.

 Otvorte displej (1) a otočte ho o 180° (2)
smerom k objektívu.
 Takto otočený displej zatvorte (3).
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Zapnite fotoaparát.

 Stlačte tlačidlo ON/OFF.
 Zobrazí sa obrazovka [Date/Time/
Dátum a čas].

11

Nastavte dátum a čas.

 Pomocou tlačidiel [ ][ ] vyberte
požadovanú položku.
 Pomocou tlačidiel [ ][ ] alebo otáčaním
ovládača [ ] zadajte dátum a čas.
 Po dokončení stlačte tlačidlo [ ].

12

Nastavte domáce časové pásmo.

 Pomocou tlačidiel [ ][ ] vyberte domáce
časové pásmo.
 Po dokončení stlačte tlačidlo [ ].
Po zobrazení hlásenia s potvrdením
sa už obrazovka nastavenia nebude
zobrazovať.
 Ak chcete fotoaparát vypnúť,
stlačte tlačidlo ON/OFF.
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Otestovanie fotoaparátu
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Nakonfigurujte jazyk zobrazenia.

 Stlačte tlačidlo [
].
 Podržte stlačené tlačidlo [ ] a ihneď
stlačte tlačidlo [
].
 Pomocou tlačidiel [ ][ ][ ][ ]
alebo otáčaním ovládača [ ] vyberte
požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [ ].

Zmena dátumu a času
● Ak chcete upraviť nastavený dátum a čas, najprv stlačte
tlačidlo [
] a posunutím páčky zoomu vyberte kartu [ 2].
Vyberte položku [Date/Time/Dátum a čas] (pomocou tlačidiel [ ][ ]
alebo otáčaním ovládača [ ]), stlačte tlačidlo [ ] a podľa postupu
v kroku č. 11 nastavte dátum a čas. Potom stlačte tlačidlo [
].

Otestovanie fotoaparátu
Snímanie
Ak chcete, aby sa pre konkrétne motívy automaticky vybrali optimálne
nastavenia, určenie objektu a podmienok pri snímaní nechajte
na fotoaparát.

1

Zapnite fotoaparát a prejdite
do režimu [
].

 Stlačte tlačidlo ON/OFF.
 Otočný volič režimov nastavte
do polohy [
].
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Otestovanie fotoaparátu

2

Skomponujte záber.

 Ak chcete objekt priblížiť a zväčšiť, počas
sledovania displeja posuňte páčku zoomu
k polohe [ ] (priblíženie teleobjektívom).
Ak chcete objekt vzdialiť, posuňte ju
k polohe [ ] (širokouhlá poloha).

3

Začnite snímať.

Snímanie fotografií
 Zľahka stlačte tlačidlo spúšte (1).
 Po zaostrení fotoaparát dvakrát zapípa
a zobrazia sa rámy AF označujúce
zaostrené oblasti snímky. Stlačte tlačidlo
spúšte úplne nadol (2).
 Ak sa zobrazí hlásenie [Raise the
flash/Vysuňte blesk], nadvihnite blesk
pomocou prstov. Pri snímaní sa použije.
Ak blesk nechcete používať, zatlačte ho
prstom do fotoaparátu.

Zaznamenávanie videosekvencií
 Stlačením tlačidla videosekvencií spustite
záznam a opätovným stlačením tlačidla
ho zastavte.

Prezeranie

1

Prejdite do režimu prehrávania.

 Stlačte tlačidlo [
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Otestovanie fotoaparátu
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Vyberte snímky.

 Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo
nasledujúcu snímku, stlačte tlačidlá
[ ][ ] alebo otočte ovládač [ ].
 Videosekvencie identifikuje ikona
]. Ak chcete videosekvencie
[
prehrať, prejdite na krok č. 3.

3

Prehrajte videosekvencie.

 Stlačte tlačidlo [ ], pomocou tlačidiel
[ ][ ] vyberte ikonu [ ] a stlačte
tlačidlo [ ] znova.
 Spustí sa prehrávanie a po skončení
videosekvencie sa zobrazí ikona [
 Ak chcete upraviť hlasitosť, počas
prehrávania stláčajte tlačidlá [ ][ ].

].

Vymazávanie snímok
● Ak chcete vymazať vybratú snímku, stlačte tlačidlo [ ], po zobrazení
hlásenia [Erase?/Vymazať?] vyberte položku [Erase/Vymazať]
(pomocou tlačidiel [ ][ ] alebo otáčaním ovládača [ ]) a stlačte
tlačidlo [ ]. Vymazané snímky nemožno obnoviť.
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Ochranné známky a licencie
● Microsoft a Windows sú ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených
štátoch a iných krajinách.
● Macintosh a Mac OS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách.
● App Store, iPhone a iPad sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc.
● Logo SDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.
● Označenie HDMI, logo HDMI a rozhranie High-Definition Multimedia
Interface sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti HDMI Licensing, LLC.
● Logo iFrame a symbol iFrame sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc.
● Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™
sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
● Značka N je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka
spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
● Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
● Zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú spoločnosťou
Microsoft.
● This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* V prípade potreby sa toto upozornenie uvádza v anglickom jazyku.

Prehlásenie
● Neoprávnené šírenie tejto príručky je zakázané.
● Všetky merania sú založené na testovacích štandardoch
spoločnosti Canon.
● Informácie, technické parametre a vzhľad výrobku sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
● Ilustrácie a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa môžu mierne
líšiť od aktuálneho stavu zariadenia.
● Bez ohľadu na skutočnosti uvedené vyššie nezodpovedá spoločnosť
Canon za žiadne straty vyplývajúce z používania tohto výrobku.

10

© CANON INC. 2015

11

