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Model EOS 6D (WG/N) jest lustrzank� cyfrow� o wysokiej wydajno�ci, 
wyposa�on� w pe�nowymiarow� (oko�o 35,8 x 23,9 mm) matryc� CMOS o 
rozdzielczo�ci efektywnej oko�o 20,2 megapiksela, procesor DIGIC 5+, 11 
dok�adnych i szybkich punktów AF, funkcj� fotografowania seryjnego z szybko�ci� 
oko�o 4,5 klatki/s, funkcj� fotografowania Live View, funkcj� nagrywania filmów w 
formacie Full HD (Full High-Definition) oraz funkcje Wi-Fi* i GPS*.
Mechanizmy aparatu umo�liwiaj� szybkie przystosowanie go do pracy 
w dowolnych warunkach i dowolnej chwili. Dodatkowe funkcje 
pomagaj� wykona� wymagaj�ce uj�cia, za� zró�nicowane systemowe 
akcesoria poszerzaj� mo�liwo�ci fotografowania.
* Model EOS 6D (N) nie ma funkcji Wi-Fi i GPS.

Z niniejszej instrukcji mo�na korzysta� podczas u�ytkowania 
aparatu, aby dok�adniej zapozna� si� z jego funkcjami
Aparat cyfrowy pozwala natychmiast obejrze� wykonane zdj�cie. 
Podczas czytania niniejszej instrukcji wykonaj kilka zdj�� testowych 
i sprawd�, czy zosta�y prawid�owo zarejestrowane. Pozwoli to lepiej 
zrozumie� funkcjonowanie aparatu. 
Aby zapobiec rejestracji nieudanych zdj�� i innym wypadkom, w pierwszej 
kolejno�ci zapoznaj si� z cz��ci� „	rodki ostro�no�ci” (str. 382, 383) oraz 
„Zalecenia dotycz�ce post�powania z aparatem” (str. 16, 17).

Testowanie aparatu przed rozpocz�ciem pracy oraz 
kwestie odpowiedzialno�ci prawnej
Po wykonaniu zdj�� wy�wietl je i sprawd�, czy zosta�y prawid�owo 
zarejestrowane. W przypadku awarii aparatu lub karty pami�ci i braku mo�liwo�ci 
zarejestrowania zdj�� lub ich przes�ania do komputera firma Canon nie ponosi 
odpowiedzialno�ci za jakiekolwiek spowodowane tym straty lub niedogodno�ci.

Prawa autorskie
Prawa autorskie w danym kraju mog� ogranicza� wykorzystanie 
zarejestrowanych zdj��, muzyki chronionej prawem autorskim oraz 
zdj�� z muzyk� znajduj�cych si� na karcie pami�ci wy��cznie do celów 
prywatnych. Nale�y pami�ta�, �e w przypadku niektórych wyst�pów 
publicznych, wystaw itp. mo�e obowi�zywa� zakaz fotografowania, 
nawet w celach prywatnych.

Wprowadzenie
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Aparat obs�uguje nast�puj�ce karty o dowolnej pojemno�ci:
•  Karty pami�ci SD
•  Karty pami�ci SDHC*
•  Karty pami�ci SDXC*

* Zgodne karty UHS-I.

Podczas nagrywania filmów nale�y korzysta� z karty o du�ej 
pojemno�ci i du�ej szybko�ci odczytu/zapisu, zgodnie z 
poni�sz� tabel�.

� Korzystanie z karty o ma�ej szybko�ci zapisu mo�e spowodowa� 
niew�a�ciwy zapis filmu. Ponadto przegl�danie filmów zapisanych 
na karcie o ma�ej szybko�ci odczytu mo�e spowodowa� problemy 
podczas odtwarzania.

� Aby wykonywa� zdj�cia podczas nagrywania filmów, nale�y u�y� 
jeszcze szybszej karty.

� Dane dotycz�ce szybko�ci odczytu i zapisu karty mo�na znale�� 
na stronie internetowej producenta.

Zgodne karty

Karty umo�liwiaj�ce nagrywanie filmów

Metoda kompresji (str. 216) Karta
IPB 6 MB/s lub wi�cej

ALL-I (I-only) 20 MB/s lub wi�cej

W tej instrukcji s�owo „karta” odnosi si� do kart pami�ci SD, SDHC 
i SDXC.
* Aparat nie jest dostarczany z kart� do zapisywania zdj��/

filmów. Nale�y zakupi� j� osobno.
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Przed rozpocz�ciem u�ytkowania aparatu nale�y sprawdzi�, czy wraz 
z aparatem zosta�y dostarczone poni�sze elementy. W przypadku 
braku jakiegokolwiek z nich nale�y skontaktowa� si� ze sprzedawc�.

* W zestawie znajduje si� �adowarka LC-E6 lub LC-E6E (�adowarka LC-E6E jest 
dostarczana z przewodem zasilaj�cym).
� Lista do��czonych instrukcji obs�ugi i dysków znajduje si� na nast�pnej stronie.
�W przypadku zakupu zestawu z obiektywem nale�y sprawdzi�, czy obiektywy 

zosta�y do��czone.
�Do niektórych zestawów z obiektywem mog� by� do��czone tak�e instrukcje 

obs�ugi obiektywu.
� Nale�y zachowa� ostro�no��, aby nie zgubi� �adnego z powy�szych elementów.

Lista elementów zestawu

Akumulator
LP-E6

(z pokryw� ochronn�)

�adowarka
LC-E6/LC-E6E*

Kabel interfejsu IFC-200U Stereofoniczny kabel 
audio-wideo

AVC-DC400ST

Aparat
(z deklem na korpus)

Szeroki pasek
EW-EOS6D
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Instrukcje obs�ugi s� dostarczane w wersji papierowej i 
elektronicznej (PDF).

* Brak w modelu EOS 6D (N).

EOS Camera Instruction Manuals Disk (DVD-ROM)
Zawiera nast�puj�ce podr�czniki w formacie PDF:
• Instrukcja obs�ugi aparatu (wersja szczegó�owa)
• Instrukcja obs�ugi funkcji Wi-Fi (wersja szczegó�owa)
• Instrukcje obs�ugi oprogramowania

* Informacje dotycz�ce przegl�dania instrukcji obs�ugi dost�pnych na dysku  
DVD-ROM (pliki PDF) znajduj� si� na stronach 389 i 390.

EOS Solution Disk (CD-ROM)
Zawiera oprogramowanie do edycji obrazu i inne 
programy. Omówienie i instrukcja instalacji 
oprogramowania mo�na znale�� na stronie 393.

Instrukcje obs�ugi i dyski

Podstawowa 
instrukcja obs�ugi

Przewodnik kieszonkowy
Zawiera omówienie ustawie
 g�ównych 
funkcji aparatu oraz podstawowe instrukcje 
fotografowania i odtwarzania.

Podstawowa instrukcja obs�ugi funkcji Wi-Fi
Instrukcja obs�ugi funkcji GPS*

Przestrogi dotycz�ce 
funkcji Wi-Fi/GPS*

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                       © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
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Ikony w niniejszej instrukcji
<6> : oznacza pokr�t�o g�ówne.
<5> : oznacza pokr�t�o szybkiej kontroli
<9> <V> <U> : oznacza multi-sterownik i kierunek naciskania.
<0> : oznacza przycisk zatwierdzania ustawie
.
0, 9, 7, 8 : informuj�, �e dana funkcja pozostaje 

aktywna odpowiednio przez 4, 6, 10 lub 16 s 
od momentu zwolnienia przycisku.

* Wymienione w niniejszej instrukcji ikony i oznaczenia przycisków, pokr�te� oraz 
ustawie
 aparatu odpowiadaj� ikonom i oznaczeniom na aparacie, a tak�e na 
monitorze LCD.

3 : sygnalizuje funkcj�, któr� mo�na zmodyfikowa� przez 
naci�ni�cie przycisku <M> i zmian� ustawienia.

M : je�li znajduje si� w prawym górnym rogu strony, informuje, �e 
funkcja jest dost�pna tylko w trybach strefy twórczej (str. 24).

(str. **) : numery stron, na których mo�na znale�� wi�cej informacji.
: ostrze�enie przed problemami dotycz�cymi fotografowania.
: informacje dodatkowe.
: wskazówki lub porady umo�liwiaj�ce uzyskanie lepszych 
wyników fotografowania.

: porada dotycz�ca rozwi�zywania problemów.

Podstawowe za�o�enia
�Wszystkie czynno�ci opisane w niniejszej instrukcji zak�adaj�, 

�e prze��cznik zasilania jest ju� ustawiony w pozycji <1> i 
prze��cznik <R> zosta� ustawiony w lewo (zwolniona blokada 
kilku funkcji) (str. 34, 47).

�Przyj�to równie� za�o�enie, �e dla wszystkich ustawie
 menu 
i funkcji indywidualnych wybrano warto�ci domy�lne.

�W celach prezentacyjnych instrukcje przedstawiaj� aparat z 
do��czonym obiektywem EF 50 mm f/1,4 USM.

Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji
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Rozdzia�y 1 i 2 zawieraj� opisy podstawowych funkcji aparatu oraz procedur 
fotografowania i s� przeznaczone dla pocz�tkuj�cych u�ytkowników lustrzanki cyfrowej.

Rozdzia�y

Wprowadzenie 2

Czynno�ci wst�pne 27

Podstawowe czynno�ci fotografowania 65

Ustawianie autofokusa i trybu wyzwalania migawki 91

Ustawienia obrazu 101

Zaawansowana obs�uga 141

Fotografowanie z lamp� b�yskow� 169

Fotografowanie z u�yciem monitora LCD (fotografowanie Live View) 179

Filmowanie 203

Odtwarzanie obrazów 235

Dodatkowa obróbka obrazów 271

Czyszczenie matrycy 279

Drukowanie obrazów 285

Dostosowywanie aparatu 301

Informacje pomocnicze 331

Przegl�danie instrukcji obs�ugi dost�pnych na dysku 
DVD-ROM (pliki PDF) / pobieranie obrazów do komputera

387

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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6 Fotografowanie portretów nocnych (ze statywem) ....................79
F Fotografowanie scen nocnych (z r�ki) .......................................80
G Fotografowanie pod �wiat�o.......................................................81
Q Szybkie nastawy........................................................................83
Fotografowanie z uwzgl�dnieniem atmosfery.................................84
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S Wybór punktów AF ...................................................................94
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Ustawianie balansu bieli ............................................................... 120
O Balans bieli wg wzorca........................................................ 121
P Ustawianie temperatury barwowej ...................................... 122

Korekcja balansu bieli .................................................................. 123
Automatyczne korygowanie jasno�ci i kontrastu.......................... 125
Ustawienia redukcji zak�óce
 ....................................................... 126
Priorytet jasnych partii obrazu ...................................................... 130
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Tworzenie i wybieranie folderu ..................................................... 134
Sposoby numeracji plików............................................................ 136
Ustawianie informacji o prawach autorskich ................................ 138
Ustawianie przestrzeni kolorów.................................................... 140

Zaawansowana obs�uga 141
d: Programowa AE...................................................................... 142
s: AE z preselekcj� migawki..................................................... 144
f: AE z preselekcj� przys�ony .................................................. 146

Podgl�d g��bi ostro�ci ............................................................... 147
a: R�czne nastawy ekspozycji ................................................... 148
q Wybór trybu pomiaru .............................................................. 149
Ustawianie kompensacji ekspozycji ............................................. 151
h Sekwencja na�wietlania (AEB) .............................................. 152
A Blokada AE ............................................................................. 153
F: Ekspozycja w trybie Bulb ........................................................ 154
w: Fotografowanie w trybie HDR (High Dynamic Range) ...... 155
P Wielokrotna ekspozycja.......................................................... 158
2 Blokowanie lustra podniesionego.......................................... 165
Korzystanie z pokrywy okularu..................................................... 166
F Korzystanie z elektronicznego w��yka spustowego ................ 167
R Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem................................ 167
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D Fotografowanie z lamp� b�yskow� 169
D Fotografowanie z lamp� b�yskow�............................................170
Ustawianie lampy b�yskowej .........................................................172

Fotografowanie z u�yciem monitora LCD (fotografowanie Live View) 179
A Fotografowanie z u�yciem monitora LCD...............................180
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Ustawienia funkcji menu ...............................................................187
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B: Wy�wietlanie informacji o obrazie......................................238
He Szybkie wyszukiwanie obrazów .........................................242
u Widok powi�kszony.................................................................244
b Obracanie obrazu ....................................................................246
Ustawienie ocen............................................................................247
Q Szybkie nastawy podczas odtwarzania...................................249
k Ogl�danie filmów ....................................................................251
k Odtwarzanie filmów ................................................................253
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Zasilanie
��adowanie akumulatora� str. 28
�Stan akumulatora � str. 35
�Sprawdzanie informacji o akumulatorze� str. 334
�Gniazdo sieciowe � str. 338
�Automatyczne wy��czanie zasilania� str. 55

Karta
�Formatowanie � str. 53
�Zwalnianie migawki  

bez karty � str. 32

Obiektyw
�Montowanie i od��czanie� str. 39
�Powi�kszenie � str. 40
�Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)� str. 42

Ustawienia podstawowe
�J�zyk � str. 38
�Data/czas/strefa � str. 36
�Sygna� d	wi�kowy � str. 346
�Informacje o prawach autorskich� str. 138
�Kasowanie nastaw aparatu� str. 56

Wizjer
�Regulacja dioptrii � str. 43
�Pokrywa okularu � str. 166
�Poziomica elektroniczna� str. 61

Monitor LCD
�Regulacja jasno�ci � str. 269
�Poziomica elektroniczna� str. 60
�Przewodnik funkcji � str. 63
�Pomoc � str. 64

AF
�Dzia�anie AF � str. 92
�Wybieranie punktu AF � str. 94
�Mikroregulacja AF � str. 314
�Ostro�� r�czna � str. 97

Pomiar
�Tryb pomiaru � str. 149

Wyzwalanie migawki
�Tryb wyzwalania migawki � str. 98
�Samowyzwalacz � str. 100
�Maksymalna liczba zdj�� seryjnych� str. 105

Zapisywanie zdj��
�Tworzenie i wybieranie folderu� str. 134
�Numery plików � str. 136

Jako�� obrazu
�Jako�� rejestracji obrazów� str. 102
�Czu�o�� ISO � str. 106
�Styl obrazów � str. 112
�Balans bieli � str. 120
�Auto Lighting Optimizer  

(Automatyczny optymalizator jasno�ci)� str. 125
�Redukcja zak�óce
 — wysoka czu�o�� ISO� str. 126
�Redukcja zak�óce
 — d�ugi czas ekspozycji� str. 128
�Priorytet jasnych partii obrazu� str. 130
�Korekcja jasno�ci  

brzegów obiektywu � str. 131
�Korekcja aberracji  

chromatycznej � str. 132
�Przestrze
 kolorów � str. 140

Spis funkcji
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Spis funkcji

Fotografowanie
�Tryb fotografowania � str. 24
�HDR � str. 155
�Wielokrotna ekspozycja� str. 158
�Blokowanie lustra podniesionego� str. 165
�Podgl�d g��bi pola � str. 147
�Zdalny wyzwalacz � str. 167
�Szybkie nastawy � str. 49

Regulacja ekspozycji
�Kompensacja ekspozycji� str. 151
�Sekwencja na�wietlania� str. 152
�Blokada AE � str. 153
�Bezpieczne przesuwanie ekspozycji� str. 306

Lampa b�yskowa
�Zewn�trzna lampa b�yskowa� str. 169
�Ustawienia funkcji zewn�trznej  

lampy b�yskowej � str. 172
�Funkcje indywidualne zewn�trznej  

lampy b�yskowej Speedlite � str. 177
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�Fotografowanie Live View� str. 179
�Regulacja ostro�ci � str. 192
�Format obrazu � str. 188

Filmowanie
�Filmowanie � str. 203
�Wielko�� nagrywanego filmu� str. 216
�Nagrywanie d	wi�ku � str. 218
�Kod czasu � str. 220
�Wykonywanie zdj�� � str. 213
�Migawka wideo � str. 225

Odtwarzanie
�Czas kontrolnego wy�wietlania� str. 55
�Wy�wietlanie pojedynczego obrazu� str. 236
�Ekran informacji o obrazie � str. 238
�Wy�wietlanie miniatur � str. 242
�Przegl�danie obrazów (przeskok wy�wietlania)� str. 243
�Widok powi�kszony � str. 244
�Obracanie obrazu � str. 246
�Ocena � str. 247
�Odtwarzanie filmów � str. 253
�Pokaz przezroczy � str. 257
�Wy�wietlanie obrazów na ekranie telewizora � str. 261
�Ochrona � str. 265
�Usuwanie � str. 267

Edycja obrazów
�Obróbka obrazów RAW� str. 272
�Zmiana rozmiaru � str. 277

Drukowanie
�Standard PictBridge � str. 286
�Polecenie wydruku obrazów (DPOF)� str. 295
�Opcje fotoksi��ki � str. 299

Ustawienia niestandardowe
�Funkcje indywidualne (C.Fn)� str. 303
�Ustawienia w�asne � str. 320
�Moje Menu � str. 327
�Indywidualny tryb fotografowania� str. 328

Czyszczenie matrycy i usuwanie kurzu
�Czyszczenie matrycy � str. 280
�Do��czanie danych dla retuszu kurzu� str. 281

Wi-Fi/GPS*
�Wi-Fi � Oddzielny dokument
�GPS � Oddzielny dokument
* Model EOS 6D (N) nie ma funkcji  

Wi-Fi i GPS.
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Zasady u�ywania aparatu
� Aparat jest bardzo precyzyjnym urz�dzeniem. Nie wolno go upuszcza� ani 

nara�a� na wstrz�sy.
� Aparat nie jest wodoszczelny i nie mo�e by� u�ytkowany pod wod�. Je�li aparat 

przypadkowo wpadnie do wody, nale�y natychmiast skontaktowa� si� z najbli�szym punktem 
serwisowym firmy Canon. Zetrze� krople wody such� szmatk�. Je�li aparat jest nara�ony na 
dzia�anie s�onego powietrza, nale�y przetrze� go zwil�on� i silnie wyci�ni�t� szmatk�.

� Aparatu nie wolno pozostawia� w pobli�u �róde� silnego pola magnetycznego, takich jak 
magnesy lub silniki elektryczne. Nale�y tak�e unika� korzystania z aparatu i pozostawiania 
go w pobli�u �róde� silnych fal radiowych, takich jak du�e anteny. Silne pola magnetyczne 
mog� spowodowa� nieprawid�ow� prac� aparatu lub uszkodzenie danych obrazu.

� Aparatu nie nale�y pozostawia� w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak 
zaparkowany samochód nara�ony na bezpo�rednie dzia�anie �wiat�a s�onecznego. 
Wysokie temperatury mog� spowodowa� nieprawid�ow� prac� aparatu.

� Aparat zawiera precyzyjne uk�ady elektroniczne. Nie wolno samodzielnie 
demontowa� aparatu.

� Nie wolno blokowa� dzia�ania lustra palcem ani innym przedmiotem. Mo�e to spowodowa� awari�.
� Przy usuwaniu kurzu z obiektywu, wizjera, lustra i matówki nale�y korzysta� z dmuchawki. 

Do czyszczenia korpusu aparatu lub obiektywu nie nale�y u�ywa� �rodków czyszcz�cych 
zawieraj�cych rozpuszczalniki organiczne. W przypadku trudnych do usuni�cia 
zabrudze
 nale�y zanie�� aparat do najbli�szego punktu serwisowego firmy Canon.

� Styków elektrycznych aparatu nie nale�y dotyka� palcami, poniewa� mog�oby to doprowadzi� 
do ich korozji. Skorodowane styki mog� by� przyczyn� nieprawid�owej pracy aparatu.

� Szybkie przeniesienie aparatu z ch�odnego miejsca do ciep�ego mo�e 
spowodowa� kondensacj� pary wodnej na aparacie i podzespo�ach wewn�trznych. 
Aby unikn�� zjawiska kondensacji, nale�y umie�ci� aparat w szczelnej plastikowej 
torbie i przed wyj�ciem zaczeka� na wyrównanie temperatury.

�W przypadku wyst�pienia kondensacji na aparacie nie nale�y z niego 
korzysta�, aby zapobiec jego uszkodzeniu. W takiej sytuacji nale�y od��czy� 
obiektyw, wyj�� kart� pami�ci oraz akumulator z aparatu i przed 
rozpocz�ciem korzystania z aparatu zaczeka� na jego wyschni�cie.

� Je�li aparat nie b�dzie u�ytkowany przez d�u�szy czas, nale�y wyj�� z niego 
akumulator i przechowywa� aparat w ch�odnym, suchym miejscu o dobrej 
wentylacji. Nawet w przypadku przechowywania aparatu od czasu do czasu 
nale�y nacisn�� kilkakrotnie przycisk migawki, aby sprawdzi�, czy aparat dzia�a.

� Nie nale�y przechowywa� aparatu w miejscach, w których znajduj� si� substancje 
chemiczne powoduj�ce rdzewienie i korozj�, takich jak laboratoria chemiczne.

� Je�li aparat nie by� u�ytkowany przez d�u�szy czas, przed dalsz� eksploatacj� 
nale�y sprawdzi� wszystkie jego funkcje. Je�li aparat nie by� u�ytkowany przez 
pewien czas lub u�ytkownik planuje wykona� wa�ne zdj�cia, na przyk�ad podczas 
podró�y zagranicznej, nale�y zleci� sprawdzenie aparatu w autoryzowanym 
sklepie firmy Canon lub samodzielnie sprawdzi�, czy funkcjonuje on prawid�owo.

Zalecenia dotycz�ce post�powania z aparatem
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Zalecenia dotycz�ce post�powania z aparatem

Panel LCD i monitor LCD
� Mimo �e monitor LCD jest produkowany z wykorzystaniem technologii o bardzo wysokiej 

precyzji, zapewniaj�cej uzyskanie 99,99% efektywnych pikseli, mo�e zdarzy� si� sytuacja, 
�e kilka z nich nie �wieci prawid�owo i wy�wietla tylko kolor czarny lub czerwony itp. Liczba 
ta nie powinna przekracza� 0,01% wszystkich pikseli. Nieprawid�owo �wiec�ce piksele nie 
powoduj� wadliwego dzia�ania aparatu. Nie maj� one tak�e wp�ywu na rejestrowane obrazy.

� Je�li monitor LCD pozostanie w��czony przez d�u�szy czas, mo�e doj�� do wypalenia 
ekranu, objawiaj�cego si� wy�wietlaniem pozosta�o�ci po poprzednim obrazie. Jest to 
jednak�e zjawisko przej�ciowe i ust�pi po kilku dniach niekorzystania z aparatu.

�W niskich temperaturach monitor LCD mo�e dzia�a� wolniej, a w wysokich wy�wietla� 
przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej praca monitora wróci do normy.

Karty
Aby zadba� o ochron� karty i zapisanych na niej danych, nale�y pami�ta�, aby:
� Nie upuszcza�, nie wygina� i nie zanurza� karty w p�ynach. Nie nara�a� 

karty na dzia�anie nadmiernej si�y lub wstrz�sów.
� Styków elektrycznych karty nie nale�y dotyka� palcami ani metalowymi przedmiotami.
� Na karcie nie wolno przykleja� �adnych naklejek itp.
� Karty nie nale�y przechowywa� ani u�ywa� w pobli�u �róde� silnego pola 

magnetycznego, takich jak odbiorniki telewizyjne, g�o�niki lub magnesy. Nale�y 
tak�e unika� miejsc podatnych na wyst�powanie elektryczno�ci statycznej.

� Karty nie nale�y pozostawia� w miejscach nara�onych na bezpo�rednie 
dzia�anie �wiat�a s�onecznego lub w pobli�u �ród�a ciep�a.

� Kart� nale�y przechowywa� w opakowaniu.
� Karty nie nale�y przechowywa� w miejscach o wysokiej temperaturze, 

silnym stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotno�ci.

Obiektyw
Po od��czeniu obiektywu od aparatu nale�y od�o�y� 
obiektyw tyln� cz��ci� skierowan� do góry i za�o�y� na 
niego dekle, aby unikn�� porysowania powierzchni 
obiektywu i jego styków.

�rodki ostro�no�ci w przypadku d�u�szego u�ytkowania
W przypadku d�u�szego fotografowania serii zdj��, korzystania z funkcji 
fotografowania Live View lub filmowania, aparat mo�e silnie si� nagrzewa�. 
Nie jest to wprawdzie oznak� nieprawid�owego dzia�ania, ale d�u�sze trzymanie 
gor�cego aparatu mo�e spowodowa� lekkie poparzenie skóry.

Styki
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Szybkie wprowadzenie

1 W�ó� akumulator (str. 30).
� Informacje dotycz�ce �adowania 

akumulatora mo�na znale�� na 
stronie 28.

2 W�ó� kart� pami�ci 
(str. 31).
�Skieruj stron� karty z 

etykiet� ku tylnej �ciance 
aparatu, a nast�pnie wsu
 
kart� do gniazda karty.

3 Za�ó� obiektyw (str. 39).
�Wyrównaj go z czerwon� kropk�.

4 Ustaw prze��cznik trybów 
ostro�ci na obiektywie w 
pozycji <f> (str. 39).

5 Ustaw prze��cznik zasilania 
w pozycji <1> (str. 34).
� Je�li na monitorze LCD zostanie 

wy�wietlony ekran ustawie
 daty/
czasu/strefy, przejd� na stron� 36.
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Szybkie wprowadzenie

6 Przytrzymuj�c �rodek pokr�t�a 
wyboru trybów, ustaw pokr�t�o 
w pozycji <A> (Inteligentna 
scena auto) (str. 66).
�Wszystkie niezb�dne ustawienia aparatu 

zostan� wyregulowane automatycznie.

7 Ustaw ostro�� na obiekt (str. 44).
�Spójrz przez wizjer i skieruj �rodek 

wizjera na fotografowany obiekt.
�Naci�nij przycisk migawki do 

po�owy. Spowoduje to ustawienie 
ostro�ci aparatu na obiekt.

8 Zrób zdj�cie (str. 44).
�Aby zrobi� zdj�cie, naci�nij przycisk 

migawki do ko
ca.

9 Przejrzyj zdj�cie (str. 55).
�Zarejestrowany obraz jest wy�wietlany 

na monitorze LCD przez oko�o 2 sek.
�Aby wy�wietli� go ponownie, 

naci�nij przycisk <x> (str. 236).

� Informacje dotycz�ce fotografowania obrazów obserwowanych na monitorze 
LCD mo�na znale�� w rozdziale „Fotografowanie Live View” (str. 179).

� Informacje dotycz�ce wy�wietlania zapisanych obrazów mo�na 
znale�� w cz��ci „Odtwarzanie obrazów” (str. 236).

� Informacje dotycz�ce usuwania zdj�� mo�na znale�� w cz��ci 
„Usuwanie obrazów” (str. 267).
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Nazewnictwo

Panel LCD (str. 22)

<i> Przycisk ustawiania 
czułości ISO (str. 106)

<q> Przycisk wyboru 
trybu pomiaru (str. 149)
<U> Przycisk 
podświetlenia panelu 
LCD (str. 48)

<6> Pokrętło główne
(str. 45)

Przycisk migawki
(str. 44)

Kontrolka 
samowyzwalacza
(str. 100)
Czujnik 
zdalnego
wyzwalania 
(str. 167)
Uchwyt (komora 
akumulatora)

Otwór przewodu adaptera 
prądu stałego (str. 338)

Przycisk podglądu głębi ostrości
(str. 147)

Lustro (str. 165, 283)

Dekiel na korpus (str. 39)

<q/C> Złącze wyjścia audio i
wideo/cyfrowe (str. 264/286, 391)

<F> Złącze zdalnego wyzwalania (typu N3)
(str. 167)

<Y> Złącze wejścia mikrofonu zewnętrznego
(str. 219)

<D> Złącze wyjścia HDMI mini
(str. 261)

Styki (str. 17)

Mocowanie obiektywu

Trzpień blokady obiektywu

Przycisk 
zwalniania 
obiektywu 
(str. 40)

Mikrofon
(str. 219)

Głośnik
(str. 253)

Zaczep paska
(str. 27)

Pokrętło wyboru 
trybów (str. 24)

Przycisk zwolnienia 
blokady pokrętła wyboru 
trybów (str. 45)

Gorąca stopka (str. 170)

Styki lampy błyskowej

Wskaźnik mocowania obiektywu (str. 39)

<f> Przycisk wyboru trybu działania AF (str. 92)

<R> Przycisk wyboru trybu wyzwalania migawki 
(str. 98)
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Nazewnictwo

<V> Znacznik płaszczyzny ogniskowania

<M> 
Przycisk menu 
(str. 51)
<B> 
Przycisk informacji
(str. 48, 60, 64, 
182, 210, 236, 
332)

Pokrętło korekcji dioptrii (str. 43)

Muszla oczna (str. 166)

Przełącznik 
zasilania (str. 34)

Monitor LCD (str. 51, 269)

Gniazdo statywu

<u> Przycisk miniatur/powiększenia/
zmniejszenia (str. 242/244)

<x> Przycisk odtwarzania (str. 236)

<9> Multi-sterownik (str. 47)

<L> Przycisk usuwania (str. 267)

<5> Pokrętło szybkiej kontroli (str. 46)

<0> Przycisk zatwierdzania 
ustawień (str. 51)

Przełącznik blokady kilku 
funkcji (str. 47)

Kontrolka dostępu (str. 33)

Pokrywa komory 
akumulatora (str. 30)

Pokrywa 
gniazda karty
(str. 31)

Zaczep paska
(str. 27)

<Q> Przycisk 
szybkiej kontroli 
(str. 49)

<S> Przycisk wyboru 
punktu AF (str. 94)

<A> Przycisk blokady 
AE/FE (str. 153/170)

<p> Przycisk Start AF
 (str. 44, 181, 211)

Dźwignia 
zwalniania 
pokrywy komory 
akumulatora 
(str. 30)

Gniazdo karty (str. 31)

Okular wizjera

<A/k> Przełącznik fotografowania Live View/
filmowania (str. 179/203)
<0> Przycisk Start/Stop (str. 180, 204)
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Panel LCD

Wy�wietlacz przedstawia tylko takie informacje, które zosta�y w danym momencie zastosowane.

Wyzwalanie migawki (str. 98)
u Pojedyncze zdjęcia
i Serie zdjęć
B Ciche zdjęcia pojedyncze
M Ciche serie zdjęć
Q Samowyzwalacz: 10 s/
 Zdalne wyzwalanie
k Samowyzwalacz: 2 s/
 Zdalne wyzwalanie

<h> Sekwencja naświetlania
(str. 152)

 Działanie AF (str. 92)
X
 Tryb One-Shot AF
9
 Tryb AI Focus AF
Z
 Tryb AI Servo AF
4 L
 Ręczna regulacja 
 ostrości

Funkcja Wi-Fi 
<k/l>
1 2

<r> Stan wykrywania 
 sygnału GPS

<x> Funkcja 
 rejestrowania

<M>  Redukcja szumów zdjęć 
seryjnych (str. 126)

<P> Fotografowanie z ekspozycją 
  wielokrotną (str. 158)

Przysłona

Stan akumulatora 
(str. 35)

Czułość ISO (str. 106)

<g> Czułość ISO (str. 106)

<A> Priorytet jasnych partii obrazu (str. 130)

<w> 
Fotografowanie w 
trybie HDR (str. 155)

Poziomica elektroniczna

Wskaźnik poziomu ekspozycji
 Wartość kompensacji 
 ekspozycji (str. 151)
 Zakres sekwencji naświetlania 
 (str. 152)
 Wartość korekty ekspozycji 
 lampy (str. 170)

Tryb pomiaru (str. 149)
q Pomiar 
 wielosegmentowy
w Pomiar skupiony
r Pomiar punktowy
e Pomiar centralnie 
 ważony uśredniony

Liczba możliwych do 
wykonania zdjęć
Licznik samowyzwalacza
Czas ekspozycji w trybie Bulb
Nr błędu
Liczba obrazów, które
można zapisać

Czas naświetlania
Blokada ekspozycji lampy (FEL)
Aparat zajęty (buSY)
Ostrzeżenie o blokadzie kilku funkcji (L)
Ostrzeżenie o braku karty (Card)
Kod błędu (Err)
Czyszczenie matrycy światłoczułej (CLn)

Wybieranie punktu AF
([      ] AF, SEL [ ], SEL AF)
Ostrzeżenie o zapełnieniu karty (Card Full)
Ostrzeżenie o błędzie karty (Card Err)

- -
-

-
- -
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Nazewnictwo

Informacje w wizjerze

Wy�wietlacz przedstawia tylko takie informacje, które zosta�y w danym momencie zastosowane.

Wybieranie punktu AF
([      ] AF, SEL [ ], SEL AF)
Ostrzeżenie o zapełnieniu karty (Card)
Ostrzeżenie o błędzie karty (Card)
Ostrzeżenie o braku karty (Card)

- -
-

-
- -

Czas naświetlania (str. 144)
Blokada ekspozycji lampy (FEL)
Aparat zajęty (buSY)
Ostrzeżenie o blokadzie kilku funkcji (L)

<y> Korekta ekspozycji 
 lampy (str. 170)

<d> Blokada ekspozycji lampy 
 (str. 170) /
 trwająca sekwencja FEB 
 (str. 176)
<e> Synchronizacja z krótkimi 
 czasami (str. 175)

<D> Gotowość lampy (str. 170)
 Ostrzeżenie o nieprawidłowej 
 blokadzie ekspozycji lampy

<A> Blokada AE (str. 153) / 
 trwająca sekwencja 
 naświetlania (str. 152)

<z> Stan akumulatora 
        (str. 35)

<h> Symbol ostrzeżenia 
 (str. 313)

Przysłona (str. 146)

Wskaźnik poziomu ekspozycji
 Wartość kompensacji ekspozycji (str. 151)
 Zakres sekwencji naświetlania (str. 152)
 Wartość korekty ekspozycji lampy (str. 170)
 Poziomica elektroniczna (str. 61)

<A> Priorytet jasnych partii obrazu 
(str. 130)

Czułość ISO (str. 106)

Maks. liczba zdjęć seryjnych 
(str. 105)
Liczba dostępnych ekspozycji 
wielokrotnych (str. 160)

<o> Kontrolka 
 ostrości 
 (str. 67)

<g> Czułość 
 ISO 
 (str. 106)

Pole pomiaru punktowego 
(str. 150)

Punkty AF (str. 94) 
(nakładkowe wyświetlanie)

Matówka (str. 312)
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Pokr�t�o wyboru trybów
Obracaj pokr�t�o wyboru trybów, przytrzymuj�c naci�ni�ty przycisk 
zwalniania blokady pokr�t�a wyboru trybów znajduj�cy si� na jego �rodku.

Strefa podstawowa
Wystarczy nacisn�� przycisk 
migawki. Aparat automatycznie 
dostosowuje parametry do 
fotografowanego obiektu lub uj�cia.

A: Inteligenta scena auto (str. 66)
C : Twórcze Auto (str. 71)
8 : Specjalne uj�cie (str. 74)

2 : Portrety (str. 75)
3 : Krajobrazy (str. 76)
4 : Ma�e odleg�o�ci (str. 77)
5 : Sport (str. 78)
6 : Nocne portrety (str. 79)
F : Zdj�cia nocne z r�ki (str. 80)
G : Kontrola pod�wietlenia 

HDR (str. 81)

Strefa twórcza
Te tryby zapewniaj� wi�ksz� kontrol� 
podczas fotografowania ró�nych obiektów.

d : Programowa AE (str. 142)
s : Preselekcja czasu (str. 144)
f : Preselekcja przys�ony (str. 146)
a : R�czne nastawy ekspozycji (str. 148)
F : Tryb Bulb (str. 154)

W�asny tryb fotografowania
Do ustawienia w lub x 
pokr�t�a wyboru trybów 
mo�na przypisa� tryb 
fotografowania (d/s/f/
a/F), dzia�anie AF, 
ustawienia menu itp. i u�ywa� 
ich podczas fotografowania 
(str. 328).
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Obiektyw
EF 24-105 mm f/4L IS USM

Przełącznik trybów ostrości 
(str. 39) 

Mocowanie osłony 
(str. 41) 

Pierścień ostrości 
(str. 97, 199) 

Przełącznik systemu Image 
Stabilizer (Stabilizator obrazu) (str. 42) Wskaźnik mocowania 

obiektywu (str. 39) 

Styki (str. 17) 

Wskaźnik pozycji 
powiększenia 
(str. 40) 

Pierścień zmiany 
ogniskowej (str. 40) 

Indeks podczerwieni 
Skala odległości 

Mocowanie filtra 
φ77 mm (z przodu 
obiektywu) 
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�adowarka LC-E6
�adowarka akumulatora LP-E6 (str. 28).

�adowarka LC-E6E
�adowarka akumulatora LP-E6 (str. 28).

Gniazdo akumulatora

Kontrolka �adowania

Wtyczka zasilaj�ca

WA�NE INSTRUKCJE DOTYCZCE BEZPIECZE�STWA — ZACHOWAJ 
TE INSTRUKCJE.
NIEBEZPIECZE�STWO — ABY OGRANICZY� RYZYKO PO�ARU LUB 
PORA�ENIA PRDEM ELEKTRYCZNYM, DOK�ADNIE PRZESTRZEGAJ 
NINIEJSZYCH INSTRUKCJI.
Podczas pod��czania zasilania poza obszarem Stanów Zjednoczonych 
u�yj w razie potrzeby adaptera wtyczki sieciowej zgodnego z konfiguracj� 
gniazda sieciowego.

Przewód zasilaj�cy 

Gniazdo przewodu zasilaj�cego

Gniazdo 
akumulatora 

Kontrolka �adowania
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1
Czynno�ci wst�pne

W niniejszym rozdziale omówiono czynno�ci, które 
nale�y wykona� przed rozpocz�ciem korzystania z 
aparatu, oraz podstawow� obs�ug� aparatu.

Mocowanie paska
Prze�ó� koniec paska od do�u przez 
zaczep paska na aparacie. 
Nast�pnie prze�ó� go przez spink� 
w sposób przedstawiony na 
rysunku. Poci�gnij pasek, aby go 
zacisn��, i upewnij si�, �e nie 
wysunie si� ze spinki.
� Do paska jest tak�e mocowana 

pokrywa okularu (str. 166).

Pokrywa okularu
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1 Zdejmij pokryw� ochronn�.
� Usu
 pokryw� ochronn� znajduj�c� 

si� na akumulatorze.

2 Pod��cz akumulator.
� Pod��cz starannie akumulator do 

�adowarki w sposób pokazany na ilustracji.
� Aby od��czy� akumulator, wykonaj 

powy�sz� procedur� w odwrotnej kolejno�ci.

3 Na�aduj akumulator.
W przypadku �adowarki LC-E6
� Odchyl wtyczk� �adowarki w kierunku 

wskazanym strza�k�, a nast�pnie 
wsu
 wtyczk� do gniazda sieciowego.

W przypadku �adowarki LC-E6E
� Pod��cz przewód zasilaj�cy do �adowarki 

i wsu
 wtyczk� do gniazda sieciowego.

� �adowanie rozpoczyna si� automatycznie. 
Podczas �adowania kontrolka miga 
w kolorze pomara
czowym.

� Potrzeba oko�o 2,5 godziny, aby w pe�ni na�adowa� ca�kowicie wyczerpany 
akumulator w temperaturze pokojowej (23°C). Czas potrzebny do na�adowania 
zmienia si� zale�nie od temperatury otoczenia i pozosta�ej pojemno�ci akumulatora.

� Ze wzgl�dów bezpiecze
stwa �adowanie akumulatora w niskich 
temperaturach (5–10°C) mo�e trwa� d�u�ej (do oko�o 4 godzin).

�adowanie akumulatora

LC-E6

LC-E6E

Poziom 
na�adowania

Kontrolka �adowania
Kolor Wska	nik

0–49%
Pomara
czowy

Miga z cz�stotliwo�ci� raz na sekund�
50–74% Miga z cz�stotliwo�ci� dwóch razy na sekund�

75% lub wi�cej Miga z cz�stotliwo�ci� trzech razy na sekund�
�adowanie Zielony 	wieci
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�adowanie akumulatora

� Po zakupie akumulator nie jest w pe�ni na�adowany.
Przed rozpocz�ciem korzystania nale�y na�adowa� akumulator.

� Akumulator nale�y na�adowa� na dzie
 przed lub w dniu planowanego u�ytkowania.
Na�adowany akumulator, nawet gdy jest przechowywany, stopniowo si� roz�adowuje i traci moc.

� Po na�adowaniu akumulatora nale�y od��czy� go od �adowarki, 
a �adowark� od��czy� od gniazda sieciowego.

� Pokryw� mo�na zak�ada� w ró�nej orientacji 
i sygnalizowa� w ten sposób na�adowanie 
lub roz�adowanie akumulatora.
Je�li akumulator zosta� na�adowany, pokryw� 
nale�y za�o�y� w taki sposób, aby otwór w kszta�cie 
baterii < > znajdowa� si� nad niebiesk� naklejk� na akumulatorze. Je�li 
akumulator jest roz�adowany, nale�y za�o�y� pokryw� odwrotnie.

� Je�li aparat nie jest u�ywany, nale�y wyj�� akumulator.
Je�li akumulator pozostanie w aparacie przez d�u�szy czas, b�dzie z niego pobierana 
niewielka ilo�� energii, co mo�e spowodowa� nadmierne roz�adowanie i skrócenie 
czasu pracy. Akumulator nale�y przechowywa� z za�o�on� pokryw� ochronn�. 
Przechowywanie w pe�ni na�adowanych akumulatorów mo�e obni�y� ich wydajno��.

� �adowarka mo�e by� tak�e wykorzystywana w innych krajach.
�adowarka mo�e by� zasilana napi�ciem przemiennym w zakresie od 100 V do 
240 V o cz�stotliwo�ci 50/60 Hz. W razie potrzeby nale�y do��czy� dost�pny 
w sprzeda�y adapter wtyczki sieciowej odpowiedni dla danego kraju lub 
regionu. Do �adowarki nie nale�y pod��cza� �adnego przeno�nego 
transformatora napi�cia, poniewa� mog�oby to doprowadzi� do jej uszkodzenia.

� Je�li akumulator roz�adowuje si� szybko, nawet po pe�nym 
na�adowaniu, oznacza to zako
czenie czasu jego eksploatacji.
Nale�y sprawdzi� stopie
 zu�ycia akumulatora (str. 334) i zakupi� nowy.

Wskazówki dotycz�ce korzystania z akumulatora i �adowarki

� Po od��czeniu wtyczki zasilaj�cej �adowarki nie nale�y dotyka� jej przez 
co najmniej 3 sekundy.

� Je�li pozosta�a moc akumulatora (str. 334) wynosi 94% lub wi�cej, 
akumulator nie b�dzie �adowany.

� �adowarki nie nale�y u�ywa� do �adowania akumulatorów innych ni� LP-E6.
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Umie�� w aparacie w pe�ni na�adowany akumulator LP-E6.

1 Otwórz pokryw�.
� Przesu
 d�wigni� w kierunku 

wskazanym strza�kami i otwórz pokryw�.

2 W�ó� akumulator.
� W�ó� koniec ze stykami akumulatora.
� Wsu
 akumulator a� do jego 

zablokowania w komorze.

3 Zamknij pokryw�.
� Doci�nij pokryw� a� do jej 

zatrza�ni�cia.

Otwórz pokryw� i wyjmij akumulator.
� Naci�nij d�wigni� blokady 

akumulatora w kierunku wskazanym 
strza�k� i wyjmij akumulator.

� Aby zapobiec zwarciu styków 
akumulatora, za�ó� na akumulator 
dostarczon� pokryw� ochronn� (str. 28).

Wk�adanie i wyjmowanie akumulatora

Wk�adanie akumulatora

Wyjmowanie akumulatora

Mo�na u�ywa� tylko akumulatora LP-E6.
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W aparacie mo�na stosowa� karty pami�ci SD, SDHC lub SDXC. 
Mo�na u�ywa� tak�e kart pami�ci SDHC i SDXC nale��cych do klasy 
szybko�ci UHS-I. Wykonane zdj�cia s� zapisywane na karcie.

Aby mo�na by�o zapisywa� dane na karcie i je z niej usuwa�, 
prze��cznik ochrony przed zapisem musi by� przesuni�ty w gór�.

1 Otwórz pokryw�.
� Przesu
 pokryw� w kierunku 

wskazanym strza�kami, aby j� otworzy�.

2 Wsu
 kart�.
� W�ó� kart� stron� z etykiet� 

skierowan� ku sobie, a nast�pnie 
wsu
 j� a� do zablokowania 
w gnie	dzie (jak pokazano 
na ilustracji).

3 Zamknij pokryw�.
� Zamknij pokryw� i przesu
 j� w 

kierunku wskazanym strza�kami a� 
do jej zablokowania.

� Po ustawieniu prze��cznika zasilania w 
pozycji <1> na monitorze LCD 
zostanie wy�wietlona liczba mo�liwych 
do wykonania zdj�� (str. 35).

Wk�adanie i wyjmowanie karty

Wk�adanie karty

Prze��cznik ochrony przed zapisem

Liczba mo�liwych do 
wykonania zdj��
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1 Otwórz pokryw�.
� Ustaw prze��cznik zasilania w 

pozycji <2>.
� Upewnij si�, �e kontrolka 

dost�pu nie �wieci, a nast�pnie 
otwórz pokryw�.

� Je�li jest wy�wietlany komunikat 
[Zapisywanie obrazu...], 
zamknij pokryw�.

2 Wyjmij kart�.
� Delikatnie wci�nij, a nast�pnie pu�� 

kart�, aby j� wysun��.
� Wyci�gnij kart�, a nast�pnie 

zamknij pokryw�.

Wyjmowanie karty

� Liczba mo�liwych do wykonania zdj�� zale�y od ilo�ci wolnego miejsca 
na karcie, jako�ci rejestracji obrazów, czu�o�ci ISO itp.

� Ustawienie dla opcji [z1: Zwolnij migawk� bez karty] warto�ci 
[Wy��cz] u�atwi pami�tanie o w�o�eniu karty (str. 346).

Kontrolka dost�pu



33

Wk�adanie i wyjmowanie karty

� �wiecenie lub miganie kontrolki dost�pu oznacza zapisywanie, 
odczytywanie, usuwanie lub przesy�anie obrazów na kart�. W tym 
momencie nie nale�y otwiera� pokrywy gniazda karty Kiedy 
kontrolka dost�pu �wieci lub miga, nie nale�y tak�e wykonywa� 
poni�szych czynno�ci. W przeciwnym razie mo�e doj�� do 
uszkodzenia danych obrazu, karty lub aparatu.
• Wyjmowanie karty.
• Wyjmowanie akumulatora.
• Potrz�sanie aparatem lub uderzanie nim o inne przedmioty.

� Je�li karta zawiera ju� zapisane zdj�cia, numeracja zdj�� mo�e nie 
rozpocz�� si� od numeru 0001 (str. 136).

� Je�li na monitorze LCD pojawi si� komunikat o b��dzie karty pami�ci, 
nale�y j� wyj�� i ponownie wsun�� do aparatu. Je�li b��d b�dzie si� 
powtarza�, nale�y u�y� innej karty. 
Je�li wszystkie obrazy z karty mo�na przes�a� do komputera, nale�y to 
zrobi�, a nast�pnie sformatowa� kart� w aparacie (str. 53). By� mo�e po 
tej czynno�ci karta zacznie funkcjonowa� prawid�owo.

� Styków karty nie nale�y dotyka� palcami ani metalowymi przedmiotami.
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Je�li po w��czeniu prze��cznika zasilania zostanie wy�wietlony ekran ustawie
 Data/czas/
strefa, zapoznaj si� z informacjami na stronie 36, aby ustawi� opcj� Data/czas/strefa.

<1> : powoduje w��czenie aparatu.
<2> : powoduje wy��czenie aparatu i 

zaprzestanie jego dzia�ania. 
Ustaw prze��cznik w tej pozycji, 
gdy nie u�ywasz aparatu.

� Ka�de ustawienie prze��cznika zasilania w 
pozycji <1> lub <2> uruchamia 
funkcj� automatycznego czyszczenia 
matrycy. (Mo�e by� s�yszalny cichy d�wi�k). 
Podczas czyszczenia matrycy na monitorze 
LCD jest wy�wietlana ikona <f>.

� Funkcja czyszczenia matrycy nie blokuje mo�liwo�ci 
zrobienia zdj�cia — naci�ni�cie przycisku migawki do 
po�owy (str. 44) spowoduje zatrzymanie procesu 
czyszczenia matrycy, po czym b�dzie mo�na zrobi� zdj�cie.

� W przypadku w��czenia i wy��czenia prze��cznika zasilania <1>/
<2> w krótkich odst�pach czasu ikona <f> mo�e nie by� 
wy�wietlana. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza ono problemu.

� W celu zaoszcz�dzenia energii akumulatora aparat wy��cza si� 
automatycznie po 1 minucie bezczynno�ci. Aby ponownie w��czy� 
aparat, wystarczy nacisn�� przycisk migawki do po�owy (str. 44).

� Czas automatycznego wy��czania aparatu mo�na ustawi� przy 
u�yciu opcji [52 Autom. wy��cz.] (str. 55).

W��czanie zasilania

Informacje dotycz�ce automatycznego czyszczenia matrycy

3 Informacje dotycz�ce automatycznego wy��czania zasilania

Je�li prze��cznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji <2> podczas zapisywania 
obrazu na karcie, na monitorze b�dzie wy�wietlany komunikat [Zapisywanie 
obrazu...], a zasilanie wy��czy si� po zako
czeniu zapisywania obrazu na karcie.
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W��czanie zasilania

Po ustawieniu prze��cznika zasilania w pozycji <1> zostanie wy�wietlony 
jeden z sze�ciu poziomów na�adowania akumulatora. Migaj�ca ikona 
akumulatora (b) oznacza, �e akumulator wkrótce si� roz�aduje.

Liczba mo�liwych do wykonania zdj��

� Powy�sze warto�ci dotycz� w pe�ni na�adowanego akumulatora LP-E6, przy wy��czonym podgl�dzie Live View 
i zosta�y obliczone w oparciu o standardy testowania opracowane przez stowarzyszenie Camera & Imaging 
Products Association (Stowarzyszenie producentów aparatów fotograficznych i sprz�tu do rejestracji obrazu).

� Liczba mo�liwych do wykonania zdj�� z uchwytem pionowym BG-E13
• Z dwoma akumulatorami LP-E6: oko�o dwukrotnie wi�ksza liczba zdj�� ni� w przypadku braku uchwytu pionowego.
• Z bateriami alkalicznymi AA/LR6 w temperaturze pokojowej (23°C): oko�o 480 zdj��.

z Sprawdzanie poziomu na�adowania akumulatora

Ikona

Poziom (%) 100–70 69–50 49–20 19–10 9–1 0

Temperatura Temperatura 
pokojowa (23°C)

Niska temperatura 
(0°C)

Liczba mo�liwych do wykonania zdj�� oko�o 1090 zdj�� oko�o 980 zdj��

� Liczba mo�liwych do wykonania zdj�� zmniejsza si� w wyniku 
wykonywania nast�puj�cych czynno�ci:
• D�u�sze naciskanie przycisku migawki do po�owy.
• Cz�ste w��czanie funkcji AF bez wykonania zdj�cia.
• U�ywanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
• Cz�ste u�ywanie monitora LCD.

� Liczba mo�liwych do wykonania zdj�� mo�e si� zmniejszy� w zale�no�ci 
od rzeczywistych warunków fotografowania.

� Obiektyw jest zasilany z akumulatora aparatu. W przypadku niektórych 
obiektywów liczba mo�liwych do wykonania zdj�� mo�e by� ni�sza.

� Informacje o liczbie mo�liwych do wykonania zdj�� w przypadku 
fotografowania Live View mo�na znale�� na stronie 181.

� Wy�wietl [54: Dane akumulatora], aby szczegó�owo sprawdzi� stan akumulatora (str. 334).
� Je�li do aparatu zosta� pod��czony uchwyt pionowy BG-E13 z bateriami typu AA/LR6, zostanie 

wy�wietlony wska�nik czteropoziomowy. (Ikony [x/m] nie b�d� wy�wietlane).
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Po pierwszym w��czeniu zasilania lub po wyzerowaniu daty, czasu i strefy 
zostanie wy�wietlony ekran ustawie
 Data/czas/strefa. Wykonaj opisane 
poni�ej czynno�ci, aby najpierw ustawi� stref� czasow�. Je�eli ustawisz w 
aparacie stref� czasow� w�a�ciw� dla aktualnego miejsca zamieszkania, 
podczas podró�y do innej strefy czasowej mo�esz po prostu ustawi� w 
aparacie stref� czasow� odpowiadaj�c� celowi podró�y, a data i czas w 
aparacie zostan� zaktualizowane automatycznie.
Nale�y pami�ta�, �e data i czas do��czane do zapisywanych obrazów opieraj� si� na 
tym ustawieniu daty/czasu. Upewnij si�, �e zosta�a ustawiona prawid�owa data/czas.

1 Wy�wietl ekran menu.
� Naci�nij przycisk <M>, aby 

wy�wietli� ekran menu.

2 Na karcie [52] wybierz pozycj� 
[Data/czas/strefa].
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� kart� [52].
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

pozycj� [Data/czas/strefa], a 
nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

3 Wybierz stref� czasow�.
� Ustawienie domy�lne to [London].
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� 

pole strefy czasowej.
� Naci�nij przycisk <0>, aby wy�wietli� symbol <r>.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� stref� 

czasow�, a nast�pnie naci�nij przycisk <0>. 
(Spowoduje to przywrócenie symbolu <s>).

3 Ustawianie daty, czasu i strefy

� Procedura wprowadzania ustawie
 w menu zosta�a opisana na stronach 51–52.
� Czas wy�wietlony w prawym górnym rogu wskazuje ró�nic� w stosunku 

do czasu uniwersalnego (UTC). Je�li nie widzisz swojej strefy czasowej, 
ustaw stref�, bazuj�c na ró�nicy wzgl�dem czasu UTC.
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3 Ustawianie daty, czasu i strefy

4 Ustaw dat� i czas.
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� liczb�.
� Naci�nij przycisk <0>, aby 

wy�wietli� symbol <r>.
� U�yj przycisku <V>, aby ustawi� 

liczb�, a nast�pnie naci�nij przycisk 
<0>. (Spowoduje to przywrócenie 
symbolu <s>).

5 Ustaw czas letni.
� Dostosuj ustawienia zale�nie od potrzeb.
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� opcj� [Y].
� Naci�nij przycisk <0>, aby wy�wietli� symbol <r>.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� opcj� 

[Z], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Po wybraniu opcji [Z] dla czasu letniego czas 

ustawiony w kroku 4 przesunie si� do przodu o 
1 godzin�. Wybranie opcji [Y] spowoduje 
anulowanie czasu letniego i przestawienie 
czasu do ty�u o 1 godzin�.

6 Zamknij ekran ustawie
.
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� pozycj� 

[OK], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Data/czas/strefa oraz czas letni 

zostan� ustawione i ponownie 
zostanie wy�wietlone menu.

� Ustawienia daty i czasu zaczn� obowi�zywa� po naci�ni�ciu przycisku 
<0> w punkcie 6.

� Po zmianie strefy czasowej sprawd�, czy zosta�a ustawiona prawid�owa data i czas.

W wyniku przechowywania aparatu bez akumulatora lub wyczerpania si� 
akumulatora mo�e nast�pi� wyzerowanie daty/czasu/strefy. W takim 
przypadku stref� czasow� oraz dat�/czas nale�y ustawi� ponownie.
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1 Wy�wietl ekran menu.
� Naci�nij przycisk <M>, aby 

wy�wietli� ekran menu.

2 Na karcie [52] wybierz pozycj� 
[Wybór j�zykaK].
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� 

kart� [52].
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

opcj� [Wybór j�zykaK], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

3 Wybierz ��dany j�zyk.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� j�zyk, 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� J�zyk interfejsu zostanie zmieniony.

3 Wybór j�zyka interfejsu
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Aparat jest zgodny z wszystkimi obiektywami Canon EF. Do aparatu 
nie mo�na pod��czy� obiektywów EF-S i EF-M.

1 Zdejmij dekle.
� Zdejmij tylny dekiel na obiektyw 

i dekiel na korpus, obracaj�c je 
w kierunku wskazanym strza�kami.

2 Zamontuj obiektyw.
� Wyrównaj czerwone punkty na 

obiektywie i aparacie, a nast�pnie 
obró� obiektyw w kierunku wskazanym 
strza�k� a� do jego zablokowania.

3 Ustaw prze��cznik trybów ostro�ci 
na obiektywie w pozycji <AF>.
� Symbol <AF> oznacza automatyczn� 

regulacj� ostro�ci (ang. auto focus).
� Ustawienie prze��cznika w pozycji 

<MF> (r�czna regulacja ostro�ci) 
powoduje, �e automatyczna regulacja 
ostro�ci nie dzia�a.

4 Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.

Montowanie i od��czanie obiektywu

� Przez obiektyw nie wolno patrze� na s�o
ce, poniewa� mo�e to 
spowodowa� uszkodzenie wzroku.

� Je�li podczas automatycznej regulacji ostro�ci obraca si� przednia cz��� 
obiektywu (pier�cie
 ostro�ci), nie nale�y dotyka� obracaj�cej si� cz��ci.

Minimalizacja ilo�ci kurzu
� Obiektyw nale�y wymienia� szybko i w miejscu o jak najmniejszym stopniu zapylenia.
� Przechowuj�c aparat bez pod��czonego obiektywu, nale�y koniecznie 

za�o�y� dekiel na korpus.
� Przed za�o�eniem dekla na korpus nale�y usun�� nagromadzony na nim kurz.
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Aby zmieni� ogniskow�, obró� palcami 
pier�cie
 zmiany ogniskowej na obiektywie.
Zmian� ogniskowej nale�y wykona� 
przed ustawieniem ostro�ci. Obrót 
pier�cienia po uzyskaniu ostro�ci 
mo�e spowodowa� lekk� utrat� 
ostro�ci obrazu.

Naciskaj�c przycisk zwalniania 
obiektywu, obró� obiektyw 
w kierunku wskazanym strza�kami.
� Obró� obiektyw a� do zatrzymania, 

a nast�pnie zdejmij go.
� Za�ó� tylny dekiel na od��czony obiektyw.

Informacje dotycz�ce zmiany ogniskowej

Od��czanie obiektywu
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Montowanie i od��czanie obiektywu

Os�ona na obiektyw pozwala ograniczy� niechciany dop�yw �wiat�a oraz chroni� przód 
obiektywu przed deszczem, �niegiem, kurzem itp. Przed umieszczeniem obiektywu w 
torbie (lub podobnym opakowaniu) mo�na zamontowa� os�on� w pozycji odwróconej.

1 Wyrównaj czerwone punkty na 
kraw�dziach os�ony i obiektywu, 
a nast�pnie obró� os�on� wed�ug 
wskazania strza�ki.

2 Obró� os�on� w sposób 
wskazany na rysunku.
� Obró� os�on� w prawo a� do 

jej zatrza�ni�cia.

Zamontuj os�on�.
� Obró� os�on� w kierunku wskazanym 

strza�k� a� do jej zatrza�ni�cia.

Zak�adanie os�ony obiektywu

Je�eli os�ona obiektywu i obiektyw maj� wska	nik mocowania

Je�eli ani os�ona obiektywu, ani obiektyw nie maj� wska	nika mocowania

� Je�eli obiektyw ma wska�nik mocowania, a os�ona nie zostanie prawid�owo zamocowana, 
brzegi kadru mog� zosta� zas�oni�te, powoduj�c przyciemnienie kraw�dzi obrazu.

� Podczas montowania lub od��czania os�ony nale�y obraca� j�, trzymaj�c 
za podstaw�. Trzymanie kraw�dzi os�ony podczas obracania mo�e 
spowodowa� jej odkszta�cenie i uniemo�liwi� obracanie.
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Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu IS redukuje wp�yw 
drga
 aparatu, pozwalaj�c uzyska� ostrzejsze zdj�cia. W opisanej 
procedurze jako przyk�adu u�yto obiektywu EF 24-105 mm f/4L IS USM.
* Skrót IS oznacza Image Stabilizer (Stabilizator obrazu).

1 Ustaw prze��cznik Image 
Stabilizer (Stabilizator obrazu) w 
pozycji <1>.
� Ustaw tak�e prze��cznik zasilania 

aparatu w pozycji <1>.

2 Naci�nij przycisk migawki do po�owy.
� Zacznie dzia�a� funkcja Image 

Stabilizer (Stabilizator obrazu).

3 Zrób zdj�cie.
� Gdy obraz w wizjerze ustabilizuje si�, 

naci�nij przycisk migawki do ko
ca, 
aby zrobi� zdj�cie.

Informacje dotycz�ce funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu

� Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) nie mo�e skorygowa� „rozmycia 
obiektu”, je�li fotografowany obiekt porusza si� podczas ekspozycji.

� W przypadku ekspozycji w trybie Bulb ustaw prze��cznik IS w pozycji 
<2>. Je�li zosta�a wybrana pozycja <1>, funkcja Image Stabilizer 
(Stabilizator obrazu) mo�e dzia�a� nieprawid�owo.

� Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) mo�e by� nieskuteczna w 
przypadku nadmiernych drga
, na przyk�ad na ko�ysz�cej si� �odzi.

� W przypadku u�ywania obiektywu EF 24-105 mm f/4L IS USM do 
fotografowania z pod��aniem aparatu za obiektem funkcja Image 
Stabilizer (Stabilizator obrazu) mo�e nie dzia�a�.

� Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) mo�e dzia�a� przy ustawieniu 
prze��cznika trybów ostro�ci na obiektywie w pozycji <AF> lub <MF>.

� W przypadku korzystania ze statywu mo�na nadal bez problemu robi� zdj�cia z 
prze��cznikiem IS ustawionym w pozycji <1>. Jednak w celu zaoszcz�dzenia 
energii akumulatora zalecane jest ustawienie prze��cznika IS w pozycji <2>.

� Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest skuteczna nawet w 
przypadku ustawienia aparatu na monopodzie.
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Obró� pokr�t�o korekcji dioptrii.
� Obró� pokr�t�o w lewo lub w prawo, aby 

punkty AF w wizjerze nabra�y ostro�ci.
� W przypadku trudno�ci z obracaniem 

pokr�t�em zdejmij muszl� oczn� (str. 166).

Aby uzyska� ostre zdj�cia, aparat nale�y trzyma� nieruchomo w celu 
minimalizacji jego drga
.

1. Praw� r�k� silnie chwy� uchwyt aparatu.
2. Lew� r�k� podtrzymaj spód obiektywu.
3. Delikatnie po�ó� palec wskazuj�cy prawej r�ki na przycisku migawki.
4. Doci�nij ramiona i �okcie do cia�a.
5. Aby zachowa� stabiln� postaw�, ustaw jedn� stop� nieco przed drug�.
6. Doci�nij aparat do twarzy i spójrz przez wizjer.

Czynno�ci podstawowe
Dostosowywanie ostro�ci wizjera

Trzymanie aparatu

Je�li korekcja dioptrii aparatu nie zapewnia ostrego obrazu w wizjerze, 
zaleca si� zastosowanie soczewek do korekcji dioptrii z serii E (10 typów, 
sprzedawane osobno).

Fotografowanie w pionieFotografowanie w poziomie

Informacje dotycz�ce fotografowania obrazów obserwowanych na 
monitorze LCD mo�na znale�� na str. 179.
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Przycisk migawki ma dwa po�o�enia. Mo�na nacisn�� go do po�owy, 
a nast�pnie do ko
ca.

Naci�ni�cie do po�owy
Uruchamia funkcj� automatycznej regulacji 
ostro�ci oraz system pomiaru ekspozycji 
ustawiaj�cy czas na�wietlania i przys�on�.
Ustawienie ekspozycji (czas na�wietlania 
i przys�ona) jest wy�wietlane w wizjerze i 
na panelu LCD (0).

Naci�ni�cie do ko
ca
Wyzwala migawk� i powoduje 
wykonanie zdj�cia.

Zapobieganie drganiom aparatu
Poruszenie trzymanego w r�kach aparatu w chwili ustawiania 
ekspozycji okre�la si� mianem drga
 aparatu. Mo�e to spowodowa� 
zarejestrowanie nieostrych zdj��. Aby zapobiec drganiom aparatu, 
nale�y pami�ta�, aby:

• Trzyma� aparat nieruchomo, jak pokazano na poprzedniej stronie.
• Nacisn�� przycisk migawki do po�owy, aby przeprowadzi� automatyczn� 

regulacj� ostro�ci, a nast�pnie powoli nacisn�� go do ko
ca.

Przycisk migawki

� W trybach strefy twórczej naci�ni�cie przycisku <p> jest 
równoznaczne z naci�ni�ciem przycisku migawki do po�owy.

� Je�li przycisk migawki zostanie naci�ni�ty ca�kowicie bez wcze�niejszego 
naci�ni�cia go do po�owy lub te� je�li zostanie naci�ni�ty do po�owy i natychmiast 
naci�ni�ty ca�kowicie, wykonanie zdj�cia przez aparat mo�e chwil� potrwa�.

� U�ytkownik mo�e b�yskawicznie wróci� do trybu gotowo�ci do 
fotografowania nawet podczas wy�wietlania menu, odtwarzania czy 
rejestrowania obrazów — wystarczy nacisn�� do po�owy przycisk migawki.
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Czynno�ci podstawowe

Obró� pokr�t�o, przytrzymuj�c 
naci�ni�ty przycisk zwalniania 
blokady pokr�t�a znajduj�cy si� 
na jego �rodku.

(1) Obracanie pokr�t�a <6> po 
naci�ni�ciu przycisku
Po naci�ni�ciu przycisku takiego jak 
<f> <R> <i> odpowiednia 
funkcja pozostaje wybrana na czas 
dzia�ania licznika (9). Obró� w tym 
czasie pokr�t�o <6>, aby wybra� 
��dane ustawienie.
Aparat b�dzie gotowy do wykonania 
zdj�cia, gdy funkcja wy��czy si� lub po 
naci�ni�ciu przycisku migawki do po�owy.
� Za pomoc� tego pokr�t�a mo�na 

wybra� lub ustawi� dzia�anie AF, tryb 
wyzwalania migawki, czu�o�� ISO, 
tryb pomiaru, wybór punktu AF itp.

(2) Obracanie samego pokr�t�a <6>
Obserwuj�c obraz przez wizjer lub panel 
LCD, obró� pokr�t�o <6>, aby wybra� 
��dane ustawienie.
� Za pomoc� tego pokr�t�a mo�na ustawi� 

czas na�wietlania, przys�on� itp.

Pokr�t�o wyboru trybów

6 Pokr�t�o g�ówne

Czynno�ci opisane w punkcie (1) s� tak�e mo�liwe wtedy, gdy prze��cznik 
<R> jest skierowany w prawo (blokada kilku funkcji, str. 47).
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(1) Obracanie pokr�t�a <5> po 
naci�ni�ciu przycisku
Po naci�ni�ciu przycisku takiego jak 
<f> <R> <i> odpowiednia 
funkcja pozostaje wybrana na czas 
dzia�ania licznika (9). Obró� w tym 
czasie pokr�t�o <5>, aby wybra� 
��dane ustawienie.
Aparat b�dzie gotowy do wykonania 
zdj�cia, gdy funkcja wy��czy si� lub po 
naci�ni�ciu przycisku migawki do po�owy.
� Za pomoc� tego pokr�t�a mo�na 

wybra� lub ustawi� dzia�anie AF, tryb 
wyzwalania migawki, czu�o�� ISO, 
tryb pomiaru, wybór punktu AF itp.

(2) Obracanie samego pokr�t�a <5>
Obserwuj�c obraz przez wizjer lub panel 
LCD, obró� pokr�t�o <5>, aby wybra� 
��dane ustawienie.
� Za pomoc� tego pokr�t�a mo�na 

ustawi� warto�� kompensacji 
ekspozycji, ustawienie przys�ony przy 
r�cznej regulacji ekspozycji itp.

5 Pokr�t�o szybkiej kontroli

Czynno�ci opisane w punkcie (1) s� tak�e mo�liwe wtedy, gdy prze��cznik 
<R> jest skierowany w prawo (blokada kilku funkcji, str. 47).
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Czynno�ci podstawowe

Multi-sterownik <9> ma osiem przycisków, które s� nachylane 
zgodnie z kierunkiem strza�ek.

� Za pomoc� tych o�miu przycisków 
mo�na wybiera� punkt AF, korygowa� 
balans bieli, przesuwa� punkt AF lub 
ramk� powi�kszania podczas 
fotografowania Live View, przewija� 
obrazy wy�wietlane w powi�kszeniu itp.

� W przypadku pozycji menu i ekranu 
szybkich nastaw multi-sterownik 
dzia�a tylko w kierunku pionowym i 
poziomym <V> <U>. Nie dzia�a 
po przek�tnej.

Wybór opcji [8C.Fn III -3: Blokada kilku funkcji] (str. 313) i 
przesuni�cie prze��cznika <R> w prawo zapobiega ruchowi 
pokr�t�a g�ównego, pokr�t�a szybkiej kontroli i multi-sterownika, a tym 
samym przypadkowej zmianie ustawie
.

Prze��cznik <R> ustawiony w lewo:
Blokada zwolniona
Prze��cznik <R> ustawiony w prawo:
Blokada w��czona

9 Multi-sterownik

R Blokada kilku funkcji

Je�li prze��cznik <R> znajduje si� po prawej stronie, a u�ytkownik 
spróbuje u�y� jednego z zablokowanych elementów steruj�cych aparatu, 
w wizjerze i na panelu LCD zostanie wy�wietlony symbol <L>. Na ekranie 
ustawie
 funkcji fotografowania (str. 48) pojawi si� komunikat [LOCK].
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Pod�wietlenie panelu LCD w��cza si� 
(9) lub wy��cza przez naci�ni�cie 
przycisku <U>. W przypadku trybu Bulb 
naci�ni�cie do ko
ca przycisku migawki 
spowoduje wy��czenie panelu LCD.

Po kilkukrotnym naci�ni�ciu przycisku <B> zostan� wy�wietlone 
ustawienia funkcji fotografowania.
Przy wy�wietlonych ustawieniach fotografowania mo�na obróci� 
pokr�t�o wyboru trybów, aby wy�wietli� ustawienia poszczególnych 
trybów fotografowania (str. 333).
Naci�ni�cie przycisku <Q> w��cza szybkie nastawy funkcji 
fotografowania (str. 49).
Ponowne naci�ni�cie przycisku <B> powoduje w��czenie wy�wietlacza.

U Pod�wietlenie panelu LCD

Wy�wietlanie ustawie
 funkcji fotografowania
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U�ytkownik mo�e bezpo�rednio wybra� i ustawi� funkcje fotografowania 
wy�wietlane na monitorze LCD. Nazywa si� to ekranem szybkich nastaw.

1 Naci�nij przycisk <Q>.
� Zostanie wy�wietlony ekran szybkich 

nastaw (7).

2 Ustaw ��dan� funkcj�.
� U�yj przycisku <V> <U>, 

aby wybra� funkcj�.
� Zostanie wy�wietlone ustawienie 

wybranej funkcji.
� Obró� pokr�t�o <6> lub <5>, 

aby zmieni� ustawienie.

3 Zrób zdj�cie.
� Aby zrobi� zdj�cie, naci�nij przycisk 

migawki do ko
ca.
� Zostanie wy�wietlony zarejestrowany 

obraz.

Q Szybkie nastawy funkcji fotografowania

Tryby strefy podstawowej Tryby strefy twórczej

Informacje dotycz�ce funkcji, które mo�na ustawia� w trybach strefy 
podstawowej, a tak�e procedury ustawiania mo�na znale�� na str. 83.
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� Wybierz ��dan� funkcj�, a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>. Zostanie 
wy�wietlony ekran ustawie
 funkcji.

� Obró� pokr�t�o <6> lub <5>, aby 
zmieni� ustawienie. Niektóre ustawienia 
mo�na tak�e zmienia� za pomoc� 
przycisku <U>. Niektóre funkcje mo�na 
ustawia� tak�e przyciskiem <B>.

� Naci�nij przycisk <0>, aby zako
czy� 
ustawianie i wróci� do ekranu szybkich nastaw

� Je�li wybierzesz opcj� < > (Ustawienia 
w�asne, str. 320) lub < > (Punkt AF, str. 94) i 
naci�niesz przycisk <M>, ekran ustawie
 
funkcji fotografowania uka�e si� ponownie.

Przyk�adowy ekran szybkich nastaw

Ekran ustawie
 funkcji

Czas na�wietlania (str. 144)

Dzia�anie AF (str. 92)

Korekcja balansu bieli (str. 123)

Tryb fotografowania*1 (str. 24) Priorytet jasnych partii obrazu*1 (str. 130)

Tryb pomiaru (str. 149)

Styl obrazów (str. 112)

Ustawienie kompensacji 
ekspozycji/sekwencji 

na�wietlania (str. 151, 152)

Korekta ekspozycji lampy (str. 170)

Czu�o�� ISO (str. 106)

Przys�ona (str. 146)

Funkcja Wi-Fi*2

Tryb wyzwalania migawki (str. 98)

Ustawienia w�asne 
(str. 320)

Balans bieli (str. 120)

Blokada AE*1 (str. 153)

Punkt AF (str. 94)
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny 
optymalizator jasno�ci) (str. 125)

Jako�� rejestracji 
obrazów (str. 102)

Sekwencja balansu bieli (str. 124)

*1: Tych funkcji nie mo�na ustawi� na ekranie szybkich nastaw.
*2: Informacje o ustawieniach funkcji Wi-Fi znajduj� si� w Instrukcji obs�ugi funkcji Wi-Fi.

<0>�
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Pozycje menu umo�liwiaj� zmian� poszczególnych ustawie
, np. 
jako�� rejestracji obrazów, dat� i czas itp. W tym celu nale�y u�y� 
przycisku <M>, przycisków <V> <U> i przycisku <0> z ty�u 
aparatu, obserwuj�c przy tym monitor LCD.

* Niektóre karty i pozycje menu nie s� wy�wietlane w trybach strefy podstawowej.

3 Obs�uga menu

Menu w trybach strefy podstawowej

Menu w trybach strefy twórczej

<V> <U>
Monitor LCD

Przycisk <0>

Przycisk <M>

Karta

Pozycje menu
Ustawienia 
menu

z Fotografowanie

5 Nastawy

9 Moje menu

3 Odtwarzanie
8 Funkcje 

indywidualne
A Fotografowanie Live View
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1 Wy�wietl ekran menu.
� Naci�nij przycisk <M>, 

aby wy�wietli� ekran menu.

2 Wybierz kart�.
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� 

kart� menu.
� Na przyk�ad karta [z4] odnosi si� do 

ekranu wy�wietlanego po wybraniu 
czwartej karty od lewej [ ].

3 Wybierz ��dan� pozycj�.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� pozycj�, 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

4 Wybierz ustawienie.
� U�yj przycisku <V> lub <U>, aby 

wybra� ��dane ustawienie (wybór 
niektórych ustawie
 wymaga u�ycia 
przycisku <V> lub <U>).

� Bie��ce ustawienie jest oznaczone 
kolorem niebieskim.

5 Zapisz ��dane ustawienie.
� Aby zapisa� ustawienie, naci�nij przycisk <0>.

6 Zamknij ekran ustawie
.
� Naci�nij przycisk <M>, aby wróci� do 

ekranu ustawie
 funkcji fotografowania.

Procedura wprowadzania ustawie
 w menu

� Aby wybra� kart� menu w punkcie 2, mo�na tak�e obróci� pokr�t�o <6>. 
W punkcie 4 niektóre ustawienia mo�na wybra� tak�e za pomoc� pokr�t�a <5>.

� Opisy funkcji menu w niniejszej instrukcji zak�adaj�, �e naci�ni�to 
przycisk <M> w celu wy�wietlenia ekranu menu.

� Aby anulowa�, naci�nij przycisk <M>.
� Szczegó�owe informacje dotycz�ce poszczególnych pozycji menu mo�na znale�� na str. 346.
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Je�li karta jest nowa lub zosta�a sformatowana w innym aparacie lub 
w komputerze osobistym, nale�y j� sformatowa� w omawianym 
aparacie.

Po sformatowaniu karty zostan� usuni�te wszystkie obrazy 
i dane, które by�y na niej zapisane. Zostan� usuni�te nawet 
chronione obrazy, dlatego nale�y upewni� si�, �e na karcie nie ma 
�adnych danych, które chcemy zachowa�. W razie potrzeby przed 
sformatowaniem karty nale�y przes�a� obrazy i dane do 
komputera lub sporz�dzi� kopi� zapasow� w podobny sposób.

1 Wybierz pozycj� [Formatuj kart�].
� Na karcie [51] wybierz pozycj� 

[Formatuj kart�], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Sformatuj kart�.
� Wybierz pozycj� [OK], a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.
� Karta zostanie sformatowana.
� Po zako
czeniu formatowania 

ponownie zostanie wy�wietlone menu.

� Aby przeprowadzi� pe�ne formatowanie, 
naci�nij przycisk <L> w celu 
zaznaczenia pozycji [Formatowanie 
pe�ne] symbolem <X>, a nast�pnie 
wybierz pozycj� [OK].

Przed rozpocz�ciem korzystania z aparatu

3 Formatowanie karty
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� Karta jest nowa.
� Karta zosta�a sformatowana w innym aparacie lub w komputerze.
� Karta jest zape�niona zdj�ciami lub innymi danymi.
� Wy�wietlany jest komunikat o b��dzie dotycz�cy karty (str. 370).

Procedur� [Formatuj kart�] nale�y przeprowadzi� w nast�puj�cych przypadkach:

Informacje dotycz�ce pe�nego formatowania
� Pe�ne formatowanie nale�y przeprowadzi�, gdy zapisywanie na karcie lub odczyt 

z niej trwa zbyt d�ugo oraz w celu ca�kowitego usuni�cia obrazów z karty.
� Pe�ne formatowanie powoduje skasowanie wszystkich zapisywalnych sektorów 

na karcie, dlatego trwa nieco d�u�ej ni� formatowanie standardowe.
� Pe�ne formatowanie mo�na zatrzyma�, wybieraj�c pozycj� [Anuluj]. 

Jednak w takim przypadku zostanie przeprowadzone formatowanie 
standardowe, co umo�liwi normalne korzystanie z karty.

� Karty o pojemno�ci do 128 GB b�d� formatowane zgodnie z systemem plików FAT. 
Karty o pojemno�ci wy�szej od 128 GB b�d� formatowane zgodnie z systemem 
plików exFAT. Je�li karta o pojemno�ci wi�kszej ni� 128 GB sformatowana w tym 
urz�dzeniu zostanie u�yta w innym aparacie, mo�e zosta� wy�wietlony komunikat o 
b��dzie, a u�ywanie karty mo�e by� niemo�liwe. Ponadto w przypadku niektórych 
systemów operacyjnych komputera lub czytników kart pami�ci karta sformatowana 
zgodnie z systemem plików exFAT mo�e by� nierozpoznawana.

� Formatowanie karty lub usuni�cie danych powoduje wy��cznie zmian� informacji 
dotycz�cych zarz�dzania plikami. Faktyczne dane nie s� ca�kowicie usuwane z 
karty. Nale�y o tym pami�ta� w przypadku sprzeda�y lub wyrzucania karty. 
Przed wyrzuceniem karty nale�y przeprowadzi� jej pe�ne formatowanie lub 
zniszczy� j� fizycznie, aby nie dopu�ci� do ujawnienia osobistych danych.

� Przed rozpocz�ciem korzystania z nowej karty Eye-Fi nale�y zainstalowa� 
w komputerze oprogramowanie karty. Nast�pnie nale�y sformatowa� kart� w aparacie.

� Pojemno�� karty wy�wietlana na ekranie formatowania mo�e by� 
mniejsza ni� pojemno�� oznaczona na karcie.

� W niniejszym urz�dzeniu zastosowano technologi� exFAT na licencji 
firmy Microsoft.
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Przed rozpocz�ciem korzystania z aparatu

W celu zaoszcz�dzenia energii akumulatora aparat wy��cza si� 
automatycznie po up�ywie ustawionego czasu bezczynno�ci. Aby 
aparat nie wy��cza� si� automatycznie, nale�y wybra� opcj� [Wy��cz] 
tego ustawienia. Po wy��czeniu zasilania aparat mo�na w��czy� 
ponownie, naciskaj�c przycisk migawki lub inne przyciski.

1 Wybierz pozycj� [Autom. wy��cz.].
� Na karcie [52] wybierz pozycj� 

[Autom. wy��cz.], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Ustaw ��dany czas.
� Wybierz ��dane ustawienie, a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

U�ytkownik mo�e ustawi� czas wy�wietlania obrazu na monitorze LCD 
bezpo�rednio po wykonaniu zdj�cia. Aby obraz nie znika� z ekranu, wybierz 
opcj� [bez limitu]. Aby obraz nie by� wy�wietlany, wybierz opcj� [Wy�.].

1 Wybierz pozycj� [Kontrolne wy�w].
� Na karcie [z1] wybierz pozycj� 

[Kontrolne wy�w], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Ustaw ��dany czas.
� Wybierz ��dane ustawienie, a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

3 Ustawianie czasu wy��czania zasilania/funkcja automatycznego wy��czania

3 Ustawianie czasu kontrolnego wy�wietlania obrazu

Nawet po wybraniu ustawienia [Wy��cz] monitor LCD wy��czy si� automatycznie po 
30 min celem zaoszcz�dzenia energii (zasilanie aparatu nie zostanie wy��czone).

Wybranie ustawienia [bez limitu] powoduje, �e obraz b�dzie wy�wietlany a� do 
up�yni�cia czasu okre�lonego w ustawieniu automatycznego wy��czania zasilania.
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Ekran ustawie
 fotografowania (str. 48) mo�e zosta� ustawiony w taki sposób, 
aby by� w��czony nawet w przypadku naci�ni�cia do po�owy przycisku migawki.

Na karcie [52] wybierz pozycj� [P. wy�/w� 
LCD], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>. 
Dost�pne ustawienia zosta�y opisane 
poni�ej. Wybierz ��dane ustawienie, 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

�[W��czony]: Wy�wietlacz pozostaje w��czony, nawet po 
naci�ni�ciu przycisku migawki do po�owy. Aby 
wy��czy� wy�wietlacz, naci�nij przycisk <B>.

�[Sp. migawki]: Po naci�ni�ciu przycisku migawki do po�owy 
wy�wietlacz zostanie wy��czony. Po zwolnieniu 
przycisku migawki wy�wietlacz zostanie w��czony.

Istnieje mo�liwo�� przywrócenia domy�lnych ustawie
 fotografowania 
oraz ustawie
 menu.

1 Wybierz pozycj� [Kasowanie 
nastaw aparatu].
� Na karcie [54] wybierz pozycj� 

[Kasowanie nastaw aparatu], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz pozycj� [OK].
� Wybierz pozycj� [OK], a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.
� Opcja [Kasowanie nastaw aparatu] 

spowoduje przywrócenie nast�puj�cych 
ustawie
 aparatu do warto�ci domy�lnych:

3 W��czanie/wy��czanie monitora LCD

3 Przywracanie domy�lnych ustawie
 aparatuN



57

Przed rozpocz�ciem korzystania z aparatu

Ustawienia fotografowania

Dzia�anie 
automatycznej 
regulacji ostro�ci

Tryb One-Shot AF
Tryb wyzwalania 
migawki

u (Pojedyncze 
zdj�cia)

Korygowanie 
ekspozycji/AEB Anulowane

Wybieranie 
punktu AF

Wybór 
automatyczny Korekta 

ekspozycji lampy 0 (zero)
Tryb pomiaru q (Pomiar 

wielosegm.) Eksp. wielokrotna Wy��cz
Czu�o�� ISO Automatycznie Tryb HDR Wy��cz HDR

Zakres ISO Limit dolny: 100
Limit górny: 25600

Blokow. lustra 
podniesionego Wy��cz

Autom. zakres 
ISO

Limit dolny: 100
Limit górny: 12800

Funkcje 
indywidualne Bez zmian

Min. czas na�wietlania - 
Autom. ISO Autom. Nastawy lampy Bez zmian
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Ustawienia rejestracji obrazów Ustawienia aparatu
Jako�� obrazu 73 Autom. wy��cz. 1 min.
Styl obrazów Auto Sygna� „bip” W��cz

Auto Lighting Optimizer 
(Automatyczny 
optymalizator jasno�ci)

Standardowa
Zwolnij migawk� 
bez karty W��cz

Kontrolne wy�w 2 sek.

Korekcja jasno�ci 
brzegów

W��cz/
zachowane 
dane korekcji

Alarm prze�wietl. Wy��cz
Wy�w. punktu AF Wy��cz
Siatka odtwarz. Wy�.

Korekcja aberracji 
chromatycznej

W��cz/
zachowane 
dane korekcji

Histogram Jasno��
Powi�kszenie (ok.) 2x
Ster. przez HDMI Wy��cz

Balans bieli Q (Automatyczny) Skoki za pom.6 e (10 obrazów)
R�czny WB 
(wg wzorca bieli) Anulowane Auto-obracanie W�.zD

Jasno�� LCD
Korekcja 
balansu bieli Anulowane P. wy�/w� LCD W��czony

Data/czas/strefa Bez zmian
Sekwencja 
balansu bieli Anulowane Wybór j�zyka Bez zmian

Standard TV Bez zmian
Przestrze
 kolorów sRGB Przewodnik funkcji W��cz
Redukcja zak�óce
 
(d�.czas) Wy��cz Opcje wy�w. 

przycisku z
Zaznaczone 
wszystkie 

Redukow. zak�óce
 - 
High ISO Standardowa W�asny tryb 

fotografowania Bez zmian

Priorytet jasnych 
partii obrazu Wy��cz Inform. o prawach 

autorskich Bez zmian

Numery plików Narastaj�co Przes. do Eye-Fi Wy��cz
Autoczyszczenie W��cz Moje Menu - 

tworzenie i obs�uga Bez zmian
Dane dla retuszu Usuwanie

Wy�wietl Moje Menu Wy��cz
GPS Wy��cz
Wi-Fi Wy��cz

Ustawienia funkcji Wi-Fi i GPS omówiono w odpowiednich instrukcjach obs�ugi.
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Przed rozpocz�ciem korzystania z aparatu

Ustawienia fotografowania 
Live View Ustawienia filmowania

Fotogr. Live View W��cz Metoda AF FlexiZone - Single
Metoda AF FlexiZone - Single Ciche nagryw. LV Tryb 1
Wy�wietl. siatki Wy�. Timer 

pomiarowy 16 sek.
Format obrazu 3:2

Symulacja 
ekspoz. W��cz

Wy�wietl. siatki Wy�.
Wielk. nagr. filmu 1920x1080/IPB

Ciche nagryw. LV Tryb 1 Nagryw. d	wi�ku Autom.
Timer pomiarowy 16 sek. Kod czasowy

Liczenie Bez zmian

Nastawa czasu 
pocz�tk Bez zmian

Licznik czasu nag Bez zmian
Licznik czasu odt Bez zmian
Pomijaj klatki Bez zmian

Migawka wideo Wy��cz
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Aby u�atwi� sobie korekcj� nachylenia aparatu, mo�na wy�wietli� 
poziomic� elektroniczn� na monitorze LCD i w wizjerze lub na panelu 
LCD. Nale�y pami�ta�, �e mo�na sprawdzi� tylko nachylenie w 
poziomie, a nie nachylenie do przodu/do ty�u.

1 Naci�nij przycisk <B>.
� Ka�de kolejne naci�ni�cie przycisku 

<B> powoduje zmian� 
wy�wietlanych informacji.

� Wy�wietl poziomic� elektroniczn�.

� Je�li poziomica elektroniczna nie 
jest wy�wietlana, ustaw funkcj� 
[53: Opcje wy�w. przycisku z] 
tak, aby poziomica elektroniczna by�a 
wy�wietlana (str. 332).

2 Sprawd	 nachylenie aparatu.
� Warto�ci nachylenia w poziomie s� 

wy�wietlane z dok�adno�ci� do 1°.
� Zmiana koloru linii z czerwonego na 

zielony oznacza, �e nachylenie 
zosta�o skorygowane.

Q Wy�wietlanie poziomicy elektronicznej

Wy�wietlanie poziomicy elektronicznej na monitorze LCD

Linia pozioma

� Nawet po skorygowaniu nachylenia istnieje margines b��du wynosz�cy ±1°.
� Mocne nachylenie aparatu powoduje zwi�kszenie marginesu b��du 

poziomicy elektronicznej.

Pos�uguj�c si� t� sam� procedur�, poziomic� elektroniczn� mo�na równie� 
wy�wietli� podczas fotografowania Live View i przed filmowaniem (str. 182, 210). 
Nale�y pami�ta�, �e poziomica elektroniczna nie jest wy�wietlana podczas 
filmowania. Po rozpocz�ciu nagrywania filmu poziomica elektroniczna zniknie.
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Q Wy�wietlanie poziomicy elektronicznej

Poziomica elektroniczna wy�wietlana w wizjerze i na panelu LCD 
wykorzystuje wska�nik poziomu ekspozycji. Nale�y pami�ta�, �e 
poziomica elektroniczna jest wy�wietlana tylko podczas fotografowania 
w orientacji poziomej. Nie jest wy�wietlana w orientacji pionowej.

1 Wybierz Funkcje indywidualne III.
� Na karcie [8] wybierz pozycj� 

[C.Fn III: Operowanie/Inne], a 
nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz C.Fn III -5 [Ustawienia 
w�asne].
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� 

pozycj� [5: Ustawienia w�asne], a 
nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

3 Wybierz pozycj� [e].
� Wybierz pozycj� [e: Przyc. 

podgl�du g��bi ostr], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

4 Wybierz pozycj� [Q].
� Wybierz pozycj� [Q: Poziomica 

elektroniczna wizjera], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

� Aby wyj�� z menu, naci�nij 
przycisk <M>.

Wy�wietlanie poziomicy elektronicznej w wizjerze
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5 Wy�wietl poziomic� 
elektroniczn�.
� Naci�nij przycisk podgl�du g��bi 

ostro�ci.
� Przy pomocy wska�nika poziomu 

ekspozycji w wizjerze i na panelu LCD 
zostanie wy�wietlone nachylenie w 
poziomie do ±9° z dok�adno�ci� do 1°.

� Naci�ni�cie przycisku migawki do 
po�owy spowoduje wy�wietlenie 
poziomu ekspozycji.

Przechylenie o 4° w prawo Przechylenie o 4° w lewo

� Nawet po skorygowaniu nachylenia istnieje margines b��du wynosz�cy ±1°.
� Mocne nachylenie aparatu powoduje zwi�kszenie marginesu b��du 

poziomicy elektronicznej.
� Je�eli do przycisku podgl�du g��bi ostro�ci przypisano funkcj� [Poziomica 

elektroniczna wizjera], podgl�d g��bi ostro�ci nie b�dzie wy�wietlany.



63

Podczas ustawiania niektórych funkcji mog� by� wy�wietlane opisy.

Przewodnik funkcji prezentuje prosty opis trybu fotografowania, funkcji 
lub opcji. Jest on wy�wietlany po zmianie trybu fotografowania lub 
ustawieniu funkcji fotografowania, fotografowania Live View, 
nagrywania filmów lub szybkich nastaw odtwarzania. Po wybraniu 
funkcji lub opcji na ekranie szybkich nastaw zostanie wy�wietlony 
odpowiedni opis przewodnika funkcji. Dalsza obs�uga urz�dzenia 
spowoduje znikni�cie przewodnika funkcji.

� Tryb fotografowania (przyk�ad)

� Szybkie nastawy (przyk�ad)

Wybierz pozycj� [Przew. funkcji].
� Na karcie [53] wybierz pozycj� 

[Przew. funkcji], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

� Wybierz pozycj� [Wy��cz], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

Przewodnik funkcji i pomoc

Przewodnik funkcji

3 Wy��czanie przewodnika funkcji

Ustawienia fotografowania Fotografowanie Live View Odtwarzanie
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Je�li u do�u ekranu menu wida� symbol [zPomoc], naci�ni�cie 
przycisku <B> spowoduje wy�wietlenie opisu funkcji (Pomoc). 
Je�eli tre�� pomocy zajmuje wi�cej ni� jeden ekran, wzd�u� prawej 
kraw�dzi zostanie wy�wietlony pasek przewijania. Mo�na przewin�� w 
dó�, obracaj�c pokr�t�o <5>.
� Przyk�ad: [z4: Redukcja zak�óce
 (d�.czas)]

� Przyk�ad: [8C.Fn I -1: Przyrosty nastaw ekspozycji]

� Przyk�ad: [8C.Fn II -1: Czu�.�ledz.]

Pomoc

B

�

Pasek przewijania

B

�

B

�
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2
Podstawowe czynno�ci fotografowania

W niniejszym rozdziale omówiono korzystanie z trybów 
strefy podstawowej ustawianych za pomoc� pokr�t�a 
wyboru trybów w celu uzyskania najlepszych wyników.

W przypadku trybów strefy podstawowej wystarczy jedynie 
wycelowa� aparat i nacisn�� przycisk migawki, a wszystkie 
parametry zostan� ustawione automatycznie przez aparat 
(str. 83, 342). Ponadto w celu zapobie�enia rejestracji 
nieudanych zdj�� zablokowana jest mo�liwo�� zmiany 
g�ównych ustawie
 funkcji fotografowania.

Strefa p
ods

taw
ow

a
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<A> jest trybem pe�nej automatyki. Aparat analizuje scen� i 
automatycznie dostosowuje optymalne ustawienia. Ustawia tak�e 
automatycznie ostro��, wykrywaj�c, czy obiekt jest nieruchomy czy si� 
porusza (str. 69).

1 Ustaw pokr�t�o wyboru trybów w 
pozycji <A>.
� Obró� pokr�t�o wyboru trybów, 

przytrzymuj�c naci�ni�ty przycisk 
zwalniania blokady znajduj�cy si� 
na jego �rodku.

2 Wyceluj dowolny punkt AF 
na obiekt.
� Do ustawienia ostro�ci b�d� s�u�y�y 

wszystkie punkty AF. Ostro�� b�dzie 
zwykle ustawiana na najbli�szym 
obiekcie.

� Skierowanie centralnego punktu 
AF na fotografowany obiekt u�atwia 
ustawienie ostro�ci.

3 Ustaw ostro�� na obiekt.
� Naci�nij przycisk migawki do po�owy. 

Spowoduje to ruch pier�cienia ostro�ci 
obiektywu w celu ustawienia ostro�ci.

� Punkt AF, który uzyskuje ostro��, 
mignie krótko na czerwono. W tym 
samym czasie zostanie wyemitowany 
sygna� d�wi�kowy i za�wieci si� 
kontrolka ostro�ci <o> w wizjerze.

A Fotografowanie z pe�n� automatyk� (Inteligentna scena auto)

Punkt AF

Kontrolka ostro�ci
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A Fotografowanie z pe�n� automatyk� (Inteligentna scena auto)

4 Zrób zdj�cie.
� Aby zrobi� zdj�cie, naci�nij przycisk 

migawki do ko
ca.
� Zarejestrowany obraz jest 

wy�wietlany na monitorze LCD przez 
oko�o 2 sek.

� Miga kontrolka ostro�ci <o> i nie mo�na uzyska� ostro�ci.
Skieruj punkt AF na obszar o wysokim kontra�cie, a nast�pnie 
naci�nij przycisk migawki do po�owy (str. 44). Je�li fotografowany 
obiekt znajduje si� zbyt blisko, oddal si� i spróbuj ponownie.

� Kilka punktów AF miga jednocze�nie.
Oznacza to, �e ostro�� zosta�a ustawiona dla wszystkich tych punktów. 
Je�li miga punkt AF pokrywaj�cy ��dany obiekt, zrób zdj�cie.

� Przez ca�y czas s�ycha� cichy sygna� d	wi�kowy (kontrolka 
ostro�ci <o> nie �wieci).
Oznacza to, �e aparat przez ca�y czas ustawia ostro�� na 
poruszaj�cy si� obiekt (kontrolka ostro�ci <o> nie �wieci). Mo�na 
robi� ostre zdj�cia poruszaj�cego si� obiektu.
Nale�y pami�ta�, �e blokada ostro�ci (str. 69) w tym wypadku 
nie dzia�a.

� Naci�ni�cie przycisku migawki do po�owy nie zapewnia 
ustawienia ostro�ci aparatu na obiekt.
Je�li prze��cznik trybów ostro�ci na obiektywie znajduje si� 
w pozycji <MF> (r�czna regulacja ostro�ci), nale�y ustawi� go 
w pozycji <AF> (automatyczna regulacja ostro�ci).

Cz�sto zadawane pytania

Tryb <A> pozwala uwydatni� kolory podczas fotografowania natury, 
otwartej przestrzeni oraz scen zachodów s�o
ca. Je�li nie mo�na uzyska� 
��danego tonu kolorów, u�yj trybu strefy twórczej, aby wybra� Styl obrazów 
inny ni� <D>, i zrób zdj�cie (str. 112).
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� Na wy�wietlaczu miga warto�� czasu na�wietlania.
Poniewa� jest zbyt ciemno, zdj�cia mog� by� nieostre ze wzgl�du 
na drgania aparatu. W takiej sytuacji zaleca si� stosowanie statywu 
lub zewn�trznej lampy b�yskowej Speedlite serii EX (str. 170), 
sprzedawanej osobno.

� Podczas fotografowania z u�yciem zewn�trznej lampy 
b�yskowej dolna cz��� zdj�cia jest nienaturalnie ciemna.
Je�li na obiektyw zosta�a za�o�ona os�ona, mo�e ona zas�oni� cz��� 
strumienia �wiat�a lampy b�yskowej. Je�li obiekt znajduje si� w 
niewielkiej odleg�o�ci od aparatu, przed zrobieniem zdj�cia nale�y 
zdj�� z obiektywu os�on�.

W trybach strefy podstawowej innych ni� <G> u�ywanie lamp Canon 
Speedlite serii EX (w sprzeda�y osobno) w s�abym �wietle lub podczas 
fotografowania pod �wiat�o umo�liwia rejestrowanie jasnego obrazu, a 
jednocze�nie zapobiega skutkom drga
 aparatu lub zmniejsza ilo�� cieni 
powstaj�cych wskutek fotografowania pod �wiat�o.
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Uwzgl�dniaj�c rodzaj sceny, umie�� fotografowany obiekt w lewej lub w prawej 
cz��ci kadru w celu uzyskania zrównowa�onego t�a i dobrej perspektywy.
W trybie <A> naci�ni�cie przycisku migawki do po�owy w celu 
ustawienia ostro�ci na nieruchomy obiekt powoduje zablokowanie 
ostro�ci. Mo�na wtedy zmieni� kompozycj� kadru, a nast�pnie 
nacisn�� przycisk migawki do ko
ca, aby zrobi� zdj�cie. Funkcja ta jest 
okre�lana jako „blokada ostro�ci”. Blokada ostro�ci jest dost�pna tak�e 
w innych trybach strefy podstawowej (z wyj�tkiem trybu Sport <5>).

Je�li podczas regulacji ostro�ci lub po jej uzyskaniu obiekt fotografowany w trybie 
<A> jest w ruchu (odleg�o�� mi�dzy nim a aparatem zmienia si�), zostanie 
w��czona funkcja AI Servo AF, która umo�liwia ci�g�e pod��anie ostro�ci za 
obiektem. (Przez ca�y czas s�ycha� cichy sygna� d�wi�kowy). Funkcja dzia�a 
przez ca�y czas kierowania punktu AF na obiekt, przy wci�ni�tym do po�owy 
przycisku migawki. Aby zrobi� zdj�cie, naci�nij przycisk migawki do ko
ca.

A Techniki w trybie pe�nej automatyki (Inteligentna scena auto)
Zmiana kompozycji zdj�cia

Fotografowanie poruszaj�cego si� obiektu



A Techniki w trybie pe�nej automatyki (Inteligentna scena auto)

70

Aparat umo�liwia fotografowanie z podgl�dem obrazu na monitorze 
LCD. Funkcja ta jest okre�lana jako „fotografowanie Live View”. 
Szczegó�owe informacje na ten temat mo�na znale�� na str. 179.

1 Ustaw prze��cznik 
fotografowania Live View/
filmowania w pozycji <A>.

2 Wy�wietl podgl�d kadru w trybie 
Live View na monitorze LCD.
� Naci�nij przycisk <0>.
� Na monitorze LCD zostanie wy�wietlony 

podgl�d kadru w trybie Live View.

3 Ustaw ostro�� na obiekt.
� Skieruj �rodkowy punkt AF < > na obiekt.
� Naci�nij przycisk migawki do po�owy, 

aby ustawi� ostro��.
� Po uzyskaniu ostro�ci punkt AF 

zmieni kolor na zielony i zostanie 
wyemitowany sygna� d�wi�kowy.

4 Zrób zdj�cie.
� Naci�nij przycisk migawki do ko
ca.
� Zdj�cie zostanie zarejestrowane 

i wy�wietlone na monitorze LCD.
� Po zako
czeniu wy�wietlania 

zarejestrowanego zdj�cia aparat 
automatycznie wróci do trybu 
fotografowania Live View.

� Naci�nij przycisk <0>, aby 
zako
czy� fotografowanie Live View.

A Fotografowanie Live View
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Tryb <C> pozwala w �atwy sposób zmieni� g��bi� ostro�ci i tryb 
wyzwalania migawki. Istnieje tak�e mo�liwo�� wyboru atmosfery, która 
ma by� oddana na obrazach. Ustawienia domy�lne s� takie same jak w 
trybie <A>.
* Symbol CA oznacza twórcz� automatyk� (ang. creative auto).

1 Ustaw pokr�t�o wyboru trybów 
w pozycji <C>.

2 Naci�nij przycisk <Q>. (7)
� Zostanie wy�wietlony ekran 

szybkich nastaw.

3 Ustaw ��dan� funkcj�.
� U�yj przycisku <V>, aby 

wybra� funkcj�.
� Zostanie wy�wietlona wybrana 

funkcja i przewodnik funkcji (str. 63).
� Szczegó�owe informacje na temat 

poszczególnych funkcji i sposobu ich 
ustawiania mo�na znale�� na 
stronach 72–73.

4 Zrób zdj�cie.
� Aby zrobi� zdj�cie, naci�nij przycisk 

migawki do ko
ca.

C Fotografowanie w trybie Twórcze Auto
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Naci�ni�cie przycisku <Q> pozwala ustawi� nast�puj�ce funkcje:

(1) Zdj�cia z wybran� atmosfer�
Istnieje mo�liwo�� wyboru ustawienia atmosfery, która ma by� 
oddana na obrazach. Obró� pokr�t�o <6> lub <5>, aby wybra� 
��dan� atmosfer�. Mo�na j� tak�e wybra� z listy, naciskaj�c 
przycisk <0>. Szczegó�owe informacje na ten temat mo�na 
znale�� na str. 84.

(2) Rozmywanie i wyostrzanie t�a

Przesuni�cie wska�nika w lew� stron� spowoduje rozmycie t�a. 
Przesuni�cie go w praw� stron� spowoduje wyostrzenie t�a. Aby 
uzyska� efekt rozmycia t�a, zapoznaj si� z rozdzia�em 
„Fotografowanie portretów” na str. 75. Ustaw efekt za pomoc� 
przycisku <U>. Wska�nik mo�na przesun�� tak�e za pomoc� 
pokr�t�a <6> lub <5>.
W przypadku niektórych obiektywów i warunków fotografowania 
efekt rozmycia t�a mo�e nie by� widoczny.

Czas na�wietlania (1)

(2)

Stan akumulatora Liczba mo�liwych
do wykonania zdj��

Czu�o�� ISO

Jako�� rejestracji obrazów

Przys�ona

(3)
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C Fotografowanie w trybie Twórcze Auto

(3) Wyzwalanie migawki: u�yj przycisku <U>, aby wybra� tryb 
wyzwalania migawki. Tryb wyzwalania migawki mo�na wybra� tak�e 
za pomoc� pokr�t�a <6> lub <5> albo przez naci�ni�cie 
przycisku <0> w celu wybrania trybu z listy.

<u> Pojedyncze zdj�cia:
Wykonywanie pojedynczych zdj��.

<i> Serie zdj��:
Naci�ni�cie przycisku migawki do ko
ca i przytrzymanie go 
spowoduje wykonanie serii zdj��. Mo�na wykonywa� maks. 
oko�o 4,5 klatki/s.

<B> Ciche zdj�cia pojed.:
Pojedyncze zdj�cia, w przypadku których d�wi�k migawki jest 
cichszy ni� w trybie <u>.

<M> Ciche serie zdj��:
Serie zdj�� (maks. oko�o 3 klatek/s) z cichszym d�wi�kiem 
migawki ni� w trybie <i>.

< > Samowyzwalacz: 10 s/Zdalne wyzwalanie:
< > Samowyzwalacz: 2 s/Zdalne wyzwalanie:

Zdj�cie zostanie wykonane po 10 lub 2 sekundach od 
naci�ni�cia przycisku migawki. Mo�na równie� u�ywa� pilota 
zdalnego sterowania.

W przypadku korzystania z samowyzwalacza nale�y zapozna� si� z 
uwagami  na str. 100.
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Podczas ustawiania trybu fotografowania odpowiedniego dla konkretnego 
uj�cia aparat automatycznie dostosowuje optymalne ustawienia.

1 Ustaw pokr�t�o wyboru trybów w 
pozycji <8>.

2 Naci�nij przycisk <Q>. (7)
� Zostanie wy�wietlony ekran 

szybkich nastaw.

3 Wybierz tryb fotografowania.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

sekcj� trybu fotografowania.
� Obró� pokr�t�o <6> lub <5>, aby 

wybra� tryb fotografowania.

� Tryb fotografowania mo�na wybra� 
tak�e z listy: wystarczy wybra� sekcj� 
trybu fotografowania i nacisn�� 
przycisk <0>.

Tryby fotografowania dost�pne w trybie <8>

8: Tryb specjalnego uj�cia

Tryb fotografowania Strona Tryb fotografowania Strona
2 Portrety str. 75 6 Nocne portrety str. 79
3 Krajobrazy str. 76 F Zdj�cia nocne z r�ki str. 80
4 Ma�e odleg�o�ci str. 77 G Kontrola pod�w. HDR str. 81
5 Sport str. 78
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Rozmycie t�a w trybie <2> (Portrety) uwydatnia posta� fotografowanej 
osoby. Ten tryb umo�liwia tak�e uzyskanie bardziej wyrazistego efektu 
zmi�kczenia odcieni skóry i w�osów.

� Efekt poprawia si� wraz ze zwi�kszaniem odleg�o�ci pomi�dzy 
obiektem i t�em.
Zwi�kszenie odleg�o�ci pomi�dzy obiektem i t�em wzmacnia efekt 
rozmycia t�a. Fotografowany obiekt wygl�da korzystniej na tle 
jednolitego ciemnego t�a.

� U�yj teleobiektywu.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw najd�u�sz� 
ogniskow� w celu wype�nienia kadru postaci� fotografowanej osoby od pasa w 
gór�. W razie konieczno�ci zbli� si� do fotografowanej osoby.

� Ustaw ostro�� na twarz.
Sprawd�, czy punkt AF pokrywaj�cy twarz miga na czerwono. 
W przypadku zbli�enia twarzy ustaw ostro�� na oczy.

2 Fotografowanie portretów

Wskazówki dotycz�ce fotografowania

Domy�lnie ustawiona jest opcja <i> (Serie zdj��). Przytrzymanie ca�kowicie 
wci�ni�tego przycisku migawki umo�liwia wykonanie serii zdj�� w celu uzyskania 
ró�nych pozycji i wyrazów twarzy fotografowanej osoby (maks. oko�o 4,5 klatki/s).
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Tryb <3> (Krajobrazy) s�u�y do fotografowania szerokich krajobrazów, 
a tak�e do uzyskania ostro�ci zarówno dla obiektów bliskich, jak i 
oddalonych. Zapewnia �ywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego 
oraz bardzo ostre i wyraziste obrazy.

� W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw 
najkrótsz� ogniskow�.
Korzystanie z najkrótszej ogniskowej obiektywu 
zmiennoogniskowego zapewni silniejszy efekt ostro�ci bliskich 
i oddalonych obiektów w porównaniu z najd�u�sz� ogniskow�. Nada 
tak�e szersz� perspektyw� fotografowanym krajobrazom.

� Fotografowanie scen nocnych.
Podczas fotografowania nocnych scen nale�y korzysta� ze statywu, 
aby zapobiec drganiom aparatu.

3 Fotografowanie krajobrazów

Wskazówki dotycz�ce fotografowania
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Tryb <4> (Ma�e odleg�o�ci) s�u�y do fotografowania kwiatów i innych niewielkich 
przedmiotów z ma�ych odleg�o�ci. W celu powi�kszenia obrazu ma�ych przedmiotów 
skorzystaj z obiektywu do makrofotografii (sprzedawanego osobno).

� U�yj jednolitego t�a.
Jednolite t�o zapewnia lepszy wygl�d obiektów (takich jak kwiaty itp.).

� Zbli� si� maksymalnie do fotografowanego obiektu.
Sprawd� minimaln� odleg�o�� uzyskania ostro�ci dla posiadanego 
obiektywu. Niektóre obiektywy zawieraj� oznaczenia typu 
<40,25 m>. Minimalna odleg�o�� uzyskania ostro�ci przez 
obiektyw jest mierzona mi�dzy znacznikiem <V> (p�aszczyzna 
ogniskowania) znajduj�cym si� po lewej stronie w górnej cz��ci 
aparatu i fotografowanym obiektem. Je�li fotografowany obiekt 
znajduje si� zbyt blisko, kontrolka ostro�ci <o> b�dzie miga�a.

� W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw 
najd�u�sz� ogniskow�.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego 
ustawienie najd�u�szej ogniskowej powi�kszy obraz 
fotografowanego obiektu.

4 Fotografowanie z ma�ych odleg�o�ci

Wskazówki dotycz�ce fotografowania
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W przypadku fotografowania poruszaj�cych si� obiektów, takich jak 
biegn�ce dziecko lub jad�cy samochód, u�yj trybu <5> (Sport).

� U�yj teleobiektywu.
Zaleca si� korzystanie z teleobiektywu pozwalaj�cego na fotografowanie z wi�kszych odleg�o�ci.

� Ustaw ostro�� za pomoc� �rodkowego punktu AF.
Skieruj centralny punkt AF na obiekt i naci�nij przycisk migawki do po�owy, 
aby automatycznie ustawi� ostro��. Podczas automatycznej regulacji 
ostro�ci przez ca�y czas s�ycha� cichy sygna� d�wi�kowy. Je�li nie mo�na 
ustawi� ostro�ci, kontrolka ostro�ci <o> b�dzie miga�a.
Domy�lnie ustawiona jest opcja <i> (Serie zdj��). Aby zrobi� 
zdj�cie, naci�nij przycisk migawki do ko
ca. Przytrzymanie 
ca�kowicie wci�ni�tego przycisku migawki umo�liwia wykonywanie 
serii zdj�� (z maksymaln� szybko�ci� oko�o 4,5 klatki/s) i u�ycie 
funkcji automatycznej regulacji ostro�ci, co pozwala uchwyci� ruch 
fotografowanego obiektu.

5 Fotografowanie poruszaj�cych si� obiektów

Wskazówki dotycz�ce fotografowania

W warunkach s�abego o�wietlenia i mo�liwo�ci wyst�pienia efektów drga
 
aparatu czas na�wietlania w lewym dolnym naro�niku wy�wietlacza wizjera 
b�dzie miga�. Nale�y trzyma� aparat nieruchomo i zrobi� zdj�cie.
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Aby sfotografowa� ludzi w nocy z naturalnie wygl�daj�cym t�em, 
skorzystaj z trybu <6> (Nocne portrety). Wymagana jest lampa 
b�yskowa. Zalecane jest tak�e u�ywanie statywu.

� U�yj obiektywu szerokok�tnego, lampy Speedlite oraz statywu.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw 
najkrótsz� ogniskow� w celu uzyskania szerokiego uj�cia sceny 
nocnej. U�yj tak�e statywu, aby zapobiec drganiom aparatu.

� Mo�na tak�e u�y� innych trybów fotografowania.
W zwi�zku z tym, �e podczas wykonywania zdj�� nocnych efekty 
drga
 aparatu mog� by� uwydatnione, zaleca si� korzystanie 
z trybów <A> i <F>.

6 Fotografowanie portretów nocnych (ze statywem)

Wskazówki dotycz�ce fotografowania

� Nale�y poprosi� fotografowan� osob�, aby nie poruszy�a si� nawet po 
wyzwoleniu b�ysku lampy.

� W przypadku jednoczesnego korzystania z samowyzwalacza i lampy b�yskowej — 
w chwil� po wykonaniu zdj�cia na krótko za�wieci si� kontrolka samowyzwalacza.

� Podczas fotografowania w trybie Live View mog� wyst�powa� trudno�ci z 
ustawianiem ostro�ci punktów �wiat�a, np. przy zdj�ciach nocnych. W takiej 
sytuacji nale�y ustawi� metod� AF na [Tryb szybki] i wykona� zdj�cie. 
Je�eli ustawianie ostro�ci wci�� jest utrudnione, ustaw prze��cznik trybów 
ostro�ci na obiektywie na [MF] i wyreguluj ostro�� r�cznie.
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Zwykle podczas wykonywania zdj�� nocnych konieczne jest u�ycie 
statywu, który unieruchamia aparat. Jednak w trybie <F> (Zdj�cia 
nocne z r�ki) mo�na fotografowa� sceny nocne, trzymaj�c aparat w 
r�kach. W tym trybie w przypadku ka�dego zdj�cia s� rejestrowane 
cztery uj�cia. W efekcie powstaje jasne zdj�cie, na którym efekty drga
 
aparatu s� ograniczone.

� Mocno trzymaj aparat.
Podczas fotografowania trzymaj aparat mocno i nieruchomo. Je�li 
którekolwiek z czterech zdj�� jest mocno poruszone ze wzgl�du na 
drgania aparatu itp., mog� one nie zosta� poprawnie wyrównane w 
ostatecznie zarejestrowanym obrazie.

� Je�eli na zdj�ciu jest cz�owiek:
Lampa b�yskowa umo�liwia wykonywanie nocnych zdj�� ludzi i t�a 
aparatem trzymanym w d�oniach. Aby portret by� udany, przy 
pierwszym uj�ciu zostanie u�yta lampa b�yskowa. Nale�y poprosi� 
fotografowan� osob�, aby nie porusza�a si� a� do ko
ca serii 
czterech uj��.

F Fotografowanie scen nocnych (z r�ki)

Wskazówki dotycz�ce fotografowania

Zobacz przestrogi na stronie 82.
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W przypadku fotografowania sceny z ciemnymi i jasnymi obszarami 
nale�y u�y� trybu <G> (Kontrola pod�w. HDR). Podczas 
fotografowania wykonywana jest seria trzech zdj�� o ró�nych 
ekspozycjach, a na ostatecznym obrazie wyst�puje najmniejsza utrata 
szczegó�ów w ciemnych partiach w wyniku fotografowania pod �wiat�o i 
najszersza gama tonalna. 

� Mocno trzymaj aparat.
Podczas fotografowania trzymaj aparat mocno i nieruchomo. Je�li 
którekolwiek z trzech zdj�� jest mocno poruszone ze wzgl�du na 
drgania aparatu itp., mog� one nie zosta� poprawnie wyrównane w 
ostatecznie zarejestrowanym obrazie.

G Fotografowanie pod �wiat�o

Wskazówki dotycz�ce fotografowania

� Lampa Speedlite nie b�y�nie, nawet je�eli jest pod��czona do aparatu.
� Zobacz przestrogi na stronie 82.

HDR to skrót nazwy High Dynamic Range.
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Przestrogi dotycz�ce funkcji <F> (Zdj�cia nocne z r�ki)
� Podczas fotografowania w trybie Live View mog� wyst�powa� trudno�ci z ustawianiem ostro�ci 

punktów �wiat�a, np. przy zdj�ciach nocnych. W takiej sytuacji nale�y ustawi� metod� AF na 
[Tryb szybki] i wykona� zdj�cie. Je�eli ustawianie ostro�ci wci�� jest utrudnione, ustaw 
prze��cznik trybów ostro�ci na obiektywie na [MF] i wyreguluj ostro�� r�cznie.

� Je�li obiekt jest za blisko aparatu podczas fotografowania z lamp� 
b�yskow�, zdj�cie mo�e by� skrajnie jasne (prze�wietlenie).

� W przypadku u�ywania lampy b�yskowej do wykonywania nocnych zdj�� w s�abym �wietle lub zdj�� 
ludzi, w których obiekt i t�o znajduj� si� wystarczaj�co blisko, by zosta�y o�wietlone lamp� b�yskow�, 
zdj�cia mog� nie zosta� poprawnie wyrównane. W efekcie mo�e powsta� rozmyte zdj�cie.

� Informacje o zasi�gu b�ysku:
• W przypadku fotografowania z u�yciem lampy b�yskowej Speedlite z automatycznym 

ustawieniem zasi�gu lampy zostanie ono ustawione w skrajnym po�o�eniu 
szerokok�tnym, niezale�nie od ustawienia obiektywu zmiennogniskowego.

• W przypadku fotografowania z u�yciem lampy b�yskowej Speedlite z 
prze��cznikiem r�cznego zasi�gu lampy zdj�cia nale�y wykonywa� z 
g�owic� lampy ustawion� w po�o�eniu szerokok�tnym (normalnym).

Przestrogi dotycz�ce funkcji <G> (Kontrola pod�w. HDR)
� W obrazach mo�e nie zosta� oddana p�ynna gradacja, mog� one 

wygl�da� nieregularnie i zawiera� znaczne zak�ócenia.
� Kontrola pod�wietlenia HDR mo�e by� nieskuteczna w przypadku 

fotografowania pod �wiat�o lub w przypadku scen o du�ym kontra�cie.

Przestrogi dotycz�ce funkcji <F> (Zdj�cia nocne z r�ki) i <G> 
(Kontrola pod�w. HDR)
� W porównaniu z innymi trybami fotografowania fotografowany obszar b�dzie mniejszy.
� Nie mo�na wybra� opcji RAW i RAW+JPEG. W przypadku wybrania opcji RAW w innych 

trybach fotografowania obrazy b�d� rejestrowane w jako�ci 73. Ponadto w przypadku 
ustawienia RAW+JPEG obraz zostanie zarejestrowany w wybranej jako�ci JPEG.

� W przypadku fotografowania poruszaj�cego si� obiektu jego ruch pozostawi powidok.
� Wyrównanie obrazu mo�e nie dzia�a� poprawnie w przypadku powtarzaj�cych 

si� motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezró�nicowanych tonalne 
obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drga
 aparatu.

� W porównaniu do fotografowania ze zwyk�ymi parametrami zapisywanie 
obrazu na karcie trwa d�u�ej. W trakcie przetwarzania obrazów aparat 
wy�wietla w wizjerze i na panelu LCD komunikat „buSY” i do 
zako
czenia tego procesu nie mo�na zrobi� kolejnego zdj�cia.

� Je�li ustawiono tryb fotografowania <F> lub <G>, drukowanie bezpo�rednie jest 
niemo�liwe. Nale�y wybra� inny tryb fotografowania i wykona� drukowanie bezpo�rednie.
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W trybach strefy podstawowej podczas 
wy�wietlania ekranu ustawie
 funkcji 
fotografowania mo�na nacisn�� przycisk 
<Q>, aby wy�wietli� ekran szybkich nastaw. 
Poni�sza tabela zawiera funkcje, które 
mo�na ustawi� na ekranie szybkich nastaw w 
poszczególnych trybach strefy podstawowej. 

1 Ustaw pokr�t�o wyboru trybów na tryb strefy podstawowej.

2Naci�nij przycisk <Q>. (7)
� Zostanie wy�wietlony ekran szybkich nastaw.

3Ustaw funkcj�.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� funkcj�. (Czynno�� ta nie jest 

wymagana w trybie A).
� Zostanie wy�wietlona wybrana funkcja i przewodnik funkcji (str. 63).
� Funkcje mo�na wybiera� tak�e za pomoc� pokr�t�a <6> lub <5>.

Funkcje mo�liwe do ustawienia w trybach strefy podstawowej
o: Ustawienie domy�lne k: Ustawiane przez u�ytkownika  : Opcja niedost�pna

* Zmiana trybu fotografowania lub ustawienie prze��cznika zasilania w pozycji <2> 
powoduje przywrócenie ustawie
 domy�lnych (z wyj�tkiem samowyzwalacza).

Q Szybkie nastawy

Funkcja A C
8

2 3 4 5 6 F G

Tryb 
wyzwalania 
migawki 
(str. 98)

u: Pojedyncze zdj�cia o o k o o k o o o

i: Serie zdj�� k k o k k o k k k

B: Ciche zdj�cia pojedyncze k k k k k k k k k

M: Ciche serie zdj�� k k k k k k k k k

Samowyzwalacz 
(str. 100)

Q k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

Zdj�cie z wybran� atmosfer� (str. 84) k k k k k k k

Zdj�cie wg o�wietlenia/uj�cia (str. 87) k k k k

Rozmywanie i wyostrzanie t�a (str. 72) k

Przyk�ad: tryb portretowy
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Istnieje mo�liwo�� wyboru atmosfery fotografowanego uj�cia. Nie 
dotyczy to trybów A> i <G> strefy podstawowej.

1 Ustaw tryb fotografowania <C> 
lub <8>.
� Je�eli tryb fotografowania to <8>, wybierz 

jedno z nast�puj�cych ustawie
: <2>, 
<3>, <4>, <5>, <6> lub <F>.

2 Ustaw prze��cznik fotografowania Live 
View/filmowania w pozycji <A>.

3 Wy�wietl podgl�d kadru w trybie 
Live View.
� Naci�nij przycisk <0>, aby 

wy�wietli� obraz Live View.
� Efekt atmosfery mo�na sprawdzi� na ekranie.

4 Na ekranie szybkich nastaw 
wybierz ��dan� atmosfer�.
� Naci�nij przycisk <Q> (7).
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

pozycj� [  Ustaw. standard.]. Na 
ekranie zostanie wy�wietlona pozycja 
[Zdj. z wybran� atmosf.].

Fotografowanie z uwzgl�dnieniem atmosfery

Atmosfera C 8 Efekt atmosfery
2 3 4 5 6 F

 Ustaw. standard. k k k k k k k Brak ustawienia
 �ywe k k k k k k k S�aby / Standard / Mocny
 Mi�kkie k k k k k k k S�aby / Standard / Mocny
 Ciep�e k k k k k k k S�aby / Standard / Mocny
 Dostojne k k k k k k k S�aby / Standard / Mocny
 Zimne k k k k k k k S�aby / Standard / Mocny
 Ja�niejsze k k k k k k k S�aby / 	redni / Mocny
 Ciemniejsze k k k k k k k S�aby / 	redni / Mocny
 Monochromatyczne k k k k k k k Niebieski / Cz/B / Sepia
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Fotografowanie z uwzgl�dnieniem atmosfery

� U�yj przycisku <U>, aby wybra� 
��dan� atmosfer�.

� Na monitorze LCD zostanie 
wy�wietlony wygl�d obrazu w 
wybranej atmosferze.

5 Ustaw efekt atmosfery.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� pasek 

efektów. Spowoduje to wy�wietlenie 
pozycji [Efekt] w dolnej cz��ci ekranu.

� U�yj przycisku <U>, aby wybra� 
��dany efekt.

6 Zrób zdj�cie.
� Aby zrobi� zdj�cie, naci�nij przycisk 

migawki do ko
ca.
� Aby powróci� do fotografowania z wykorzystaniem 

wizjera, naci�nij przycisk <0> w celu wyj�cia z 
trybu fotografowania Live View. Nast�pnie naci�nij 
przycisk migawki do ko
ca, aby zrobi� zdj�cie.

� Zmiana trybu fotografowania lub ustawienie 
prze��cznika zasilania w pozycji <2> 
powoduje przywrócenie ustawienia do 
warto�ci [  Ustaw. standard.].

� Podgl�d kadru w trybie Live View wy�wietlany przy zastosowanym ustawieniu 
atmosfery mo�e nie odzwierciedla� dok�adnie rzeczywistego zdj�cia.

� U�ycie lampy b�yskowej mo�e zminimalizowa� efekt atmosfery.
� W przypadku otwartej przestrzeni i silnego o�wietlenia podgl�d kadru w trybie 

Live View mo�e nie odzwierciedla� dok�adnie jasno�ci lub atmosfery 
rzeczywistego zdj�cia. Dla ustawienia [52: Jasno�� LCD] wybierz warto�� 4 i 
spójrz na podgl�d kadru w trybie Live View na ekranie, na który nie pada �wiat�o.

Je�li obraz Live View nie ma by� wy�wietlany podczas ustawiania funkcji, po 
punkcie 1 naci�nij przycisk <Q>. Po naci�ni�ciu przycisku <Q>zostanie 
wy�wietlony ekran szybkich nastaw i b�dzie mo�na ustawi� funkcje [Zdj. z 
wybran� atmosf.] i [Efekt], a nast�pnie fotografowa� z wykorzystaniem wizjera.
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Ustawienia atmosfery
Ustaw. standard.
Standardowe cechy obrazu dla wybranego trybu fotografowania. 
Nale�y pami�ta�, �e w trybie <2> obraz przyjmuje cechy 
charakterystyczne dla portretów, natomiast w trybie <3> obraz 
przyjmuje cechy charakterystyczne dla krajobrazów. Ka�da 
atmosfera stanowi modyfikacj� odpowiednich cech 
charakterystycznych obrazu dla wybranego trybu fotografowania.
�ywe
Obiekt b�dzie ostry i w �ywych kolorach. Zdj�cie b�dzie mia�o bardziej 
imponuj�cy wygl�d ni� w przypadku opcji [  Ustaw. standard.].
Mi�kkie
Obiekt b�dzie mi�kki i delikatny. Opcja odpowiednia do portretów 
oraz fotografowania kwiatów, zwierz�t itp.
Ciep�e
Obiekt b�dzie mi�kki i w cieplejszych kolorach. Opcja odpowiednia 
do portretów oraz fotografowania zwierz�t i innych obiektów, którym 
ma by� nadany cieplejszy wygl�d.
Dostojne
Ogólna jasno�� jest nieco obni�ona, natomiast obiekt jest 
podkre�lony, aby nada� mu dostojny wygl�d. Funkcja powoduje, �e 
osoby i zwierz�ta na zdj�ciu b�d� wyró�nia�y si� z t�a.
Zimne
Ogólna jasno�� jest nieco obni�ona, a kolory s� ch�odniejsze. Obiekt 
w cieniu b�dzie wygl�da� spokojnie i imponuj�co.
Ja�niejsze
Zdj�cie b�dzie ja�niejsze.
Ciemniejsze
Zdj�cie b�dzie ciemniejsze.
Monochromatyczne
Zdj�cie b�dzie monochromatyczne. Dost�pne kolory zdj�cia 
monochromatycznego to czarno-bia�y, sepia i niebieski. Ustawienie 
opcji [Monochromatyczne] mo�e spowodowa� wy�wietlenie 
symbolu <h> w lewej dolnej cz��ci wizjera (str. 313).
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W trybach strefy podstawowej <2>, <3>, <4> i <5> mo�na 
fotografowa� przy ustawieniach odpowiadaj�cych o�wietleniu lub 
uj�ciu. Zwykle opcja [  Ustaw. domy�lne] jest odpowiednia, 
natomiast je�li ustawienia odpowiadaj� warunkom o�wietleniowym lub 
uj�ciu, zdj�cie b�dzie dok�adniej odzwierciedla�o rzeczywisto��.
Je�li w trybie fotografowania Live View maj� by� ustawione funkcje 
[Zdj. wg o�wietl./uj�cia] i [Zdj. z wybran� atmosf.] (str. 84), w 
pierwszej kolejno�ci nale�y ustawi� funkcj� [Zdj. wg o�wietl./uj�cia]. 
U�atwia to sprawdzenie efektu funkcji na monitorze LCD.

1 Ustaw tryb fotografowania <8>.
� Wybierz jedno z nast�puj�cych 

ustawie
: <2>, <3>, <4> lub 
<5>.

2 Ustaw prze��cznik fotografowania Live 
View/filmowania w pozycji <A>.

3 Wy�wietl podgl�d kadru w trybie 
Live View.
� Naci�nij przycisk <0>, aby 

wy�wietli� obraz Live View.
� Uzyskany efekt mo�na sprawdzi� 

na ekranie.

Fotografowanie wed�ug o�wietlenia lub uj�cia

O�wietlenie lub 
uj�cie

8

2 3 4 5

 Ustaw. domy�lne k k k k

 	wiat�o dzienne k k k k

 Miejsca ocienione k k k k

 Pochmurny dzie
 k k k k

 	wiat�o �arówek k k k

 	wiat�o jarzeniowe k k k

 Zachód s�o
ca k k k k
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4 Na ekranie szybkich nastaw wybierz 
odpowiednie o�wietlenie lub uj�cie.
� Naci�nij przycisk <Q> (7).
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

pozycj� [  Ustaw. domy�lne]. Na 
ekranie zostanie wy�wietlona pozycja 
[Zdj. wg o�wietl./uj�cia].

� U�yj przycisku <U>, aby wybra� 
odpowiednie o�wietlenie lub uj�cie.

� Zostanie wy�wietlony uzyskany obraz z 
wybranym rodzajem o�wietlenia lub uj�cia.

5 Zrób zdj�cie.
� Aby zrobi� zdj�cie, naci�nij przycisk 

migawki do ko
ca.
� Aby powróci� do fotografowania z wykorzystaniem 

wizjera, naci�nij przycisk <0> w celu wyj�cia z 
trybu fotografowania Live View. Nast�pnie naci�nij 
przycisk migawki do ko
ca, aby zrobi� zdj�cie.

� Zmiana trybu fotografowania lub 
ustawienie prze��cznika zasilania w 
pozycji <2> powoduje 
przywrócenie ustawienia do warto�ci 
[  Ustaw. domy�lne].

� W przypadku korzystania z lampy b�yskowej zostanie wybrana warto�� 
[  Ustaw. domy�lne]. (Jednak�e informacje o obrazie b�d� 
obejmowa�y ustawiony typ o�wietlenia lub uj�cia).

� W przypadku ustawienia tej opcji razem z funkcj� [Zdj. z wybran� atmosf.] ustaw 
opcj� o�wietlenia lub typ uj�cia, które najlepiej odpowiada ustawionej atmosferze. 
Na przyk�ad w przypadku opcji [Zachód s�o
ca] ciep�e kolory b�d� bardziej 
wyraziste, przez co ustawiona atmosfera mo�e nie spe�ni� swojego zadania.

Je�li obraz Live View nie ma by� wy�wietlany podczas ustawiania funkcji, 
po punkcie 1 naci�nij przycisk <Q>. Naci�ni�cie przycisku <Q> 
spowoduje wy�wietlenie ekranu szybkich nastaw. Mo�na wtedy ustawi� 
funkcj� [Zdj. wg o�wietl./uj�cia] i fotografowa� z wykorzystaniem wizjera.
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Fotografowanie wed�ug o�wietlenia lub uj�cia

Ustawienia o�wietlenia/uj�cia
Ustaw. domy�lne
Ustawienie domy�lne odpowiednie w przypadku wi�kszo�ci obiektów.
�wiat�o dzienne
Jest to opcja dla obiektów o�wietlonych �wiat�em s�onecznym. 
Zapewnia naturalnie wygl�daj�cy b��kit nieba i ziele
 oraz lepsze 
odwzorowanie kwiatów o delikatnych kolorach.
Miejsca ocienione
Jest to opcja dla obiektów w cieniu. Odpowiednia dla odcieni skóry, 
które mog� mie� zbyt ch�odny kolor, a tak�e dla kwiatów o 
delikatnych kolorach.
Pochmurny dzie

Jest to opcja dla obiektów pod pochmurnym niebem. Ociepla 
odcienie skóry i krajobrazy, które w pochmurny dzie
 mog�yby 
wygl�da� bezbarwnie. Sprawdza si� tak�e podczas fotografowania 
kwiatów o delikatnych kolorach.
�wiat�o �arówek
Jest to opcja dla obiektów o�wietlonych �wiat�em �arówek. 
Ogranicza czerwono-pomara
czowy kolor spowodowany tego 
rodzaju o�wietleniem.
�wiat�o jarzeniowe
Jest to opcja dla obiektów o�wietlonych �wiat�em jarzeniowym. 
Odpowiednia dla wszystkich rodzajów �wiat�a jarzeniowego.
Zachód s�o
ca
Opcja pozwalaj�ca uchwyci� imponuj�ce kolory zachodu s�o
ca.
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3
Ustawianie autofokusa 

i trybu wyzwalania migawki
W wizjerze znajduje si� 11 punktów 
AF. Wybór optymalnego punktu AF 
umo�liwia skomponowanie uj�cia z 
zachowaniem automatycznej 
regulacji ostro�ci.

Mo�na równie� wybra� dzia�anie AF i tryb wyzwalania 
migawki, które s� dopasowane w mo�liwie najwi�kszym 
stopniu do warunków fotografowania i obiektu.

� Ikona M w prawym górnym rogu tytu�u strony oznacza, �e 
dana funkcja jest dost�pna wy��cznie w trybach strefy 
twórczej (d/s/f/a/F).

� W trybach strefy podstawowej dzia�anie AF i punkt AF s� 
ustawiane automatycznie.

Symbol <AF> oznacza automatyczn� regulacj� ostro�ci (ang. auto 
focus). Symbol <MF> oznacza r�czn� regulacj� ostro�ci (ang. 
manual focus).
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U�ytkownik mo�e wybra� charakterystyk� dzia�ania AF najbardziej odpowiedni� dla 
warunków fotografowania lub obiektu. W trybach strefy podstawowej dla wybranego trybu 
fotografowania automatycznie jest ustawiana optymalna charakterystyka dzia�ania trybu AF.

1 Ustaw prze��cznik trybów ostro�ci 
na obiektywie w pozycji <AF>.

2 Obró� pokr�t�o wyboru trybów na 
tryb strefy twórczej.

3 Naci�nij przycisk <f>. (9)

4 Wybierz tryb dzia�ania AF.
� Patrz�c na panel LCD, obró� pokr�t�o 

<6> lub <5>.
X : Tryb One-Shot AF
9 : Tryb AI Focus AF
Z : Tryb AI Servo AF

Odpowiedni dla nieruchomych obiektów. Naci�ni�cie przycisku 
migawki do po�owy spowoduje jednorazowe ustawienie ostro�ci 
aparatu na obiekt.
� Po uzyskaniu ostro�ci punkty AF, dla których zosta�a ustawiona 

ostro��, za�wiec� na czerwono, a wizjerze pojawi si� kontrolka 
ostro�ci <o>.

� W przypadku pomiaru wielosegmentowego, w chwili uzyskania 
ostro�ci zostanie ustawiona ekspozycja.

� Przytrzymanie wci�ni�tego do po�owy przycisku migawki powoduje 
zablokowanie ostro�ci. W razie potrzeby mo�na zmieni� 
kompozycj� zdj�cia.

f: Wybór dzia�ania AFN

Tryb One-Shot AF dla obiektów nieruchomych
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f: Wybór dzia�ania AFN

Ten tryb AF jest przeznaczony do fotografowania obiektów ruchomych, w sytuacji, gdy 
odleg�o�� uzyskania ostro�ci ci�gle si� zmienia. Przytrzymanie wci�ni�tego do po�owy 
przycisku migawki powoduje ci�g�e pod��anie ostro�ci za fotografowanym obiektem.
� Parametry ekspozycji s� ustawiane w momencie wykonywania zdj�cia.
� Je�li ustawiony jest automatyczny wybór punktu AF (str. 94), ostro�� jest ustawiana 

najpierw za pomoc� �rodkowego punktu AF. Kiedy w trakcie automatycznej 
regulacji ostro�ci obiekt oddala si� od �rodkowego punktu AF, ostro�� nadal pod��a 
za obiektem, je�li tylko znajduje si� on w zakresie innego punktu AF.

Je�li obiekt zaczyna si� porusza�, tryb AI Focus AF powoduje 
automatyczn� zmian� trybu AF z One-Shot AF na AI Servo AF.
� Je�li po uzyskaniu ostro�ci w trybie One-Shot AF obiekt zacznie si� porusza�, 

zostanie to wykryte przez aparat i nast�pi automatyczna zmiana trybu AF na 
AI Servo AF, co umo�liwi pod��anie za fotografowanym obiektem.

Tryb AI Servo AF dla obiektów b�d�cych w ruchu

Tryb AI Focus AF do automatycznego prze��czania funkcji AF

� Je�li nie mo�na ustawi� ostro�ci, kontrolka ostro�ci <o> w wizjerze b�dzie miga�a. 
W takim wypadku nie mo�na zrobi� zdj�cia, nawet po naci�ni�ciu przycisku migawki 
do ko
ca. Zmie
 kompozycj� i ponownie spróbuj ustawi� ostro�� lub zapoznaj si� z 
tematem „W przypadku problemów z automatyczn� regulacj� ostro�ci” (str.96 ).

� Je�li dla ustawienia [z1: Sygna� "bip"] wybrano opcj� [Wy�.], sygna� 
d�wi�kowy nie zostanie wyemitowany po uzyskaniu ostro�ci.

� Po uzyskaniu ostro�ci w trybie One-Shot AF mo�na j� zablokowa� na fotografowanym obiekcie i zmieni� 
kompozycj� zdj�cia. Funkcja ta jest okre�lana jako „blokada ostro�ci”. Jest ona bardzo wygodna w 
sytuacjach, gdy ostro�� ma zosta� ustawiona na poboczny obiekt znajduj�cy si� zasi�giem punktów AF.

Podczas korzystania z trybu AI Servo AF sygna� d�wi�kowy nie b�dzie emitowany, nawet 
w przypadku uzyskania ostro�ci. Nie b�dzie tak�e �wieci� kontrolka ostro�ci <o> w wizjerze.

Po uzyskaniu ostro�ci w trybie AI Focus AF, przy aktywnej funkcji Servo, 
b�dzie emitowany cichy sygna� d�wi�kowy. Nie b�dzie jednak �wieci� 
kontrolka ostro�ci <o> w wizjerze. Nale�y pami�ta�, �e blokada ostro�ci w 
tym wypadku nie dzia�a.
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U�ytkownik mo�e wybra� punkt AF do regulacji ostro�ci spo�ród 
jedenastu punktów AF. W trybach strefy podstawowej punkt AF 
zostanie wybrany automatycznie i nie mo�na wybra� go samodzielnie.

1 Naci�nij przycisk <S>. (9)
� Wybrany punkt AF zostanie wy�wietlony 

w wizjerze i na panelu LCD.
� 	wiecenie wszystkich punktów AF 

oznacza wybór automatyczny.

2 Wybierz punkt AF.
� Punkt AF mo�na wybra� za pomoc� 

multi-sterownika <9> albo pokr�t�a 
<6> lub <5>.

� Punkt AF mo�na wybra� za pomoc� 
przycisku <9>.

� 	wiecenie wszystkich punktów AF 
oznacza wybór automatyczny.

� Aby prze��czy� mi�dzy centralnym 
punktem AF a funkcj� 
automatycznego wyboru, naci�nij 
przycisk <0>.

S Wybór punktów AFN

Wybór przy pomocy multi-sterownika
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S Wybór punktów AFN

� Obró� pokr�t�o <6>, aby wybra� 
punkt AF po lewej lub po prawej 
stronie, lub obró� pokr�t�o <5>, aby 
wybra� punkt AF powy�ej lub poni�ej.

� 	wiecenie wszystkich punktów AF 
oznacza wybór automatyczny.

Maksymalna przys�ona obiektywu: f/3,2–f/5,6
	rodkowy punkt AF dzia�a jako punkt typu krzy�owego (jednocze�nie 
wykrywa linie pionowe i poziome), zapewniaj�c regulacj� ostro�ci. 
Pozosta�e punkty AF s� czu�e na przebieg linii pionowych lub poziomych.

Maksymalna przys�ona obiektywu: f/1,0–f/2,8
Oprócz wykrywania typu krzy�owego (jednoczesne wykrywanie linii 
pionowych i poziomych) �rodkowy punkt AF mo�e tak�e wykonywa� 
precyzyjne dzia�ania AF* w osi pionowej. Pozosta�e punkty AF s� czu�e 
na ruch w linii pionowej lub poziomej.
* Z wyj�tkiem obiektywów EF 28-80 mm f/2,8-4L USM i EF 50 mm f/2,5 

Compact Macro.

Wybór przy pomocy pokr�te�

Dzia�anie AF i najmniejsze warto�ci przys�ony obiektywu

� Po naci�ni�ciu przycisku <S>, na panelu LCD zostan� wy�wietlone nast�puj�ce pozycje:
•Wybieranie automatyczne:  AF
•Wybieranie r�czne: SEL  (�rodek)/SEL AF (poza �rodkiem)

� Je�li podczas korzystania z zewn�trznej lampy b�yskowej Speedlite przeznaczonej dla aparatów EOS 
nie mo�na uzyska� ostro�ci przy u�yciu o�wietlenia wspomagaj�cego AF, wybierz �rodkowy punkt AF.

Je�li podczas korzystania z konwertera (sprzedawanego osobno) i 
obiektywu maksymalny otwór przys�ony b�dzie wi�kszy ni� f/5,6, 
fotografowanie z automatyczn� regulacj� ostro�ci nie b�dzie mo�liwe (nie 
dotyczy to trybów FlexiZoneAF� (Single)] i [u Tryb Live] podczas 
fotografowania Live View). Szczegó�owe informacje mo�na znale�� w 
instrukcji obs�ugi konwertera.
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W przypadku niektórych obiektów wymienionych poni�ej automatyczna 
regulacja ostro�ci mo�e mie� problemy z uzyskaniem ostro�ci 
(w wizjerze miga kontrolka ostro�ci <o>):

Obiekty, w przypadku których trudno ustawi� ostro��
� Obiekty o bardzo niskim kontra�cie 

(przyk�ad: b��kitne niebo, jednokolorowe �ciany itp.)
� Obiekty fotografowane w warunkach bardzo s�abego o�wietlenia
� Obiekty fotografowane pod �wiat�o lub silnie odbijaj�ce 

(przyk�ad: samochód o bardzo b�yszcz�cej karoserii itp.)
� Zarówno bliskie, jak i odleg�e obiekty pokrywane przez punkt AF 

(przyk�ad: zwierz� w klatce itd.)
� Powtarzaj�ce si� wzory 

(przyk�ad: okna wie�owca, klawiatury komputerowe itp.)

W takich przypadkach wykonaj jedn� z poni�szych czynno�ci:
(1) Korzystaj�c z funkcji One-Shot AF, ustaw ostro�� na inny obiekt 

znajduj�cy si� w tej samej odleg�o�ci i zablokuj ostro�� przed 
zmian� kompozycji zdj�cia (str. 69).

(2) Ustaw prze��cznik trybów ostro�ci w pozycji <MF>, a nast�pnie 
wyreguluj ostro�� r�cznie (str. 97).

W przypadku problemów z automatyczn� regulacj� ostro�ci

Informacje dotycz�ce sytuacji, w których automatyczna regulacja ostro�ci 
mo�e nie zadzia�a� w trybie [FlexiZoneAF� (Single)]/[u Tryb Live] 
podczas fotografowania Live View, mo�na znale�� na str. 196.
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W przypadku problemów z automatyczn� regulacj� ostro�ci

1 Ustaw prze��cznik trybów ostro�ci 
na obiektywie w pozycji <MF>.
� Na panelu LCD zostanie wy�wietlony 

symbol <4 L>.

2 Ustaw ostro�� na obiekt.
� Ustaw ostro��, obracaj�c pier�cie
 

ostro�ci na obiektywie a� do 
uzyskania ostrego obrazu w wizjerze.

MF: R�czna regulacja ostro�ci

Pier�cie
 ostro�ci

Je�li przycisk migawki zostanie naci�ni�ty do po�owy w trybie r�cznej 
regulacji ostro�ci, punkt AF, dla którego zosta�a ustawiona ostro��, mignie 
krótko na czerwono, w wizjerze za�wieci si� kontrolka ostro�ci <o>.
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Dost�pne s� tryby pojedynczego i seryjnego wyzwalania migawki.

1 Naci�nij przycisk <R>. (9)

2 Wybierz tryb wyzwalania migawki.
� Patrz�c na panel LCD, obró� pokr�t�o 

<6> lub <5>.

u : Pojedyncze zdj�cia
Naci�ni�cie przycisku migawki do ko
ca spowoduje wykonanie 
tylko jednego zdj�cia.

i : Serie zdj�� (maks. oko�o 4,5 klatki/s)
Naci�ni�cie przycisku migawki do ko
ca i przytrzymanie go 
spowoduje wykonanie serii zdj��.

B : Ciche zdj�cia pojedyncze
Pojedyncze zdj�cia, w przypadku których d�wi�k migawki jest 
cichszy ni� w trybie <u>.

M : Ciche serie zdj�� (maks. oko�o 3 klatek/s)
Serie zdj��, w przypadku których d�wi�k migawki jest cichszy ni� 
w trybie <u>.

Q : 10-sekundowy samowyzwalacz/zdalne wyzwalanie
k: 2-sekundowy samowyzwalacz/zdalne wyzwalanie

Informacje dotycz�ce fotografowania z samowyzwalaczem 
znajduj� si� na stronie 100. Informacje dotycz�ce fotografowania 
ze zdalnym wyzwalaniem znajduj� si� na str. 167.

i Wybór trybu wyzwalania migawki



99

i Wybór trybu wyzwalania migawki

� Po ustawieniu trybu <B> lub <M> opó�nienie mi�dzy naci�ni�ciem 
przycisku migawki do ko
ca a wykonaniem zdj�cia b�dzie d�u�sze ni� w 
przypadku zwyk�ych zdj�� pojedynczych lub serii zdj��.

� Niski poziom na�adowania akumulatora spowoduje nieznaczne 
zmniejszenie szybko�ci rejestracji serii zdj��.

� W przypadku niektórych obiektów i obiektywów szybko�� rejestrowania 
serii zdj�� w trybie AI Servo AF mo�e ulec nieznacznemu zmniejszeniu.

� i: Maksymaln� szybko�� serii zdj�� wynosz�c� oko�o 4,5 klatki/s 
mo�na uzyska� w nast�puj�cych warunkach*: u�ycie czasu 1/500 s lub 
krótszego i maksymalnego otworu przys�ony (zale�nie od obiektywu). 
Szybko�� serii zdj�� mo�e by� mniejsza — zale�nie od czasu 
na�wietlania, przys�ony, warunków obiektu, jasno�ci, obiektywu, faktu 
u�ywania lub nieu�ywania lampy b�yskowej itp.
*W przypadku wybrania opcji One-Shot AF dla trybu AF, wy��czenia funkcji Image Stabilizer 
(Stabilizator obrazu) i u�ywania nast�puj�cych obiektywów: EF 300 mm f/4L IS USM, 
EF 28-135 mm f/3,5-5,6 IS USM, EF 75-300 mm f/4-5,6 IS USM, EF 100-400 mm 
f/4,5-5,6L IS USM.
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Samowyzwalacz jest przydatny, gdy osoba fotografuj�ca chce znale�� si� na zdj�ciu.

1 Naci�nij przycisk <R>. (9)

2 Wybierz samowyzwalacz.
� Spogl�daj�c na panel LCD, obró� 

pokr�t�o <6> lub <5>, aby wybra� 
funkcj� samowyzwalacza.

Q : 10-sekundowy samowyzwalacz
k : 2-sekundowy samowyzwalacz

3 Zrób zdj�cie.
� Spójrz przez wizjer, ustaw ostro�� na obiekt, 

a nast�pnie naci�nij przycisk migawki do ko
ca.
� Dzia�anie samowyzwalacza jest potwierdzone 

przez kontrolk� samowyzwalacza, sygna� 
d�wi�kowy i odliczany czas (w sekundach) 
na panelu LCD.

� Dwie sekundy przed wykonaniem 
zdj�cia kontrolka samowyzwalacza 
za�wieci w sposób ci�g�y, a sygna� 
d�wi�kowy b�dzie intensywniejszy.

j U�ywanie samowyzwalacza

� Samowyzwalacz <k> umo�liwia fotografowanie bez dotykania 
aparatu ustawionego na statywie. Zapobiega to wstrz�som aparatu 
podczas fotografowania martwej natury lub ekspozycji w trybie Bulb.

� Po wykonaniu zdj�� z samowyzwalaczem zalecane jest ich wy�wietlenie 
(str. 236) w celu sprawdzenia, czy maj� odpowiedni� ostro�� i ekspozycj�.

� W przypadku korzystania z samowyzwalacza w celu wykonania autoportretu nale�y ustawi� 
ostro�� na obiekt znajduj�cy si� w tej samej odleg�o�ci i u�y� blokady ostro�ci (str. 69).

� Aby wy��czy� uruchomiony samowyzwalacz, naci�nij przycisk <R>.

Je�li przy naciskaniu przycisku migawki u�ytkownik nie b�dzie patrze� przez wizjer, 
nale�y za�o�y� pokryw� okularu (str. 166). Przypadkowy promie
 �wiat�a wpadaj�cy 
do wizjera przy wykonywaniu zdj�cia mo�e powodowa� b��dy pomiaru ekspozycji.
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4
Ustawienia obrazu

W niniejszym rozdziale omówiono ustawienia funkcji 
zwi�zanych z obrazami: jako�� rejestracji obrazów, 
czu�o�� ISO, Styl obrazów, balans bieli, Auto Lighting 
Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno�ci), 
korekcja jasno�ci brzegów obiektywu, korekcja 
aberracji chromatycznej i inne funkcje.

� W trybach strefy podstawowej s� dost�pne wy��cznie 
nast�puj�ce ustawienia opisane w niniejszym rozdziale: 
jako�� rejestracji obrazów, korekcja jasno�ci brzegów 
obiektywu i aberracji chromatycznej, tworzenie i wybieranie 
folderu oraz numeracja plików obrazów.

� Ikona M w prawym górnym rogu tytu�u strony oznacza, 
�e dana funkcja jest dost�pna wy��cznie w trybach strefy 
twórczej (d/s/f/a/F).
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U�ytkownik mo�e okre�li� liczb� pikseli i jako�� obrazu. Dost�pnych jest osiem 
ustawie
 jako�ci obrazów JPEG: 73, 83, 74, 84, 7a, 8a, b i c. 
Dost�pne s� trzy ustawienia jako�ci obrazów RAW: 1, 41 i 61 (str. 104).

1 Wybierz pozycj� [Jako�� obrazu].
� Na karcie [z1] wybierz pozycj� [Jako�� 

obrazu], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz ��dan� jako�� rejestracji obrazów.
� Aby wybra� ustawienie RAW, u�yj 

pokr�t�a <6>. Aby wybra� ustawienie 
JPEG, u�yj przycisku <U>.

� Wy�wietlane w prawym górnym rogu 
warto�ci „**M (megapiksele) **** x ****” 
informuj� o ilo�ci zapisywanych pikseli, 
natomiast [***] oznacza liczb� mo�liwych 
do wykonania zdj�� (maksymalnie 9999).

� Aby zapisa� ustawienie, naci�nij przycisk <0>.

Przyk�ady ustawienia jako�ci rejestracji obrazów

3 Ustawianie jako�ci rejestracji obrazów

Tylko 73

61+741+73

Tylko 1

� Je�li zarówno dla obrazów RAW, jak i JPEG ustawiono opcj� [–], zostanie wprowadzone ustawienie 73.
� Liczba pozosta�ych zdj�� do 1999 zostanie wy�wietlona na panelu LCD.
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3 Ustawianie jako�ci rejestracji obrazów

Przewodnik po ustawieniach jako�ci rejestracji obrazów (warto�ci przybli�one)

*1: Opcja b jest odpowiednia do odtwarzania obrazów w cyfrowych ramkach 
fotograficznych.

*2: Opcja c jest odpowiednia do wysy�ania obrazów w postaci za��czników 
do wiadomo�ci e-mail i wykorzystywania ich na stronach internetowych.

� Dla opcji b i c jest ustawiona jako�� 7 (niska kompresja).
� Rozmiar pliku, liczba mo�liwych do wykonania zdj�� oraz maksymalna liczba 

zdj�� seryjnych zosta�y obliczone w oparciu o standardy testowania firmy 
Canon (proporcje obrazu 3:2, ISO 100, Styl obrazów: Standard) i przy u�yciu 
karty 8 GB. Warto�ci zale�� od fotografowanego obiektu, marki karty 
pami�ci, proporcji obrazu, czu�o�ci ISO, Stylu obrazów, ustawie
 funkcji 
indywidualnych i innych.

� Warto�ci podane w nawiasach odnosz� si� do karty klasy UHS-I 8 GB i zosta�y 
obliczone w oparciu o standardy testowania firmy Canon.

Jako�� 
obrazu

Zarejestrowane 
piksele

Rozmiar 
wydruku

Rozmiar 
pliku 
(MB)

Liczba 
mo�liwych 

do 
wykonania 

zdj��

Maksymalna 
liczba zdj�� 
seryjnych

JPEG

73
20 mln A2

6,0 1250 73 (1250)
83 3,1 2380 2380 (2380)
74

8,9 mln A3
3,2 2300 2300 (2300)

84 1,7 4240 4240 (4240)
7a

5,0 mln A4
2,1 3450 3450 (3450)

8a 1,1 6370 6370 (6370)
b*1 2,5 mln 9x13 cm 1,2 6130 6130 (6130)
c*2 0,3 mln - 0,3 23 070 23 070 (23 070)

RAW
1 20 mln A2 23,5 300 14 (17)
41 11 mln A3 18,5 380 8 (10)
61 5,0 mln A4 13,0 550 12 (17)

RAW
+

JPEG

1
73

20 mln
20 mln

A2
A2 23,5+6,0 240 7 (8)

41
73

11 mln
20 mln

A3
A2 18,5+6,0 290 8 (9)

61
73

5,0 mln
20 mln

A4
A2 13,0+6,0 380 10 (12)
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Obraz RAW stanowi zapis nieprzetworzonych danych zarejestrowanych 
przez matryc� �wiat�oczu��, który zosta� skonwertowany do postaci 
cyfrowej. Obraz jest zapisywany na karcie bez dalszych zmian w jednej 
z nast�puj�cych dost�pnych jako�ci: 1, 41 lub 61.
Obraz 1 mo�e by� przetwarzany przy pomocy opcji [31: Obróbka 
obrazu RAW] (str. 272) i zapisany w postaci obrazu JPEG. (Obrazy 
41 i 61 nie mog� by� przetwarzane w aparacie). Sam obraz 
RAW nie jest zmieniany, ale mo�na go przetworzy� na podstawie 
ró�nych parametrów i utworzy� z niego dowoln� liczb� obrazów JPEG.
W przypadku wszystkich obrazów RAW mo�na skorzysta� z 
oprogramowania Digital Photo Professional (do��czone 
oprogramowanie, str. 393) w celu wprowadzenia ró�nego rodzaju 
modyfikacji, a nast�pnie wygenerowa� uwzgl�dniaj�cy te modyfikacje 
obraz JPEG, TIFF itp.

Informacje dotycz�ce obrazów RAW

� Je�li wybrany zostanie jednocze�nie format RAW i JPEG, ten sam 
obraz zostanie zapisany na karcie pami�ci jednocze�nie w obu 
formatach plików, z u�yciem wybranej jako�ci rejestracji obrazu. 
Obydwa obrazy zostan� zapisane z tymi samymi numerami plików 
(.JPG jest rozszerzeniem pliku dla formatu JPEG, za� .CR2 – dla RAW).

� Ikony jako�ci rejestracji obrazów maj� nast�puj�ce nazwy: 1 (RAW), 
41 (	redni RAW), 61 (Ma�y RAW), JPEG, 7 (Niska kompresja), 
8 (Stand. kompresja), 3 (Du�y rozmiar), 4 (	redni rozmiar) i 
6 (Ma�y rozmiar).

Do wy�wietlania obrazów RAW w komputerze zalecane jest u�ywanie 
do��czonego oprogramowania. Dost�pne w sprzeda�y oprogramowanie 
mo�e nie by� w stanie wy�wietli� obrazów RAW. Aby ustali�, czy obrazy 
RAW wykonane tym aparatem s� zgodne z innym oprogramowaniem, 
nale�y skontaktowa� si� z producentem konkretnego oprogramowania.
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3 Ustawianie jako�ci rejestracji obrazów

Przybli�ona maksymalna liczba zdj�� 
seryjnych jest wy�wietlana w prawym 
dolnym rogu wizjera i na ekranie 
ustawie
 funkcji fotografowania.
Je�li maksymalna liczba zdj�� seryjnych 
jest równa lub przekracza 99, 
wy�wietlana b�dzie warto�� „99”.

Maksymalna liczba zdj�� seryjnych

Maksymalna liczba zdj�� seryjnych jest wy�wietlana nawet wtedy, gdy 
karta pami�ci nie jest w�o�ona do aparatu. Sprawd� przed fotografowaniem, 
czy w�o�ono kart� pami�ci.

� Je�eli maksymalna liczba zdj�� seryjnych jest wy�wietlana jako „99”, 
oznacza to, �e mo�na wykona� seri� licz�c� 99 lub wi�cej zdj��. Je�li 
maksymalna liczba zdj�� seryjnych zmniejszy si� do 98 lub mniej 
i pami�� bufora wewn�trznego zape�ni si�, w wizjerze oraz na panelu 
LCD wy�wietlony zostanie komunikat „buSY”. Fotografowanie nie b�dzie 
przez pewien czas mo�liwe. Je�li fotografowanie serii zdj�� zostanie 
zatrzymane, maksymalna liczba zdj�� seryjnych wzro�nie. Po zapisaniu 
wszystkich zarejestrowanych obrazów na karcie mo�na wznowi� zdj�cia 
seryjne i wykona� maksymaln� liczb� zdj�� podan� w tabeli na 
stronie 103.

� Nawet w przypadku u�ywania karty klasy UHS-I wska�nik maksymalnej 
liczby zdj�� seryjnych nie zmieni si�. B�dzie obowi�zywa� maksymalna 
liczba zdj�� seryjnych podana w nawiasach w tabeli na stronie 103.
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Ustaw czu�o�� ISO (czu�o�� matrycy na �wiat�o) odpowiedni� do 
warunków o�wietleniowych. W trybach strefy podstawowej czu�o�� 
ISO jest ustawiana automatycznie (str. 108).
Informacje na temat czu�o�ci ISO podczas filmowania — patrz strony 206 i 209.

1 Naci�nij przycisk <i>. (9)

2 Ustaw czu�o�� ISO.
� Patrz�c na panel LCD lub przez wizjer, 

obró� pokr�t�o <6> lub <5>.
� Czu�o�� ISO mo�na ustawi� w 

zakresie ISO 100–25600 z 
dok�adno�ci� do 1/3 stopnia.

� „A” oznacza automatyczne 
ustawienie ISO. Czu�o�� ISO 
zostanie ustawiona automatycznie 
(str. 108). Mo�na tak�e nacisn�� 
przycisk <B>, aby wybra� 
ustawienie „A (AUTO)”.

Przewodnik po czu�o�ci ISO

* Wysokie czu�o�ci ISO powoduj�, �e obrazy b�d� bardziej ziarniste.

i: Ustawianie czu�o�ci ISON

Czu�o�� ISO
Warunki 

fotografowania
(bez lampy b�yskowej)

Zasi�g lampy b�yskowej

L, ISO 100–400 S�oneczny dzie
, na 
otwartej przestrzeni

Im wi�ksza czu�o�� ISO, 
tym wi�kszy zasi�g lampy 
b�yskowej.

ISO 400–1600 Pochmurne niebo 
lub wieczór

ISO 1600–25600, H1, H2 Ciemne wn�trza 
lub noc
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i: Ustawianie czu�o�ci ISON

� Je�eli w pozycji [z4: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano opcj� 
[W��cz], nie mo�na wybra� opcji „L” (odpowiednik ISO 50), ISO 100/125/
160, „H1” (odpowiednik ISO 51200) ani „H2” (odpowiednik ISO 102400) 
(str. 130).

� Fotografowanie w wysokich temperaturach mo�e powodowa�, �e obrazy 
b�d� bardziej ziarniste. D�ugie czasy na�wietlania mog� tak�e 
powodowa� zniekszta�cenia kolorów obrazu.

� W przypadku fotografowania z wysokimi czu�o�ciami ISO mog� by� 
widoczne zak�ócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.).

� Podczas wykonywania zdj�� w warunkach powoduj�cych skrajn� 
ziarnisto��, np. kombinacja wysokiej czu�o�ci ISO, wysokiej temperatury 
i d�ugiej ekspozycji, obrazy mog� nie zosta� zrejestrowane poprawnie.

� Poniewa� H1 (odpowiednik ISO 51200) i H2 (odpowiednik 102400) s� 
rozszerzonymi ustawieniami czu�o�ci ISO, zak�ócenia (plamy �wietlne, 
pasma itp.) i nieregularne kolory s� bardziej zauwa�alne, a rozdzielczo�� 
ni�sza ni� zazwyczaj.

� Je�li u�ywasz wysokich czu�o�ci ISO i lampy b�yskowej do 
fotografowania blisko znajduj�cego si� obiektu, mo�e wyst�pi� 
prze�wietlenie.

� Je�li filmujesz po ustawieniu opcji [Maksymalny: 25600] w pozycji 
[Zakres ISO], a czu�o�� ISO jest ustawiona na ISO 16000/20000/25600, 
czu�o�� ISO prze��czy si� na ISO 12800 (podczas filmowania z r�czn� 
regulacj� ekspozycji). Nawet po prze��czeniu aparatu z powrotem w tryb 
fotografowania czu�o�� ISO nie wróci do pierwotnego ustawienia.

� Je�li nagrywasz film przy ustawieniu 1. L (ISO 50) lub 2. H1 (ISO 51200)/
H2 (ISO 102400), czu�o�� ISO prze��czy si� odpowiednio na 1. ISO 100 
lub 2. H (ISO 25600) (podczas nagrywania filmu z r�czn� ekspozycj�). 
Nawet po prze��czeniu aparatu z powrotem w tryb fotografowania 
czu�o�� ISO nie wróci do pierwotnego ustawienia. 

� W pozycji [z3:Nastawy czu�o�ci ISO] mo�na skorzysta� z opcji 
[Zakres ISO] w celu rozszerzenia zakresu ustawialnych czu�o�ci ISO 
od ISO 50 (L) do ISO 102400 (H2) (str. 109).

� Po ustawieniu rozszerzonej czu�o�ci ISO (L, H1 lub H2) w wizjerze mo�e 
pojawi� si� symbol <h> (str. 313).
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Je�li czu�o�� ISO jest ustawiona na „A” 
(Auto), faktyczna czu�o�� ISO zostanie 
wy�wietlona po naci�ni�ciu przycisku 
migawki do po�owy.
Czu�o�� ISO zostanie automatycznie 
dostosowana do trybu fotografowania, 
zgodnie z poni�szym zestawieniem.

*1: Rzeczywisty zakres czu�o�ci ISO zale�y od ustawie
 [Minimalny] i 
[Maksymalny] w pozycji [Autom. zakres ISO].

*2: Je�li b�ysk dope�niaj�cy spowoduje prze�wietlenie zdj�cia, zostanie ustawiona 
czu�o�� ISO 100 lub wy�sza.

*3: Z wyj�tkiem trybów A, 6 i F.
*4: W przypadku stosowania odbitego �wiat�a lampy b�yskowej Speedlite w trybie 

C, 2, 3, 4, 5 lub <d> czu�o�� ISO zostanie automatycznie ustawiona 
w zakresie ISO 400–1600.

Automatyczna czu�o�� ISO

Tryb fotografowania Ustawienie czu�o�ci ISO

A/C/2/4/5/6/G
Automatyczne ustawienie w zakresie  
ISO 100–12800

3 Automatyczne ustawienie w zakresie  
ISO 100–1600

F Automatyczne ustawienie w zakresie  
ISO 100–25600

d/ s/ f/ a
Automatyczne ustawienie w zakresie  
ISO 100–25600*1

F ISO 400*1

Z lamp� b�yskow� ISO 400*1*2*3*4
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i: Ustawianie czu�o�ci ISON

Mo�na r�cznie ustawi� zakres czu�o�� ISO (dolne i górne granice). 
Mo�esz ustawi� dolny limit mi�dzy L (ISO 50) a H1 (ISO 51200), i górny 
limit mi�dzy ISO 100 a H2 (ISO 102400).

1 Wybierz pozycj� [Nastawy 
czu�o�ci ISO].
� Na karcie [z3] wybierz pozycj� 

[Nastawy czu�o�ci ISO], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz pozycj� [Zakres ISO].
� Wybierz pozycj� [Zakres ISO], 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

3 Ustaw dolny limit.
� Wybierz pole dolnego limitu, 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

czu�o�� ISO, a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

4 Ustaw górny limit.
� Wybierz pole górnego limitu, 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

czu�o�� ISO, a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

5 Zamknij ekran ustawie
.
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� 

pozycj� [OK], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

� Menu uka�e si� ponownie.

3 Ustawianie zakresu czu�o�ci ISO
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W trybie automatycznej czu�o�ci ISO mo�na ustawi� maksymaln� 
czu�o�� w zakresie ISO 100–25600. Dolny limit mo�na ustawi� w 
zakresie ISO 100–12800, a górny limit w zakresie ISO 200–25600 
z dok�adno�ci� do pe�nego stopnia.

1 Wybierz [Autom. zakres ISO].
� Wybierz [Autom. zakres ISO], 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Ustaw dolny limit.
� Wybierz pole dolnego limitu, 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

czu�o�� ISO, a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

3 Ustaw górny limit.
� Wybierz pole górnego limitu, 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

czu�o�� ISO, a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

4 Zamknij ekran ustawie
.
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� 

pozycj� [OK], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

� Menu uka�e si� ponownie.

3 Ustawianie zakresu czu�o�ci ISO dla trybu 
automatycznej czu�o�ci ISO

Ustawienia [Minimalny] i [Maksymalny] maj� tak�e zastosowanie do minimalnego 
i maksymalnego przesuni�cia czu�o�ci ISO ze wzgl�dów bezpiecze
stwa (str. 306).
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i: Ustawianie czu�o�ci ISON

Po ustawieniu automatyki ISO mo�na ustawi� minimalny czas 
na�wietlania (w zakresie od 1/250 s do 1 s), aby automatycznie 
ustalony czas na�wietlania nie by� zbyt d�ugi.
Jest to przydatne rozwi�zanie w przypadku korzystania z trybów <d> 
i <f> podczas fotografowania ruchomego obiektu korzystaj�c z 
obiektywu szerokok�tnego. Sprzyja to redukcji skutków drga
 aparatu 
i rozmycia obiektu.

1 Wybierz pozycj� [Min.czas 
na�w.].
� Wybierz pozycj� [Min.czas na�w.], 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Ustaw ��dany minimalny czas 
na�wietlania.
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� 

czas na�wietlania, a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

� Menu uka�e si� ponownie.

3 Ustawianie minimalnego czasu na�wietlania dla 
trybu automatycznej czu�o�ci ISO

� Je�li przy limicie maksymalnej czu�o�ci wg. ISO ustawionej za pomoc� 
[Autom. zakres ISO] prawid�owa ekspozycja nie mo�e by� uzyskana, 
zostanie ustawiony d�u�szy czas na�wietlania ni� [Min.czas na�w.], 
aby zapewni� uzyskanie standardowej ekspozycji.

� W przypadku fotografowania z lamp� b�yskow� [Min.czas na�w.] 
nie jest u�ywany.
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Wybór Stylu obrazów pozwala uzyska� charakterystyk� obrazu odpowiadaj�c� 
zamys�owi artystycznemu lub zgodn� z fotografowanym obiektem.
W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb 
<D> (Auto).

1 Wybierz pozycj� [Styl obrazów].
� Na karcie [z4] wybierz pozycj� [Styl obrazów], 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Zostanie wy�wietlony ekran wyboru 

Styl obrazów.

2 Wybierz Styl obrazów.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� Styl 

obrazów, a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Styl obrazów zostanie ustawiony, 

po czym aparat b�dzie gotowy do 
wykonania zdj�cia.

D Auto
Ton kolorów zostanie dostosowany automatycznie do fotografowanej sceny. 
Kolory b�d� bardziej intensywne, szczególnie w przypadku fotografowania 
b��kitu nieba, zieleni, natury, otwartych przestrzeni i zachodów s�o
ca.

P Standard
Obraz jest �ywy, ostry i wyrazisty. Jest to Styl obrazów ogólnego 
przeznaczenia, który nadaje si� do wi�kszo�ci scen.

Q Portrety
Zapewnia przyjemny odcie
 skóry. Obraz ma delikatniejsze barwy. 
Opcja odpowiednia do portretów wykonywanych z ma�ej odleg�o�ci.
Odcie
 skóry mo�na dostosowa�, zmieniaj�c ustawienie [Ton koloru] (str. 115).

A Wybór Stylu obrazówN

Charakterystyki Stylu obrazów

Je�li nie mo�na uzyska� ��danego tonu kolorów w trybie [Auto], nale�y 
u�y� innego Stylu obrazów.
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A Wybór Stylu obrazówN

R Krajobrazy
Zapewnia �ywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz 
bardzo ostre i wyraziste obrazy. Doskonale nadaje si� do 
fotografowania imponuj�cych krajobrazów.

S Neutralny
Ten Styl obrazów jest przeznaczony dla u�ytkowników, którzy 
preferuj� przetwarzanie obrazów na komputerach osobistych. 
Zapewnia naturalne kolory i �agodne obrazy.

U Dok�adny
Ten Styl obrazów jest przeznaczony dla u�ytkowników, którzy 
preferuj� przetwarzanie obrazów na komputerach osobistych. 
Je�li fotografowany obiekt jest o�wietlony �wiat�em o 
temperaturze barwowej 5200K, barwa zostanie dostosowana 
kolometrycznie, aby odpowiada�a barwie obiektu. Obrazy b�d� 
zmatowia�e i przyciemnione.

V Monochrom.
Pozwala wykonywa� zdj�cia czarno-bia�e.

W U�ytkown. 1-3
Aparat pozwala zarejestrowa� bazowy styl, np. [Portrety], 
[Krajobrazy] lub wybra� plik Stylu obrazów itp., a nast�pnie 
zmodyfikowa� jego parametry (str. 118). Ka�dy niezdefiniowany 
Styl obrazów u�ytkownika b�dzie mia� takie same ustawienia 
domy�lne, jak Styl obrazów [Auto].

W przypadku obrazów JPEG nie mo�na przywróci� kolorów na obrazie 
czarno-bia�ym. Aby w pó�niejszym czasie rejestrowa� obrazy w kolorze, 
nale�y upewni� si�, �e ustawienie [Monochrom.] zosta�o wy��czone.

Symbol <h> mo�e by� widoczny w wizjerze po ustawieniu opcji 
[Monochrom.] (str. 313).
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Symbole znajduj�ce si� na ekranie wyboru Stylu obrazów odnosz� si� 
do parametrów, takich jak [Ostro��] lub [Kontrast]. Warto�ci liczbowe 
informuj� o ustawieniu parametrów (np. [Ostro��] i [Kontrast]) dla 
danego Stylu obrazów. 

Symbole

Informacje dotycz�ce symboli

g Ostro��
h Kontrast
i Nasycenie
j Ton koloru
k Efekt filtru (Monochrom.)
l Efekt tonalny (Monochrom.)
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Styl obrazów mo�na dostosowa� przez modyfikacj� poszczególnych 
parametrów, takich jak [Ostro��] lub [Kontrast]. Aby sprawdzi� efekty 
tych modyfikacji, nale�y zrobi� zdj�cia testowe. Informacje dotycz�ce 
dostosowywania trybu [Monochrom.] mo�na znale�� na str. 117.

1 Wybierz pozycj� [Styl obrazów].
� Na karcie [z4] wybierz pozycj� 

[Styl obrazów], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

� Zostanie wy�wietlony ekran wyboru 
Styl obrazów.

2 Wybierz Styl obrazów.
� Wybierz Styl obrazów, a nast�pnie 

naci�nij przycisk <B>.

3 Wybierz parametr.
� Wybierz parametr, na przyk�ad 

[Ostro��], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

4 Ustaw parametr.
� U�yj przycisku <U>, aby 

odpowiednio dostosowa� parametr, 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� Naci�nij przycisk <M>, aby zapisa� 
zmienione parametry. Ponownie zostanie 
wy�wietlony ekran wyboru Stylu obrazów.

� Ustawienia parametrów ró�ni�ce 
si� od warto�ci domy�lnych b�d� 
wy�wietlane w kolorze niebieskim.

A Dostosowywanie Stylu obrazówN
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Ustawienia parametrów i efekty

g Ostro��  0: mniejsza ostro�� 
kraw�dzi +7: ostre kraw�dzie

h Kontrast -4: niski kontrast +4: wysoki kontrast
i Nasycenie -4: niskie nasycenie +4: wysokie nasycenie
j Ton koloru -4: czerwony odcie
 skóry +4: �ó�ty odcie
 skóry

� Wybór opcji [Domy�lne] w punkcie 3 pozwala przywróci� domy�lne 
ustawienia parametrów wybranego Stylu obrazów.

� Aby skorzysta� z dostosowanego Stylu obrazów, nale�y najpierw wybra� 
ten Styl obrazów, a nast�pnie wykona� zdj�cie.
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A Dostosowywanie Stylu obrazówN

W trybie Monochrom., oprócz ustawie
 [Ostro��] i [Kontrast] 
opisanych na poprzedniej stronie, mo�na tak�e zmodyfikowa� 
parametry [Efekt filtru] i [Efekt tonalny].

kEfekt filtru
Efekt filtru zastosowany w obrazie 
monochromatycznym pozwala 
uwydatni� bia�e chmury lub zielone 
drzewa. 

lEfekt tonalny
Stosuj�c efekt tonalny, mo�na zmieni� 
kolor obrazu monochromatycznego. 
Efekty pozwalaj� uwydatni� 
ekspresj� zdj�cia.
Dost�pne efekty to: [N:brak], [S:Sepia], 
[B:Niebieski], [P:Purpurowy] i 
[G:Zielony].

V Regulacja trybu monochromatycznego

Filtr Przyk�adowe efekty
N: brak Normalny czarno-bia�y obraz bez efektów.

Ye: �ó�ty B��kitne niebo b�dzie wygl�da�o bardziej naturalnie, a bia�e 
chmury b�d� bardziej wyraziste.

Or:
Pomara
cz

B��kitne niebo b�dzie nieco ciemniejsze. Zachód s�o
ca b�dzie 
bardziej jaskrawy.

R: Czerwony B��kitne niebo b�dzie du�o ciemniejsze. Jesienne li�cie b�d� 
bardziej wyraziste i ja�niejsze.

G: Zielony Skóra i usta b�d� mia�y stonowany odcie
. Li�cie b�d� bardziej 
wyraziste i ja�niejsze.

Zwi�kszenie parametru [Kontrast] powoduje silniejszy efekt filtru.
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Aparat pozwala wybra� bazowy Styl obrazów, np. [Portrety] lub 
[Krajobrazy], zmodyfikowa� jego parametry, a nast�pnie zapisa� go 
w ustawieniach [U�ytkown. 1], [U�ytkown. 2] lub [U�ytkown. 3].
Mo�na utworzy� wiele Stylów obrazów o ró�nych ustawieniach 
parametrów, takich jak ostro�� lub kontrast.
Parametry Stylu obrazów, który zosta� zapisany w aparacie, mo�na 
równie� dostosowa� za pomoc� oprogramowania EOS Utility 
(do��czone, str. 393).

1 Wybierz pozycj� [Styl obrazów].
� Na karcie [z4] wybierz pozycj� [Styl obrazów], 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Zostanie wy�wietlony ekran wyboru 

Styl obrazów.

2 Wybierz pozycj� [U�ytkown. *].
� Wybierz pozycj� [U�ytkown. *], a 

nast�pnie naci�nij przycisk <B>.

3 Naci�nij przycisk <0>.
� Po wybraniu pozycji [Styl obrazów] 

naci�nij przycisk <0>.

4 Wybierz bazowy Styl obrazów.
� Naci�nij przycisk <V>, aby wybra� bazowy Styl 

obrazów, a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Aby dostosowa� parametry Stylu obrazów, 

który zosta� zapisany w aparacie za pomoc� 
oprogramowania EOS Utility (w zestawie), 
nale�y w tym miejscu wybra� Styl obrazów.

A Zapisywanie Stylu obrazówN
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A Zapisywanie Stylu obrazówN

5 Wybierz parametr.
� Wybierz parametr, na przyk�ad 

[Ostro��], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

6 Ustaw parametr.
� U�yj przycisku <U>, aby 

odpowiednio dostosowa� parametr, 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>. 
Szczegó�owe informacje mo�na znale�� w cz��ci 
„Dostosowywanie Stylu obrazów” na str. 115–117.

� Naci�nij przycisk <M>, aby 
zapisa� zmodyfikowany Styl obrazów. 
Spowoduje to ponowne wy�wietlenie 
ekranu wyboru Stylu obrazów.

� Bazowy styl Picture Style jest 
pokazywany po prawej stronie pozycji 
[U�ytkown. *].

� Je�eli ustawienia Stylu obrazów zarejestrowane w 
pozycji [U�ytkown. *] zosta�y zmodyfikowane 
wzgl�dem bazowych ustawie
 Stylu obrazów, nazwa 
Stylu obrazów b�dzie wy�wietlana na niebiesko.

� Je�li styl Picture Style zosta� ju� zdefiniowany w ustawieniu [U�ytkown. *], 
zmiana bazowego stylu Picture Style w punkcie 4 spowoduje anulowanie 
ustawie
 parametrów zapisanego stylu Picture Style.

� Wykonanie funkcji [Kasowanie nastaw aparatu] (str. 56) powoduje 
przywrócenie warto�ci domy�lnych wszystkich ustawie
 [U�ytkown. *]. 
Styl obrazu zapisany za pomoc� oprogramowania EOS Utility 
(w zestawie) zostanie przywrócony do ustawie
 domy�lnych.

� Aby skorzysta� z dostosowanego Stylu obrazów, nale�y najpierw wybra� 
zarejestrowan� pozycj� [U�ytkown. *], a nast�pnie zrobi� zdj�cie.

� Procedura zapisywania pliku Stylu obrazów w aparacie: patrz dokument „EOS 
Utility — Instrukcja obs�ugi” zamieszczony na p�ycie DVD-ROM (str. 389).
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Balans bieli (WB) pozwala na wykonywanie zdj��, których bia�e obszary b�d� 
odwzorowane jako bia�e. Zazwyczaj ustawienie <Q> (Auto) pozwala uzyska� 
prawid�owy balans bieli. Je�li wybór opcji <Q> nie zapewnia naturalnie 
wygl�daj�cych kolorów, balans bieli mo�na dostosowa� do �ród�a �wiat�a 
lub wprowadzi� w�asne ustawienie, fotografuj�c bia�y obiekt.
W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb <Q>.

1 Wybierz pozycj� [Balans bieli].
� Na karcie [z3] wybierz pozycj� 

[Balans bieli], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

2 Wybierz balans bieli.
� Wybierz ��dane ustawienie, a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

* Opcja stosowana w przypadku lamp b�yskowych Speedlite z funkcj� transmisji 
temperatury barwowej. W przeciwnym wypadku ustalona jest warto�� oko�o 6000 K.

Ludzkie oko rejestruje kolor bia�ego obiektu niezale�nie od rodzaju o�wietlenia. 
W aparacie cyfrowym przeprowadzana jest regulacja temperatury barwowej 
z u�yciem oprogramowania, w celu nadania odpowiedniego koloru bia�ym 
obszarom. Regulacja ta stanowi podstaw� korekty kolorów. Ta funkcja pozwala 
wykonywa� zdj�cia z zachowaniem naturalnych odcieni kolorów.

3 Ustawianie balansu bieliN

Wy�wietlane Tryb Temperatura barwowa (w przybli�eniu K: kelwiny)
Q Auto 3000–7000
W 	wiat�o dzienne 5200
E Miejsca ocienione 7000
R Pochmurny dzie
, zmierzch, zachód s�o
ca 6000
Y 	wiat�o �arówek 3200
U Bia�e �wiat�o fluorescencyjne 4000
D Z lamp� b�yskow� Opcja ustawiana automatycznie*

O Nastawa w�asna (str. 121) 2000–10000
P Temperatura barwowa (str. 122) 2500–10000

Informacje dotycz�ce balansu bieli
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3 Ustawianie balansu bieliN

Balans bieli wed�ug wzorca pozwala r�cznie ustawi� balans bieli dla danego 
o�wietlenia w celu uzyskania wi�kszej dok�adno�ci. T� procedur� nale�y 
wykona� w warunkach o�wietleniowych, w których b�dzie rejestrowany obraz.

1 Sfotografuj bia�y obiekt.
� G�adki bia�y obiekt powinien wype�ni� 

pole pomiaru punktowego.
� Ustaw ostro�� r�cznie i wybierz 

standardow� ekspozycj� dla 
bia�ego obiektu.

� Ustaw dowolny balans bieli.

2 Wybierz pozycj� [R�czny WB 
(wg wzorca bieli)].
� Na karcie [z3] wybierz pozycj� 

[R�czny WB (wg wzorca bieli)], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� Zostanie wy�wietlony ekran wyboru 
balansu bieli wg wzorca.

3 Pobierz dane balansu bieli.
� Obró� pokr�t�o <5>, aby wybra� obraz zarejestrowany 

w punkcie 1, a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� W wy�wietlonym oknie dialogowym wybierz pozycj� 

[OK]. Spowoduje to zaimportowanie danych.
� Po ponownym wy�wietleniu menu naci�nij 

przycisk <M>, aby wyj�� z menu.

4 Wybierz pozycj� [Balans bieli].
� Na karcie [z3] wybierz pozycj� [Balans 

bieli], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

5 Wybierz balans bieli wg wzorca.
� Wybierz pozycj� [O], a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.

O Balans bieli wg wzorca

Pole pomiaru punktowego
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Istnieje mo�liwo�� wprowadzenia temperatury barwowej balansu bieli w postaci 
liczbowej. Opcja ta jest przeznaczona dla zaawansowanych u�ytkowników.

1 Wybierz pozycj� [Balans bieli].
� Na karcie [z3] wybierz pozycj� 

[Balans bieli], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

2 Ustaw temperatur� barwow�.
� Wybierz pozycj� [P].
� Obró� pokr�t�o <6>, aby ustawi� temperatur� 

barwow�, a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Mo�na wprowadzi� ustawienie temperatury barwowej z zakresu 

od oko�o 2500 K do 10 000 K, z dok�adno�ci� do 100 K.

P Ustawianie temperatury barwowej

� Je�li ekspozycja uzyskana w punkcie 1 ró�ni si� znacznie od standardowego poziomu 
ekspozycji, ustawienie poprawnej warto�ci balansu bieli mo�e by� niemo�liwe.

� W kroku 3 nie mo�na wybra� nast�puj�cych obrazów: obrazy wykonane 
po ustawieniu opcji [Monochrom.], obrazy wykonane w ramach 
wielokrotnej ekspozycji i obrazy wykonane innym aparatem.

� Zastosowanie szarej karty 18% (dost�pna w sprzeda�y) zamiast bia�ego 
obiektu pozwala osi�gn�� dok�adniejsze ustawienie balansu bieli.

� W�asny balans bieli zarejestrowany za po�rednictwem dostarczonego oprogramowania 
zostanie zapisany jako ustawienie [O]. Po wykonaniu czynno�ci opisanych 
w punkcie 3 dane zarejestrowanego balansu bieli u�ytkownika zostan� usuni�te.

� Podczas ustawiania temperatury barwowej dla sztucznego �ród�a �wiat�a 
nale�y odpowiednio ustawi� korekcj� balansu bieli (purpurowy lub zielony).

� Je�li dla ustawienia [P] wprowadzi�e� warto�ci zarejestrowane za pomoc� 
dost�pnego w sprzeda�y miernika temperatury barwowej, wykonaj kilka 
uj�� próbnych i wyreguluj ustawienia, w celu kompensacji ró�nic pomi�dzy 
odczytem miernika temperatury barwowej a odczytem aparatu.
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Ustawiony balans bieli mo�na skorygowa�. Ustawienie to zapewnia taki sam efekt jak 
zastosowanie dost�pnych w sprzeda�y filtrów konwersji temperatury barwowej lub filtrów 
kompensacji barwowej. Ka�dy kolor mo�e by� korygowany w jednym z dziewi�ciu poziomów.
Ta funkcja jest przeznaczona dla zaawansowanych u�ytkowników zaznajomionych 
z u�ytkowaniem filtrów konwersji temperatury barwowej lub kompensacji barwowej.

1 Wybierz pozycj� [WB-Przesuw/
Bkt].
� Na karcie [z3] wybierz pozycj� 

[WB-Przesuw/Bkt], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Ustaw korekcj� balansu bieli.
� Skorzystaj z multi-sterownika <9>, aby 

przesun�� znacznik „ ” w ��dane miejsce.
� Symbol „B” oznacza kolor niebieski 

(ang. blue), „A” — bursztynowy (amber), 
„M” — purpurowy (magenta), natomiast „G” — 
zielony (green). Kolor zostanie skorygowany 
zgodnie z wybranym kierunkiem.

� Pozycja „Przesuw” w prawym górnym 
rogu oznacza kierunek i warto�� korekcji.

� Naci�ni�cie przycisku <L> 
spowoduje anulowanie wszystkich 
ustawie
 [WB-Przesuw/Bkt].

� Naci�nij przycisk <0>, aby wyj�� 
z ustawienia i powróci� do menu.

3 Korekcja balansu bieliN

Korekcja balansu bieli

Przyk�adowe ustawienie: A2, G1

� Po ustawieniu korekcji balansu bieli w lewej dolnej cz��ci wizjera mo�e 
pojawi� si� symbol <h> (str. 313). 

� Jeden poziom korekcji na osi koloru niebieski/bursztynowy odpowiada 
oko�o 5 miredom filtru konwersji temperatury barwowej (mired: jednostka 
miary oznaczaj�ca g�sto�� filtru konwersji temperatury barwowej).
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Za pomoc� jednego naci�ni�cia przycisku migawki mo�na jednocze�nie 
zarejestrowa� trzy obrazy o ró�nym tonie koloru. Na podstawie temperatury 
barwowej bie��cego ustawienia balansu bieli zostanie zarejestrowana sekwencja 
obrazów z przesuni�ciem na osi koloru niebieski/bursztynowy lub purpurowy/
zielony. Funkcja ta jest okre�lana mianem sekwencji balansu bieli (WB-BKT) i 
pozwala na zarejestrowanie do ±3 poziomów z dok�adno�ci� do jednego poziomu.

Ustaw warto�� sekwencji balansu bieli.
� Po obróceniu pokr�t�a <5> w punkcie 2. korekcji 

balansu bieli znacznik „ ” na ekranie zmieni si� 
na „   ” (3 punkty). Obrót pokr�t�a w prawo 
powoduje ustawienie sekwencji na osi koloru niebieski/
bursztynowy, natomiast obrót w lewo powoduje 
ustawienie sekwencji na osi koloru purpurowy/zielony.

� Pozycja „BKT” w prawym górnym rogu 
oznacza kierunek i warto�� korekcji sekwencji.

� Naci�ni�cie przycisku <L> spowoduje anulowanie 
wszystkich ustawie
 [WB-Przesuw/Bkt].

� Naci�nij przycisk <0>, aby wyj�� 
z ustawienia i powróci� do menu.

Sekwencja nastaw
Zdj�cia b�d� wykonywane w nast�puj�cej sekwencji: 1. Standardowy balans bieli, 2. 
Przesuni�cie w kierunku koloru niebieskiego (Blue - B) i 3. Przesuni�cie w kierunku koloru 
bursztynowego (Amber - A) lub: 1. Standardowy balans bieli, 2. Przesuni�cie w kierunku 
koloru purpurowego (Magenta - M) i 3. Przesuni�cie w kierunku koloru zielonego (Green - G).

Automatyczna sekwencja balansu bieli

Przesuni�cie na osi koloru niebieski (B)/bursztynowy (A) o ±3 poziomy

� Korzystanie z sekwencji balansu bieli mo�e zmniejszy� maksymaln� liczb� zdj�� seryjnych, a orientacyjna 
liczba zdj�� tak�e zmniejszy si� do jednej trzeciej liczby zdj�� rejestrowanych bez tej funkcji.

� Istnieje tak�e mo�liwo�� ustawienia korekty balansu bieli i sekwencji na�wietlania jednocze�nie 
z ustawieniem sekwencji balansu bieli. Je�li sekwencja na�wietlania zostanie ustawiona 
jednocze�nie z sekwencj� balansu bieli, dla ka�dego uj�cia wykonane zostanie dziewi�� zdj��.

� W zwi�zku z tym, �e dla jednego uj�cia s� rejestrowane trzy obrazy, zapisywanie zdj�cia na karcie b�dzie trwa�o d�u�ej.
� Mo�na zmieni� liczb� zdj�� sekwencji balansu bieli (str. 305).
� Skrót „BKT” oznacza angielski termin bracketing (sekwencja zdj�� o zmiennych parametrach).
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Je�li obraz jest zbyt ciemny lub kontrast jest zbyt niski, jasno�� i kontrast obrazu mog� by� 
korygowane automatycznie. Funkcja ta jest okre�lana jako Auto Lighting Optimizer 
(Automatyczny optymalizator jasno�ci). Domy�lnie ustawiona jest opcja [Standard]. 
W przypadku obrazów JPEG korekcja jest przeprowadzana podczas rejestrowania obrazu.
W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb [Standard].

1 Wybierz pozycj� [Auto Lighting Optimizer/
Autom. optymalizator jasno�ci].
� Na karcie [z3] wybierz pozycj� 

[Auto Lighting Optimizer/Autom. 
optymalizator jasno�ci], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz ustawienie.
� Wybierz ��dane ustawienie, a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

3 Zrób zdj�cie.
� W razie potrzeby obraz zostanie zapisany 

ze skorygowan� jasno�ci� i kontrastem.

3 Automatyczne korygowanie jasno�ci i kontrastuN

� Je�eli w menu [z4: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano opcj� [W��cz], 
funkcja Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno�ci) zostanie 
automatycznie ustawiona jako [Wy��cz]. Nie mo�na zmieni� tego ustawienia.

� Zak�ócenia na obrazie mog� si� zwi�kszy�, w zale�no�ci od warunków fotografowania.
� Je�li zosta�o wybrane ustawienie inne ni� [Wy��cz] i zosta�a w��czona 

kompensacja ekspozycji lub korekta ekspozycji lampy w celu uzyskania 
ciemniejszej ekspozycji, obraz mo�e nadal by� zbyt jasny. Aby uzyska� 
ciemniejsz� ekspozycj�, wybierz dla tej funkcji warto�� [Wy��cz].

� W trybie HDR (str. 155) lub podczas wielokrotnej ekspozycji (str. 158), Auto Lighting 
Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno�ci) jest automatycznie ustawiany w pozycji 
[Wy��cz]. Po anulowaniu trybu HDR lub wielokrotnej ekspozycji Auto Lighting Optimizer 
(Automatyczny optymalizator jasno�ci) powraca automatycznie do wyj�ciowego ustawienia.

Je�li w kroku 2. zostanie naci�ni�ty przycisk <B> i usuni�te zaznaczenie <X> 
opcji [Wy�. w trybie M lub B], opcj� Auto Lighting Optimizer (Automatyczny 
optymalizator jasno�ci) b�dzie mo�na ustawi� w trybach <a> i <F>.
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Funkcja ta umo�liwia redukcj� zak�óce
 na obrazie. Wprawdzie 
redukcja zak�óce
 jest przeprowadzana dla wszystkich czu�o�ci ISO, 
ale jest ona szczególnie efektywna w przypadku wysokich warto�ci. 
Przy niskich czu�o�ciach ISO redukowane s� g�ównie zak�ócenia 
wyst�puj�ce w ciemnych cz��ciach obrazu.

1 Wybierz pozycj� [Redukow. 
zak�óce
 - High ISO].
� Na karcie [z4] wybierz pozycj� 

[Redukow. zak�óce
 - High ISO], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Ustaw poziom.
� Wybierz poziom redukcji zak�óce
, 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Ekran ustawie
 zostanie zamkni�ty 

i ponownie zostanie wy�wietlone 
menu.

� [M: Red. szumów zdj�� seryj.]
Redukcja zak�óce
 w obrazach o wy�szej jako�ci ni� w przypadku 
wybrania warto�ci [Mocne]. Aby otrzyma� jedno zdj�cie, 
wykonywana jest seria czterech uj��, które nast�pnie s� 
automatycznie scalane w jeden obraz JPEG.

3 Zrób zdj�cie.
� Obraz zostanie zarejestrowany z 

zastosowan� redukcj� zak�óce
.

3 Ustawienia redukcji zak�óce
N
Redukowanie zak�óce
 przy wysokich warto�ciach ISO
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3 Ustawienia redukcji zak�óce
N

Informacje dotycz�ce pozycji [Red. szumów zdj�� seryj.]
� Nie mo�na ustawi� nast�puj�cych funkcji: sekwencja na�wietlania, 

sekwencja balansu bieli, [z4: Redukcja zak�óce
 (d�.czas)], 
[z4: Tryb HDR], [z4: Eksp. wielokrotna] i obraz RAW. Je�li dowolna 
z powy�szych pozycji zosta�a ju� ustawiona, pozycji [Red. szumów 
zdj�� seryj.] nie mo�na ustawi�.

� Fotografowanie z lamp� b�yskow� nie jest mo�liwe. O�wietlenie 
wspomagaj�ce AF b�dzie emitowane zgodnie z ustawieniem w pozycji 
[8C.Fn II -5: O�wietlenie wspomagaj�ce AF].

� Nie mo�na ustawi� pozycji [Red. szumów zdj�� seryj.] w przypadku 
ekspozycji w trybie Bulb.

� Po wy��czeniu zasilania lub zmianie trybu fotografowania na tryb 
strefy podstawowej, filmowania lub Bulb ustawienie zmieni warto�� 
na [Standard].

� Je�li zdj�cia s� mocno poruszone ze wzgl�du na drgania aparatu 
lub pojawia si� poruszaj�cy si� obiekt, efekt redukcji zak�óce
 mo�e 
by� minimalny.

� Maj�c aparat w r�kach, nale�y trzyma� go nieruchomo, aby zapobiec 
drganiom aparatu. Zalecane jest u�ywanie statywu.

� Wyrównanie obrazu mo�e nie dzia�a� poprawnie w przypadku 
powtarzaj�cych si� motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, 
niezró�nicowanych tonalne obrazów.

� W porównaniu do fotografowania ze zwyk�ymi parametrami zapisywanie 
obrazu na karcie trwa d�u�ej. W trakcie przetwarzania obrazów aparat 
wy�wietla w wizjerze i na panelu LCD komunikat „buSY” i do 
zako
czenia tego procesu nie mo�na zrobi� kolejnego zdj�cia.

� Nie mo�na ustawi� pozycji [z4: Dane dla retuszu kurzu].
� Drukowanie bezpo�rednie nie jest mo�liwe w przypadku ustawienia 

opcji [Red. szumów zdj�� seryj.]. Wybierz ustawienie inne ni� 
[Red. szumów zdj�� seryj.] i wykonaj drukowanie bezpo�rednie.

W przypadku odtwarzania obrazu 1 za pomoc� aparatu b�d� 
bezpo�redniego drukowania obrazu efekt redukcji zak�óce
 przy wysokich 
warto�ciach ISO mo�e by� trudny do zauwa�enia. Sprawd� efekt redukcji 
zak�óce
 lub wydrukuj zdj�cia z usuni�tymi zak�óceniami za pomoc� 
oprogramowania Digital Photo Professional (dostarczone, str. 393).
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Redukcja zak�óce
 jest przeprowadzana w przypadku obrazów 
zarejestrowanych przy czasach ekspozycji równych 1 s lub d�u�szych.

1 Wybierz pozycj� [Redukcja 
zak�óce
 (d�.czas)].
� Na karcie [z4] wybierz pozycj� 

[Redukcja zak�óce
 (d�.czas)], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Zapisz ��dane ustawienie.
� Wybierz ��dane ustawienie, a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Ekran ustawie
 zostanie zamkni�ty 

i ponownie zostanie 
wy�wietlone menu.

� [Autom.]
Redukcja szumów jest przeprowadzana automatycznie w przypadku 
obrazów, które zarejestrowano z czasach ekspozycji równym 1 s 
lub d�u�szym i na których wykryto szumy typowe dla d�ugich 
czasów ekspozycji. W wi�kszo�ci przypadków ustawienie [Autom.] 
jest wystarczaj�ce.

� [W�.]
Redukcja szumów jest przeprowadzana w przypadku wszystkich 
obrazów zarejestrowanych przy czasach ekspozycji równych 1 s lub 
d�u�szych. Ustawienie [W�.] mo�e ograniczy� szumy, które mog� nie 
by� wykrywane przy ustawieniu [Autom.].

3 Zrób zdj�cie.
� Obraz zostanie zarejestrowany z 

zastosowan� redukcj� zak�óce
.

Redukcja zak�óce
 (d�ugi czas)
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3 Ustawienia redukcji zak�óce
N

� W przypadku opcji [Autom.] i [W�.] czas trwania procesu redukcji 
zak�óce
 po wykonaniu zdj�cia mo�e by� zbli�ony do czasu ekspozycji. 
Fotografowanie jest mo�liwe równie� podczas redukcji zak�óce
, 
o ile maksymalna liczba zdj�� seryjnych podana w wizjerze wynosi 
„1” lub wi�cej.

� Zdj�cia zrobione przy czu�o�ci ISO 1600 lub wy�szej mog� by� bardziej 
ziarniste przy ustawieniu [W�.] ni� przy ustawieniach [Wy�.] lub [Autom.].

� Je�li wybrano ustawienie [W�.] i zosta�o wykonane zdj�cie z d�ugim 
czasem ekspozycji w trybie Live View, przez ca�y czas procesu redukcji 
zak�óce
 b�dzie wy�wietlany komunikat „BUSY”, a do momentu 
zako
czenia procesu redukcji zak�óce
 na monitorze LCD nie b�dzie 
wy�wietlany podgl�d kadru w trybie Live View (nie mo�na zrobi� 
nast�pnego zdj�cia).
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Mo�na zminimalizowa� wyst�powanie prze�wietlonych jasnych partii obrazu.

1 Wybierz pozycj� [Priorytet 
jasnych partii obr.].
� Na karcie [z4] wybierz pozycj� 

[Priorytet jasnych partii obr.], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz opcj� [W��cz].
� Wybierz opcj� [W��cz], a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.
� Wyst�pi poprawa jako�ci szczegó�ów 

w jasnych partiach obrazu. Zakres 
dynamiczny jest rozszerzany od 
standardowego ustawienia szaro�ci 
18% do prze�wietlenia. Gradacja 
mi�dzy obszarami szaro�ci a 
jasnymi partiami obrazu staje si� 
bardziej p�ynna.

3 Zrób zdj�cie.
� Obraz zostanie zarejestrowany z 

zastosowanym priorytetem jasnych 
partii obrazu.

3 Priorytet jasnych partii obrazuN

� W przypadku ustawienia [W��cz] dla funkcji Auto Lighting Optimizer 
(Automatyczny optymalizator jasno�ci) (str. 125) jest automatycznie ustawiana 
warto�� [Wy��cz] bez mo�liwo�ci zmiany. Je�li dla funkcji [Priorytet jasnych 
partii obr.] zosta�a wybrana warto�� [Wy��cz], funkcja Auto Lighting Optimizer 
(Automatyczny optymalizator jasno�ci) powróci do oryginalnego ustawienia.

� W przypadku ustawienia [W��cz] zak�ócenia (ziarnisto��, pasy itp.) mog� 
by� nieznacznie wy�sze ni� w przypadku ustawienia [Wy��cz].

W przypadku ustawienia [W��cz], ustawialny zakres b�dzie wynosi� 
ISO 200–25600 (ISO 200–12800 dla nagrywania filmów). Je�li zosta� 
wybrany priorytet jasnych partii obrazu, w wizjerze i na panelu LCD 
b�dzie wy�wietlana ikona <A>.
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Winietowanie to zjawisko polegaj�ce na przyciemnieniu rogów obrazu 
z powodu charakterystyki obiektywu. Niedok�adna zbie�no�� kolorów na 
kraw�dziach obiektu to aberracja chromatyczna. Obie te aberracje obiektywu 
mo�na skorygowa�. Domy�lnie ustawiona jest opcja [W��cz] dla obu korekcji.

1 Wybierz pozycj� [Korekcja 
aberracji obiektywu].
� Na karcie [z2] wybierz pozycj� 

[Korekcja aberracji obiektywu], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz ustawienie.
� Sprawd�, czy po pod��czeniu obiektywu pojawi 

si� komunikat [Dane korekcji dost�pne].
� Wybierz pozycj� [Jasno�� brzegów], 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Wybierz opcj� [W��cz], a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.
� Je�li pojawi si� komunikat [Dane korekcji 

niedost�pne], zapoznaj si� z cz��ci� „Informacje 
dotycz�ce danych korekcji obiektywu” na stronie 133.

3 Zrób zdj�cie.
� Obraz zostanie zapisany z zastosowaniem 

korekcji jasno�ci brzegów.

3 Korekcja jasno�ci brzegów i aberracji chromatycznej obiektywu

Korekcja jasno�ci brzegów

W zale�no�ci od warunków fotografowania, na brzegach obrazu mog� 
pojawi� si� zak�ócenia.

� Warto�� zastosowanej korekcji b�dzie nieznacznie ni�sza ni� 
maksymalna warto�� korekcji, któr� mo�na ustawi� w programie Digital 
Photo Professional (do��czone oprogramowanie, str. 393).

� Im wi�ksza czu�o�� ISO, tym mniejsza dost�pna warto�� korekcji.
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1 Wybierz ustawienie.
� Sprawd�, czy po pod��czeniu 

obiektywu pojawi si� komunikat 
[Dane korekcji dost�pne].

� Wybierz pozycj� [Aberracja 
chromat.], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

� Wybierz opcj� [W��cz], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

� Je�li pojawi si� komunikat [Dane 
korekcji niedost�pne], zapoznaj 
si� z cz��ci� „Informacje dotycz�ce 
danych korekcji obiektywu” 
na nast�pnej stronie.

2 Zrób zdj�cie.
� Obraz zostanie zapisany 

z zastosowaniem korekcji 
aberracji chromatycznej.

Korekcja aberracji chromatycznej

Je�li odtworzysz obraz 1 wykonany z korekcj� aberracji chromatycznej, 
obraz zostanie wy�wietlony przez aparat bez zastosowanej korekcji 
aberracji chromatycznej. Sprawd� funkcj� korekcji aberracji chromatycznej 
za pomoc� dostarczonego oprogramowania Digital Photo Professional 
(str. 393).
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3 Korekcja jasno�ci brzegów i aberracji chromatycznej obiektywu

W aparacie zapisano dane korekcji jasno�ci brzegów i korekcji aberracji 
chromatycznej oko�o 25 obiektywów. Je�li wybrano ustawienie [W��cz], 
korekcja jasno�ci brzegów i korekcja aberracji chromatycznej zostan� 
zastosowane automatycznie wzgl�dem ka�dego obiektywu, którego 
dane dot. korekcji zosta�y zarejestrowane w aparacie.
Korzystaj�c z do��czonego oprogramowania EOS Utility, mo�na 
sprawdzi�, dla których obiektywów zarejestrowano w aparacie dane 
korekcji. Istnieje mo�liwo�� zarejestrowania danych korekcji dla 
obiektywów nie znajduj�cych si� na li�cie. Szczegó�owe informacje 
na ten temat mo�na znale�� w dokumencie „EOS Utility — Instrukcja 
obs�ugi” zamieszczonym na dysku DVD-ROM (str. 389).

Uwagi dotycz�ce korekcji jasno�ci brzegów i korekcji aberracji 
chromatycznej

Informacje dotycz�ce danych korekcji obiektywu

� Korekcji jasno�ci brzegów i aberracji chromatycznej nie mo�na 
zastosowa� wzgl�dem wykonanych ju� obrazów JPEG.

� W przypadku korzystania z obiektywu producenta innego ni� Canon 
zaleca si� ustawienie opcji [Wy��cz], nawet je�li wy�wietlony zostanie 
komunikat [Dane korekcji dost�pne].

� Je�li korzystasz z trybu widoku powi�kszonego podczas fotografowania 
Live View, funkcje korekcji jasno�ci brzegów i korekcji aberracji 
chromatycznej nie b�d� odzwierciedlone na obrazie widocznym 
na ekranie.

� Je�li efekt korekcji nie jest widoczny, nale�y powi�kszy� obraz i 
sprawdzi� ponownie po wykonaniu zdj��.

� Korekcje mo�na stosowa� nawet w przypadku pod��czenia konwertera.
� Je�li dane korekcji zamocowanego obiektywu nie zosta�y zapisane 

w aparacie, rezultat b�dzie taki sam, jak w przypadku ustawienia opcji 
[Wy��cz] w ustawieniu korekcji.

� Je�li obiektyw nie zarejestrowa� informacji o odleg�o�ci, warto�� korekcji 
b�dzie ni�sza.
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Istnieje mo�liwo�� dowolnego tworzenia i wybierania folderów, gdzie 
zapisywane s� zarejestrowane obrazy.
Jest to dzia�anie opcjonalne, poniewa� foldery zarejestrowanych zdj�� 
tworzone s� automatycznie.

1 Wybierz pozycj� [Wybierz folder].
� Na karcie [51] wybierz pozycj� 

[Wybierz folder], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz pozycj� [Utwórz folder].
� Wybierz pozycj� [Utwórz folder], 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

3 Utwórz nowy folder.
� Wybierz pozycj� [OK], a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.
� Zostanie utworzony nowy folder 

o wy�szym numerze.

3 Tworzenie i wybieranie folderu

Tworzenie folderu
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3 Tworzenie i wybieranie folderu

� W momencie wy�wietlania ekranu 
wyboru folderu wybierz ��dany folder, 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� Zostanie wybrany folder docelowy 
rejestrowanych zdj��.

� Kolejne zdj�cia zarejestrowane 
aparatem b�d� zapisywane do 
wybranego folderu.

Wybór folderu

Liczba obrazów w folderze

Nazwa folderu

Najni�szy numer pliku

Najwy�szy numer pliku

Informacje dotycz�ce folderów
Podobnie jak w przypadku „100CANON” nazwa folderu zaczyna si� od 
trzech cyfr (numer folderu), po których nast�puje ci�g pi�ciu znaków 
alfanumerycznych. Folder mo�e zawiera� do 9999 obrazów (numery 
plików od 0001 do 9999). Po zape�nieniu folderu automatycznie zostanie 
utworzony nowy folder o wy�szym numerze. Ponadto po zastosowaniu 
funkcji r�cznego wyzerowania (str. 137) zostanie utworzony automatycznie 
nowy folder. Mo�na utworzy� foldery o numerach od 100 do 999.

Tworzenie folderów za po�rednictwem komputera
Otwórz zawarto�� karty na ekranie i utwórz nowy folder o nazwie „DCIM”. 
Otwórz folder DCIM i utwórz ��dan� ilo�� folderów, w celu zapisania 
i u�o�enia obrazów. Nazwa folderu musi mie� format „100ABC_D”. 
Pierwsze trzy cyfry s� numerem folderu (od 100 do 999). Ostatnie pi�� 
znaków alfanumerycznych mo�e stanowi� kombinacja du�ych i ma�ych liter 
od A do Z, a tak�e warto�ci liczbowych i symbolu podkre�lenia „_”. Nazwa 
nie mo�e zawiera� spacji. Ponadto nazwy folderów nie mog� zawiera� 
tych samych trzech pocz�tkowych cyfr (np. „100ABC_D” i „100W_XYZ”), 
nawet je�li pi�� pozosta�ych znaków alfanumerycznych jest ró�nych.
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Pliki obrazów b�d� numerowane od 0001 do 9999 w kolejno�ci ich 
rejestrowania, a nast�pnie zapisywane w folderze. Istnieje mo�liwo�� 
zmiany sposobu przypisywania numerów plików.
Numer pliku w komputerze b�dzie mia� nast�puj�cy format: 
IMG_0001.JPG.

1 Wybierz pozycj� [Numery plików].
� Na karcie [51] wybierz pozycj� 

[Numery plików], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz metod� numeracji plików.
� Wybierz ��dane ustawienie, a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

Numeracja plików jest kontynuowana nawet po wymianie karty lub 
utworzeniu nowego folderu.
Nawet je�li u�ytkownik wymieni kart� lub utworzy nowy folder, numeracja 
plików b�dzie kontynuowana a� do numeru 9999. Jest to przydatne, je�li 
obrazy numerowane w zakresie od 0001 do 9999 maj� by� zapisywane na 
wielu kartach pami�ci lub wielu lokalizacjach w jednym folderze komputera.
Je�li wymieniana karta lub istniej�cy ju� folder zawiera wcze�niej 
zarejestrowane obrazy, numeracja plików nowych obrazów mo�e by� 
kontynuowana z zachowaniem numeracji plików zapisanych ju� na 
karcie lub w folderze. Aby korzysta� z narastaj�cej numeracji plików, 
zaleca si� u�ywanie zawsze �wie�o sformatowanej karty.

3 Sposoby numeracji plików

Narastaj�co

XXX-0051

Karta-1

XXX-0052

Karta-2

Numeracja plików po 
wymianie karty

Kolejny numer pliku

100

XXX-0051

101

XXX-0052

Karta-1

Numeracja plików po 
utworzeniu folderu
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3 Sposoby numeracji plików

Numeracja plików rozpoczyna si� od 0001 po ka�dej wymianie 
karty lub utworzeniu nowego folderu.
Po wymianie karty lub utworzeniu folderu numeracja plików nowo 
zapisanych obrazów rozpocznie si� od 0001. Jest to przydatne, je�li 
obrazy maj� by� porz�dkowane wed�ug kart lub folderów.
Je�li wymieniana karta lub istniej�cy ju� folder zawiera wcze�niej zarejestrowane obrazy, 
numeracja plików nowych obrazów mo�e by� kontynuowana z zachowaniem numeracji 
plików zapisanych ju� na karcie lub w folderze. Aby zapisywa� obrazy, których numeracja 
ma si� rozpoczyna� od warto�ci 0001, nale�y zawsze u�ywa� �wie�o sformatowanej karty.

Numeracj� plików mo�na rozpocz�� od 0001 w dowolnym 
momencie lub w przypadku zapisu plików w nowym folderze.
Po r�cznym wyzerowaniu numeracji plików automatycznie jest tworzony nowy folder, 
a numeracja plików obrazów zapisywanych w tym folderze rozpoczyna si� od 0001.
Jest to przydatne w przypadku korzystania z odr�bnych folderów, np. dla obrazów wykonanych wczoraj, 
dzisiaj itp. Po r�cznym wyzerowaniu numeracja plików powraca do trybu numeracji narastaj�cej lub 
automatycznie od 1. (Ekran potwierdzenia r�cznego resetowania nie zostanie wy�wietlony).

Auto reset.

R�czny reset

XXX-0051

Karta-1

XXX-0001

Karta-2

Numeracja plików po 
wymianie karty

Numeracja plików zostanie wyzerowana.

100

XXX-0051

101

XXX-0001

Karta-1

Numeracja plików po 
utworzeniu folderu

Je�li w folderze 999 liczba plików osi�gnie 9999, rejestrowanie obrazów nie b�dzie 
mo�liwe, nawet gdy na karcie jest wolne miejsce. Na monitorze LCD b�dzie 
wy�wietlany komunikat o konieczno�ci wymiany karty. Nale�y wymieni� kart� na now�.

Zarówno w przypadku plików JPEG, jak i RAW, ich nazwy rozpoczynaj� si� od 
„IMG_”. Nazwy plików nagranych filmów rozpoczynaj� si� ci�giem „MVI_”. Obrazy 
JPEG maj� rozszerzenie „.JPG”, obrazy RAW — „.CR2”, natomiast filmy — „.MOV”.
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Po ustawieniu informacji o prawach autorskich b�d� one rejestrowane z 
obrazem jako informacje Exif.

1 Wybierz pozycj� [Inform. 
o prawach autorskich].
� Na karcie [54] wybierz pozycj� 

[Inform. o prawach autorskich], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz opcj�, która ma by� 
ustawiona.
� Wybierz pozycj� [Nazwisko autora] 

lub [Szczegó�y dot. praw autor.], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

3 Wprowad	 tekst.
� Naci�nij przycisk <Q>. Spowoduje 

to zaznaczenie palety tekstowej 
kolorow� ramk�. W tym momencie 
mo�na wprowadzi� tekst.

� U�yj przycisków <V> <U>, aby 
przesun�� symbol  i wybra� znak, 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>, 
aby wprowadzi� znak.

� Istnieje mo�liwo�� wprowadzenia 
do 63 znaków.

� Aby usun�� znak, naci�nij 
przycisk <L>.

4 Zamknij ekran ustawie
.
� Po wprowadzeniu tekstu naci�nij 

przycisk <M>.
� Informacja zostanie zapisana i 

ponownie zostanie wy�wietlony ekran 
przedstawiony w punkcie 2.

3 Ustawianie informacji o prawach autorskichN
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3 Ustawianie informacji o prawach autorskichN

Je�li w punkcie 2 na poprzedniej stronie 
zosta�a wybrana pozycja [Wy�w.inf.o 
prawach autor.], mo�na sprawdzi� 
informacje wprowadzone w pozycji 
[Autor] i [Prawa autorskie].

Je�li w punkcie 2 na poprzedniej stronie zosta�a wybrana pozycja 
[Usu
 inf. o prawach autor.], istnieje mo�liwo�� usuni�cia informacji 
[Autor] i [Prawa autorskie].

Sprawdzanie informacji o prawach autorskich

Usuwanie informacji o prawach autorskich

Informacje o prawach autorskich mo�na tak�e ustawi� lub sprawdzi� przy 
pomocy do��czonego oprogramowania EOS Utility (str. 393).
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Zakres odwzorowania kolorów jest okre�lany jako przestrze
 kolorów. 
Aparat pozwala wybra� jedn� z dwóch przestrzeni kolorów dla 
rejestrowanych obrazów: sRGB lub Adobe RGB. W przypadku normalnych 
parametrów fotografowania zaleca si� wybór przestrzeni kolorów sRGB.
W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb sRGB.

1 Wybierz pozycj� [Przest.kolorów].
� Na karcie [z3] wybierz pozycj� 

[Przest.kolorów], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Ustaw ��dan� przestrze
 
kolorów.
� Wybierz pozycj� [sRGB] lub 

[Adobe RGB], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

Ta przestrze
 kolorów jest wykorzystywana g�ównie do wydruków 
komercyjnych oraz innych zastosowa
 przemys�owych. W przypadku 
nieznajomo�ci zagadnie
 dotycz�cych przetwarzania obrazów, 
przestrzeni Adobe RGB oraz standardu Design rule for Camera 
File System 2.0 (Exif 2.21 lub nast�pne) nie nale�y korzysta� 
z tego ustawienia. Obraz w �rodowisku komputera korzystaj�cego 
z przestrzeni sRGB lub wydrukowany za pomoc� drukarek 
niezgodnych ze standardem DFC 2.0 (Design rule for Camera File 
System 2.0) (Exif 2.21 lub nast�pne) b�dzie mia� przygaszone barwy. 
W zwi�zku z tym b�dzie wymaga� dodatkowego przetworzenia 
w oprogramowaniu komputerowym.

3 Ustawianie przestrzeni kolorówN

Informacje dotycz�ce przestrzeni kolorów Adobe RGB

� Je�li zdj�cie zosta�o wykonane w przestrzeni kolorów Adobe RGB, 
pierwszym znakiem w nazwie pliku b�dzie symbol podkre�lenia „_”.

� Profil ICC nie zostanie do��czony. Dodatkowe informacje mo�na znale�� w opisie profilu ICC, 
znajduj�cym si� w instrukcji obs�ugi oprogramowania w postaci pliku PDF na dysku DVD-ROM.
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5
Zaawansowana obs�uga

W trybach strefy twórczej mo�na 
ustawi� czas na�wietlania i/lub 
przys�on� w celu dostosowania 
do ��danej ekspozycji. 
Zmieniaj�c ustawienia aparatu, 
mo�na uzyska� ró�ne wyniki.

� Ikona M w prawym górnym rogu tytu�u strony oznacza, �e 
dana funkcja jest dost�pna wy��cznie w trybach strefy 
twórczej (d/s/f/a/F).

� Po naci�ni�ciu przycisku migawki do po�owy i zwolnieniu go, 
informacje dotycz�ce ekspozycji wy�wietlane na panelu LCD 
i w wizjerze pozostan� widoczne przez oko�o 4 sekundy (0).

� Informacje dotycz�ce funkcji, które mog� by� u�ywane w 
poszczególnych trybach fotografowania, mo�na znale�� na stronie 342.

Ustaw prze��cznik <R> po lewej stronie.
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Aparat automatycznie ustawi czas na�wietlania i przys�on� w taki 
sposób, aby dopasowa� parametry do jasno�ci obiektu. Funkcja ta jest 
okre�lana mianem programowej AE (automatyki ekspozycji).
* Symbol <d> oznacza program ustawie
.
* Symbol AE oznacza automatyk� ekspozycji (ang. auto exposure).

1 Ustaw pokr�t�o wyboru trybów 
w pozycji <d>.

2 Ustaw ostro�� na obiekt.
� Spójrz przez wizjer i skieruj wybrany 

punkt AF na fotografowany obiekt. 
Nast�pnie naci�nij przycisk migawki 
do po�owy.

� Punkt AF, dla którego zosta�a 
ustawiona ostro��, mignie na 
czerwono, a kontrolka ostro�ci <o> 
w prawej dolnej cz��ci wizjera 
za�wieci si� (w trybie One Shot AF).

� Warto�ci czasu na�wietlania 
i przys�ony zostan� automatycznie 
ustawione i wy�wietlone w wizjerze 
oraz na panelu LCD.

3 Spójrz na wy�wietlacz.
� Je�li warto�ci czasu na�wietlania 

i przys�ony nie b�d� miga�, oznacza 
to, �e uzyskano standardow� 
ekspozycj�.

4 Zrób zdj�cie.
� Skomponuj uj�cie i naci�nij przycisk 

migawki do ko
ca.

d: Programowa AE
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d: Programowa AE

� Je�li miga warto�� czasu na�wietlania „30"” oraz 
ni�sza warto�� f, oznacza to niedo�wietlenie zdj�cia. 
Zwi�ksz czu�o�� ISO lub skorzystaj z lampy b�yskowej.

� Je�li miga warto�� czasu na�wietlania „4000” oraz 
wy�sza warto�� f, oznacza to prze�wietlenie zdj�cia. 
Zmniejsz czu�o�� ISO lub skorzystaj z filtru ND 
(sprzedawanego osobno), aby zredukowa� ilo�� 
�wiat�a wpadaj�cego przez obiektyw.

Ró�nice pomi�dzy trybami <d> i <A>
W trybie <A> wiele funkcji, takich jak dzia�anie AF i tryb pomiaru, 
ustawianych jest automatycznie, aby zapobiec wykonaniu nieudanych 
zdj��. Liczba funkcji, które mo�na ustawi� jest ograniczona. W trybie <d>, 
tylko czas na�wietlania i przys�ona ustawiane s� automatycznie. Istnieje 
mo�liwo�� dowolnego ustawiania dzia�ania AF, trybu pomiaru i innych 
funkcji (str. 342).

Informacje dotycz�ce przesuni�cia programu
� W trybie Programowa AE istnieje mo�liwo�� dowolnej zmiany warto�ci 

czasu na�wietlania i przys�ony (Program) ustawionej automatycznie 
przez aparat przy zachowaniu tych samych parametrów ekspozycji. 
Funkcja ta jest okre�lana mianem przesuni�cia programu.

� Aby przesun�� program, naci�nij do po�owy przycisk migawki i obró� 
pokr�t�o <6> do momentu wy�wietlenia ��danej warto�ci czasu 
na�wietlania lub przys�ony.

� Standardowo warto�� przesuni�cia programu jest anulowana po 
wykonaniu zdj�cia.

� Przesuni�cie programu nie jest mo�liwe w przypadku korzystania 
z lampy b�yskowej.
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W tym trybie u�ytkownik mo�e ustawi� czas na�wietlania, natomiast aparat 
automatycznie reguluje warto�� przys�ony w celu uzyskania standardowej 
ekspozycji, odpowiadaj�cej jasno�ci obiektu. Funkcja ta jest okre�lana mianem AE 
(automatyki ekspozycji) z preselekcj� migawki. Krótszy czas na�wietlania umo�liwia 
„zamro�enie” fotografowanego wydarzenia lub poruszaj�cego si� obiektu. D�u�szy 
czas na�wietlania mo�e stworzy� efekt rozmycia, daj�c z�udzenie ruchu.
* <s> oznacza czas na�wietlania (ang. time value).

1 Ustaw pokr�t�o wyboru trybów w 
pozycji <s>.

2 Ustaw ��dany czas na�wietlania.
� Patrz�c na panel LCD, obró� 

pokr�t�o <6>.

3 Ustaw ostro�� na obiekt.
� Naci�nij przycisk migawki do po�owy.
� Przys�ona zostanie wyregulowana 

automatycznie.

4 Sprawd	 informacje w wizjerze 
i zrób zdj�cie.
� Je�li warto�� przys�ony nie miga, oznacza to, 

�e uzyskana ekspozycja b�dzie standardowa.

s: AE z preselekcj� migawki

Rozmycie ruchu
(d�ugi czas na�wietlania: 1/30 s)

„Zamro�ona” dynamika wydarzenia
(krótki czas na�wietlania: 1/2000 s)
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s: AE z preselekcj� migawki

� Je�li miga ni�sza warto�� f, oznacza to niedo�wietlenie 
zdj�cia. 
Obracaj pokr�t�o <6>, aby ustawi� d�u�szy czas 
na�wietlania, a� warto�� przys�ony przestanie miga� 
lub ustaw wy�sz� czu�o�� ISO.

� Je�li miga wy�sza warto�� f, oznacza to prze�wietlenie 
zdj�cia. 
Obró� pokr�t�o <6>, aby ustawi� krótszy czas 
na�wietlania, a� warto�� przys�ony przestanie miga� 
lub ustaw ni�sz� czu�o�� ISO.

Wy�wietlanie czasu na�wietlania
Czas na�wietlania od „4000” do „4” oznacza mianownik warto�ci w postaci 
u�amkowej. Na przyk�ad „125” oznacza 1/125 s. „0"5” oznacza 0,5 s, 
natomiast „15"” oznacza 15 s.
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W tym trybie u�ytkownik mo�e ustawi� warto�� przys�ony, natomiast aparat 
automatycznie reguluje czas na�wietlania w celu uzyskania standardowej ekspozycji, 
odpowiadaj�cej jasno�ci obiektu. Funkcja ta jest okre�lana mianem AE (automatyki 
ekspozycji) z preselekcj� przys�ony. Wy�sza warto�� f (mniejszy otwór przys�ony) 
powoduje wyostrzenie wi�kszej cz��ci pierwszego planu i t�a. Z kolei ni�sza warto�� f 
(wi�kszy otwór przys�ony) powoduje rozmycie wi�kszej cz��ci pierwszego planu i t�a.
* <f> oznacza warto�� przys�ony (ang. aperture value).

1 Ustaw pokr�t�o wyboru trybów w 
pozycji <f>.

2 Wybierz ��dan� przys�on�.
� Patrz�c na panel LCD, obró� pokr�t�o <6>.

3 Ustaw ostro�� na obiekt.
� Naci�nij przycisk migawki do po�owy.
� Czas na�wietlania zostanie 

wyregulowany automatycznie.

4 Sprawd	 informacje w wizjerze 
i zrób zdj�cie.
� Je�li warto�� czasu na�wietlania nie miga, 

oznacza to, �e ekspozycja jest standardowa.

f: AE z preselekcj� przys�ony

Ostry pierwszy plan i t�o
(w przypadku wysokiej warto�ci przys�ony (liczby f): f/32)

Rozmyte t�o
(w przypadku niskiej warto�ci przys�ony (liczby f): f/5,6)
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f: AE z preselekcj� przys�ony

Otwór przys�ony zmienia si� wy��cznie w momencie wykonywania 
zdj�cia. W pozosta�ym czasie przys�ona pozostaje ca�kowicie otwarta. 
Dlatego te� podczas spogl�dania przez wizjer lub na monitor LCD 
g��bia ostro�ci mo�e wydawa� si� mniejsza.

Naci�ni�cie przycisku podgl�du g��bi 
ostro�ci powoduje przymkni�cie 
przys�ony zgodnie z bie��cym 
ustawieniem i sprawdzenie g��bi ostro�ci 
(zakresu ostro�ci).

Podgl�d g��bi ostro�ciN

� Je�li miga warto�� czasu na�wietlania „30"” oznacza 
to niedo�wietlenie. 
Obracaj pokr�t�o <6>, aby ustawi� wi�kszy otwór 
przys�ony (ni�sz� liczb� f), a� czas na�wietlania 
przestanie miga� lub ustaw wy�sz� czu�o�� ISO.

� Je�li miga warto�� czasu na�wietlania „4000” oznacza 
to prze�wietlenie zdj�cia. 
Obró� pokr�t�o <6>, aby ustawi� mniejszy otwór 
przys�ony (wy�sz� liczb� f), a� czas otwarcia migawki 
przestanie miga�, ewentualnie ustaw ni�sz� czu�o�� ISO.

Wy�wietlanie warto�ci przys�ony
Im wy�sza warto�� przys�ony (liczba f), tym mniejszy otwór przys�ony. Zakres 
wy�wietlanych warto�ci przys�ony zale�y od obiektywu. Je�li do aparatu nie zosta� 
pod��czony obiektyw, w miejscu ustawienia przys�ony b�dzie wy�wietlana warto�� „00”.

� Wy�sza warto�� f/ powoduje wyostrzenie pierwszego planu i t�a. Jednak 
obraz w wizjerze b�dzie ciemniejszy.

� Efekt g��bi ostro�ci jest wyra�nie widoczny na podgl�dzie w trybie Live 
View, po zmianie przys�ony i naci�ni�ciu przycisku podgl�du g��bi 
ostro�ci (str. 180).

� Ekspozycja zostanie zablokowana (blokada AE) na czas naci�ni�cia 
przycisku podgl�du g��bi ostro�ci.
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W tym trybie czas na�wietlania i przys�on� mo�na ustawi� zgodnie z w�asnymi wymaganiami. Aby 
okre�li� ekspozycj�, skorzystaj ze wska�nika poziomu ekspozycji w wizjerze lub u�yj dost�pnego 
w sprzeda�y �wiat�omierza. Metoda ta jest okre�lana jako r�czna regulacja ekspozycji.
* <a> oznacza r�czn� regulacj� (ang. manual).

1 Ustaw pokr�t�o wyboru trybów w 
pozycji <a>.

2 Ustaw czu�o�� ISO (str. 106).

3 Ustaw czas na�wietlania i przys�on�.
� Aby ustawi� czas na�wietlania, obró� 

pokr�t�o <6>.
� Aby ustawi� przys�on�, obró� pokr�t�o <5>.
� Je�li nie mo�na ustawi� warto�ci, ustaw 

prze��cznik <R> po lewej stronie, a 
nast�pnie obró� pokr�t�o <6> lub <5>.

4 Ustaw ostro�� na obiekt.
� Naci�nij przycisk migawki do po�owy.
� Ustawienie ekspozycji zostanie 

wy�wietlone w wizjerze i na panelu LCD.
� Znacznik poziomu ekspozycji <h> informuje o 

ró�nicy bie��cego poziomu ekspozycji 
wzgl�dem poziomu standardowej ekspozycji.

5 Ustaw ekspozycj� i zrób zdj�cie.
� Sprawd� wska�nik poziomu 

ekspozycji i ustaw ��dany czas 
na�wietlania i przys�on�.

� Je�li ustawiony poziom ekspozycji jest wi�kszy ni� 
±3 stopnie, na ko
cu wska�nika poziomu ekspozycji 
zostanie wy�wietlony symbol <I> lub <J>.

a: R�czne nastawy ekspozycji

Znacznik poziomu ekspozycji

Wska�nik ekspozycji standardowej

Je�li wybrano automatyk� czu�o�ci ISO, ustawienie czu�o�ci ISO zmieni si� 
zgodnie z czasem na�wietlania i przys�on� w celu otrzymania standardowej 
ekspozycji. Zatem mo�na nie uzyska� zamierzonego efektu ekspozycji.
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q Wybór trybu pomiaruN

1 Naci�nij przycisk <q>. (9)

2 Wybierz tryb pomiaru.
� Patrz�c na panel LCD, obró� pokr�t�o 

<6> lub <5>.
q: Pomiar wielosegmentowy
w: Pomiar skupiony
r: Pomiar punktowy
e: Pomiar centralnie wa�ony u�redniony

q Pomiar wielosegmentowy
Ten tryb pomiaru jest cz�sto stosowany do ogólnego fotografowania, a nawet 
fotografowania obiektów pod�wietlonych z ty�u. Aparat automatycznie ustawi 
parametry ekspozycji w celu dostosowania do fotografowanej sceny.

w Pomiar skupiony
Tryb pomiaru przydatny, gdy t�o jest znacznie ja�niejsze 
ni� fotografowany obiekt, np. przy fotografowaniu pod 
�wiat�o itp. Pomiar jest wykonywany w �rodku kadru, na 
powierzchni stanowi�cej oko�o 8,0% obszaru wizjera.

� Je�eli w pozycji [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Autom. optymalizator jasno�ci] 
zostanie usuni�ty znacznik wyboru <X> opcji [Wy�. w trybie M lub B], mo�na ustawi� opcj� Auto 
Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno�ci) w trybach <a> i <F> (str. 125).

� Po ustawieniu automatycznej czu�o�ci ISO mo�na nacisn�� przycisk <A>, aby zablokowa� czu�o�� ISO.
� Je�li naci�niesz przycisk <A>, a nast�pnie zmienisz kompozycj� zdj�cia, 

zauwa�ysz zmian� poziomu ekspozycji na wska�niku poziomu ekspozycji (str. 22, 23) 
w porównaniu ekspozycj� zarejestrowan� zaraz po naci�ni�ciu przycisku <A>. 

q Wybór trybu pomiaruN
Mo�na wybra� jedn� z czterech metod pomiaru jasno�ci obiektu. W trybach 
strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany pomiar wielosegmentowy.
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r Pomiar punktowy
Tryb ten s�u�y do pomiaru konkretnego punktu 
obiektu lub sceny. Pomiar jest wykonywany 
w �rodku kadru, na powierzchni stanowi�cej oko�o 
3,5% obszaru wizjera.

e Pomiar centralnie wa�ony u�redniony
Pomiar jest wykonywany w �rodku kadru i 
u�redniany dla ca�ej sceny.

� W przypadku korzystania z opcji q (pomiar wielosegmentowy) 
ustawienie ekspozycji zostanie zablokowane po naci�ni�ciu przycisku 
migawki do po�owy i uzyskaniu ostro�ci. W trybach pomiaru w 
(skupiony), r (punktowy) i e (centralnie wa�ony u�redniony) 
ekspozycja jest ustawiana podczas fotografowania. (Naci�ni�cie 
przycisku migawki do po�owy nie powoduje zablokowania ekspozycji).

� Po ustawieniu opcji <r> w lewej dolnej cz��ci wizjera mo�e pojawi� si� 
symbol <h> (str. 313).
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Kompensacja ekspozycji umo�liwia rozja�nienie (zwi�kszenie ekspozycji) lub przyciemnienie 
(zmniejszenie ekspozycji) w stosunku do standardowej ekspozycji ustawionej przez aparat.
Kompensacj� ekspozycji mo�na ustawi� w trybach fotografowania d/s/f. 
Wprawdzie kompensacj� ekspozycji mo�na ustawia� w zakresie ±5 stopni z dok�adno�ci� 
do 1/3 stopnia, ale wska�nik kompensacji ekspozycji w wizjerze i na panelu LCD mo�e 
pokazywa� warto�� ustawienia maksymalnie do ±3 stopni. W celu ustawienia kompensacji 
ekspozycji w zakresie wi�kszym ni� ±3 stopnie, nale�y u�y� szybkich nastaw (str. 49) lub 
wykona� procedur� dotycz�c� opcji [z3: Koryg.exp./AEB] na nast�pnej stronie.

1 Sprawd	 wska	nik poziomu ekspozycji.
� Naci�nij przycisk migawki do po�owy (0) 

i sprawd� wska�nik poziomu ekspozycji.

2 Ustaw warto�� kompensacji 
ekspozycji.
� Patrz�c w wizjer lub na panel LCD, 

obró� pokr�t�o <5>.
� Je�li nie mo�na ustawi� warto�ci, ustaw 

prze��cznik <R> po lewej stronie, a 
nast�pnie obró� pokr�t�o <5>.

3 Zrób zdj�cie.
� Aby anulowa� kompensacj� 

ekspozycji, ustaw jej warto�� 
z powrotem jako <E>.

Ustawianie kompensacji ekspozycjiN

Zwi�kszona warto�� ekspozycji daje ja�niejszy obraz

Zmniejszona warto�� ekspozycji daje ciemniejszy obraz

Je�eli w pozycji [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Autom. optymalizator jasno�ci] 
(str. 125) ustawiono jak�kolwiek warto�� inn� ni� [Wy��cz], obraz nadal mo�e by� 
rozja�niony, nawet je�li zmieniono stopie
 kompensacji ekspozycji na ciemniejszy.

� Warto�� kompensacji ekspozycji pozostanie aktualna nawet po 
ustawieniu prze��cznika zasilania w pozycji <2>.

� Po ustawieniu warto�ci kompensacji ekspozycji, mo�na ustawi� prze��cznik 
<R> w prawo, aby zapobiec przypadkowej zmianie kompensacji ekspozycji.

� Je�li kompensacja ekspozycji przekracza ±3 stopnie, na ko
cu 
wska�nika poziomu ekspozycji jest wy�wietlany symbol <I> lub <J>.
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Aparat wykonuje trzy zdj�cia w sekwencji ekspozycji, z automatyczn� zmian� czasu otwarcia migawki i warto�ci przys�ony, 
w maksymalnym zakresie ±3 stopni i z dok�adno�ci� do 1/3 stopnia. Funkcja ta jest okre�lana jako sekwencja na�wietlania.
* Symbol AEB oznacza sekwencj� na�wietlania (ang. Auto Exposure Bracketing).

1 Wybierz pozycj� [Koryg.exp./AEB].
� Na karcie [z3] wybierz pozycj� [Koryg.exp./

AEB], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Ustaw zakres sekwencji na�wietlania.
� Obró� pokr�t�o <6>, aby ustawi� zakres 

sekwencji na�wietlania. U�yj przycisku <U>, 
aby ustawi� warto�� kompensacji ekspozycji.

� Aby zapisa� ustawienie, naci�nij przycisk <0>.
� Po zamkni�ciu menu na panelu LCD zostanie wy�wietlony 

symbol <h> i zakres sekwencji na�wietlania.

3 Zrób zdj�cie.
� Zale�nie od wybranego trybu wyzwalania migawki 

zostan� wykonane trzy kolejne zdj�cia w nast�puj�cej 
sekwencji: standardowa ekspozycja, zmniejszona 
warto�� ekspozycji i zwi�kszona warto�� ekspozycji.

� Sekwencja na�wietlania nie jest automatycznie anulowana. Aby 
anulowa� sekwencj� na�wietlania, wykonaj czynno�ci opisane w 
punkcie 2, aby wy��czy� wy�wietlanie warto�ci sekwencji na�wietlania.

h Sekwencja na�wietlania (AEB)N

Zakres sekwencji na�wietlania

� Podczas fotografowania z sekwencj� na�wietlania w wizjerze b�dzie miga�a 
ikona <A>, natomiast na górnym panelu LCD b�dzie miga�a ikona <h>.

� W przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki <u> lub <B>, nale�y trzykrotnie wcisn�� 
spust migawki dla ka�dego zdj�cia. W przypadku ustawienia <i> lub <M> i ca�kowitego wci�ni�cia 
przycisku migawki zostan� wykonane trzy ekspozycje w serii, a nast�pnie aparat automatycznie 
zatrzyma wykonywanie zdj��. W przypadku ustawienia <Q> lub <k> sekwencja trzech zdj�� 
seryjnych zostanie wykonana z 10- lub 2-sekundowym opó�nieniem.

� Mo�na ustawi� sekwencj� na�wietlania razem z korekcj� ekspozycji.
� Je�li ustawiony zakres sekwencji na�wietlania jest wi�kszy ni� ±3 stopnie, na 

ko
cu wska�nika poziomu ekspozycji zostanie wy�wietlony symbol <I> lub <J>.
� Sekwencja na�wietlania nie mo�e by� realizowana dla ekspozycji w trybie Bulb ani w przypadku 

opcji [Red. szumów zdj�� seryj.] lub pracy z lamp� b�yskow�.
� Sekwencja na�wietlania zostanie automatycznie anulowana, je�li prze��cznik zasilania 

zostanie ustawiony w pozycji <2> lub gdy lampa b�yskowa jest gotowa do emisji b�ysku.
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Z blokady AE korzysta si�, gdy obszar ostro�ci jest inny ni� obszar pomiaru 
ekspozycji lub w celu wykonania kilku zdj�� z takimi samymi parametrami 
ekspozycji. Naci�nij przycisk <A>, aby zablokowa� parametry ekspozycji, 
a nast�pnie zmie
 kompozycj� i zrób zdj�cie. Funkcja ta jest okre�lana jako blokada 
AE. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku zdj�� wykonywanych pod �wiat�o.

1 Ustaw ostro�� na obiekt.
� Naci�nij przycisk migawki do po�owy.
� Zostanie wy�wietlone ustawienie ekspozycji.

2 Naci�nij przycisk <A>. (0)
� 	wiec�ca w wizjerze ikona <A> sygnalizuje 

blokad� ustawie
 ekspozycji (blokada AE).
� Ka�de naci�ni�cie przycisku <A> 

powoduje zablokowanie parametrów 
automatyki ekspozycji.

3 Zmie
 kompozycj� i zrób zdj�cie.
� Aby zachowa� blokad� AE w trakcie 

wykonywania kolejnych zdj��, nale�y 
przytrzyma� przycisk <A> i nacisn�� 
przycisk migawki.

* Je�li prze��cznik trybów ostro�ci na obiektywie zosta� ustawiony w pozycji 
<MF>, blokada AE dotyczy centralnego punktu AF.

A Blokada AEN

Efekty dzia�ania blokady AE

Tryb pomiaru 
(str. 149)

Metoda wybierania punktu AF (str. 94)
Wybieranie automatyczne Wybieranie r�czne

q* Blokada AE dotyczy punktu AF, dla 
którego zosta�a ustawiona ostro��.

Blokada AE dotyczy 
wybranego punktu AF.

wre Blokada AE dotyczy centralnego punktu AF.

Blokada AE nie jest mo�liwa w przypadku ekspozycji w trybie Bulb.
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W przypadku trybu Bulb migawka pozostaje otwarta tak d�ugo, jak d�ugo jest 
naci�ni�ty do ko
ca przycisk migawki; migawka zostaje zamkni�ta po zwolnieniu 
przycisku. Funkcja ta jest okre�lana mianem czasu ekspozycji w trybie Bulb. Z trybu 
Bulb nale�y korzysta� w przypadku fotografowania nocnych scen, fajerwerków, cia� 
niebieskich i innych obiektów, które wymagaj� d�ugiego czasu na�wietlania.

1 Ustaw pokr�t�o wyboru trybów w 
pozycji <F>.

2 Wybierz ��dan� przys�on�.
� Patrz�c na panel LCD, obró� pokr�t�o 

<6> lub <5>.

3 Zrób zdj�cie.
� Aparat b�dzie rejestrowa� zdj�cia, 

dopóki przycisk migawki b�dzie 
ca�kowicie wci�ni�ty.

� Up�ywaj�cy czas ekspozycji b�dzie 
wy�wietlany na panelu LCD.

F: Ekspozycja w trybie Bulb

Up�ywaj�cy czas ekspozycji

� D�ugie ekspozycje generuj� wi�cej zak�óce
.
� Je�li ustawiono funkcj� automatycznej czu�o�ci ISO, czu�o�� ISO b�dzie 

wynosi� ISO 400 (str. 108).

� Je�li w pozycji [z4: Redukcja zak�óce
 (d�.czas)] wybrano opcj� 
[Autom.] lub [W�.], zak�ócenia generowane przez d�ug� ekspozycj� 
mog� by� zredukowane (str. 128).

� W przypadku trybu Bulb zaleca si� korzystanie ze statywu i z elektronicznego 
w��yka spustowego RS-80N3 lub elektronicznego w��yka spustowego 
z programatorem czasowym TC-80N3 (sprzedawane osobno), (str. 167).

� Fotografowanie w trybie Bulb mo�na równie� wykonywa� przy pomocy pilota zdalnego 
sterowania (sprzedawany oddzielnie, str. 167). Po wci�ni�ciu przycisku transmisji na pilocie 
zdalnego sterowania, ekspozycja w trybie Bulb rozpocznie si� natychmiast lub po up�ywie 
2 sekund. Ponowne naci�ni�cie przycisku powoduje zako
czenie ekspozycji w trybie Bulb.



155

Mo�na wykonywa� zdj�cia zachowuj�ce szerok� gam� tonaln�, w 
przypadku których �wiat�a i cienie by�yby utracone. Fotografowanie w 
trybie HDR sprawdza si� podczas fotografii krajobrazu i martwej natury.
W trybie HDR, trzy ró�nie eksponowane obrazy (odpowiadaj�ce 
standardowej ekspozycji, niedo�wietleniu i prze�wietleniu) s� 
rejestrowane za ka�dym naci�ni�ciem spustu migawki, a 
nast�pnie ��czone automatycznie. Obraz HDR jest zapisywany w 
formacie JPEG.

1 Wybierz pozycj� [Tryb HDR].
� Na karcie [z4] wybierz pozycj� 

[Tryb HDR], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

� Zostanie wy�wietlony ekran 
trybu HDR.

2 Ustaw [Reguluj dynamik�].
� Wybierz ��dane ustawienie, a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Wybranie opcji [Autom.] spowoduje 

automatyczne dopasowanie zakresu 
dynamiki w zale�no�ci od ogólnego 
zakresu gamy tonalnej obrazu.

� Im wy�szy numer, tym wy�szy zakres dynamiki.
� Aby zako
czy� fotografowanie w trybie 

HDR, wybierz opcj� [Wy��cz HDR].

w: Fotografowanie w trybie HDR (High Dynamic Range)N

Fotografowanie w trybie HDR

� Zostanie zapisany tylko scalony obraz HDR. Trzy obrazy u�yte do 
utworzenia scalonego zdj�cia HDR nie zostan� zapisane.

� Nie mo�na wybra� opcji RAW i RAW+JPEG. Trybu HDR nie mo�na 
w��czy� w przypadku wybrania ustawienia RAW lub RAW+JPEG.

� W przypadku ustawienia sekwencji na�wietlania, sekwencji balansu bieli, 
redukcji szumów zdj�� seryjnych lub wielokrotnej ekspozycji albo rejestrowania 
zdj�� w trybie Bulb lub filmowania nie mo�na ustawi� trybu HDR.

� W trybie HDR lampa b�yskowa nie dzia�a.
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3 Ustaw opcj� [Ci�g�y HDR].
� Wybierz opcj� [Tylko 1 zdj.] lub [Ka�de 

zdj.], a nast�pnie naci�nij <0>.
� W przypadku opcji [Tylko 1 zdj.] tryb 

HDR zostanie anulowany po 
wykonaniu zdj��.

� W przypadku opcji [Ka�de zdj.] tryb 
HDR b�dzie dzia�a� do czasu zmiany 
ustawienia z kroku 2 na [Wy��cz HDR].

4 Ustaw opcj� [Aut.równaj obraz].
� W przypadku fotografowania z r�ki 

wybierz opcj� [W��cz]. Podczas 
stosowania statywu wybierz opcj� 
[Wy��cz]. Nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

5 Zrób zdj�cie.
� Fotografowanie w trybie HDR jest 

mo�liwe z wykorzystaniem wizjera 
i w trybie Live View.

� Na panelu LCD zostanie wy�wietlony 
symbol <w>.

� Po ca�kowitym wci�ni�ciu spustu 
migawki, zostan� wykonane trzy 
kolejne zdj�cia, a nast�pnie obraz 
HDR zostanie zapisany na karcie.
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w: Fotografowanie w trybie HDR (High Dynamic Range)N

� W przypadku fotografowania poruszaj�cego si� obiektu jego ruch 
pozostawi powidok.

� Aby zapobiec poruszeniu aparatu, czu�o�ci ISO powinny by� wy�sze 
ni� zazwyczaj.

� Tryb HDR nie jest mo�liwy w wypadku dodatkowych czu�o�ci (ISO). 
(Tryb HDR dzia�a w zakresie 100–25600 ISO).

� W przypadku robienia zdj�� HDR po wybraniu opcji [W��cz] funkcji 
[Aut.równaj obraz] dane o punktach pomiaru AF (str. 240), a tak�e dane 
odno�nie usuwania kurzu (str. 281) nie zostan� dodane do obrazu.

� Je�li dla ustawienia [Aut.równaj obraz] wybrano opcj� [W��cz] i zdj�cie 
HDR jest wykonywane z r�ki, kraw�dzie zdj�cia zostan� przyci�te, 
obni�aj�c nieco rozdzielczo��. Je�li obrazy nie mog� by� w�a�ciwie 
wyrównane na skutek drga
 aparatu itp., to automatyczne wyrównanie 
obrazu nie b�dzie dzia�a�. Pami�taj: robienie zdj�� przy bardzo wysokiej 
lub niskiej warto�ci ekspozycji mo�e sprawi�, �e automatyczne 
wyrównywanie obrazu nie zadzia�a prawid�owo.

� Je�li fotografujesz w trybie HDR i dla ustawienia [Aut.równaj obraz] 
wybra�e� opcj� [Wy��cz], 3 obrazy mog� nie zosta� w�a�ciwie 
wyrównane i efekt HDR mo�e by� znikomy. W takim przypadku zalecane 
jest korzystanie ze statywu.

� Automatyczne równanie obrazu mo�e nie dzia�a� w przypadku 
powtarzaj�cych si� wzorów (kratownica, paski itp.) lub w przypadku 
p�askich, monotonnych obrazów.

� Gradacja nieba lub bia�e �ciany mog� nie zosta� zreprodukowane prawid�owo. 
Na obrazach mog� wyst�pi� zniekszta�cenia kolorów i zak�ócenia.

� Fotografowanie w trybie HDR przy o�wietleniu �wietlówkowym lub diodowym 
mo�e da� w rezultacie nieprawid�ow� reprodukcj� o�wietlonych obszarów.

� Poniewa� fotografowanie w trybie HDR powoduje ��czenie obrazów, 
zapisywanie na karcie obrazu HDR trwa d�u�ej ni� podczas zwyk�ego 
fotografowania. W trakcie przetwarzania obrazów aparat wy�wietla w 
wizjerze i na panelu LCD komunikat „buSY” i do zako
czenia tego 
procesu nie mo�na zrobi� kolejnego zdj�cia.

� W trybie HDR opcje menu aparatu, które s� wyszarzone, nie mog� 
zosta� ustawione. Nale�y pami�ta�, �e wybór trybu HDR spowoduje 
ustawienie opcji [Wy��cz] w pozycjach Auto Lighting Optimizer 
(Automatyczny optymalizator jasno�ci), priorytet jasnych partii obrazu i 
symulacja ekspozycji — przed rozpocz�ciem zdj��.
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Mo�na tak�e wykona� od dwóch od dziewi�ciu ekspozycji, które 
zastan� po��czone w jeden obraz. Podczas wielokrotnej ekspozycji 
podczas fotografowania Live View (str. 179), mo�na obserwowa� 
��czenie si� pojedynczych ekspozycji podczas fotografowania.

1 Wybierz pozycj� [Eksp. wielokrotna].
� Na karcie [z4] wybierz pozycj� 

[Eksp. wielokrotna], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

� Zostanie wy�wietlony ekran 
ustawiania wielokrotnej ekspozycji.

2 Ustaw pozycj� [Eksp. wielokrotna].
� Wybierz opcj� [W��cz], a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.
� Aby zako
czy� zdj�cia z wielokrotn� 

ekspozycj�, wybierz opcj� [Wy��cz].

P Wielokrotna ekspozycjaN

� W przypadku serii zdj�� szybko�� zapisu obrazów znacznie 
si� zmniejszy.

� W przypadku ustawienia sekwencji balansu bieli, redukcji szumów 
zdj�� seryjnych, trybu HDR lub filmowania nie mo�na ustawi� 
wielokrotnej ekspozycji.

� Podczas u�ywania funkcji Wi-Fi nie mo�na ustawi� wielokrotnej 
ekspozycji.

� Podczas wielokrotnej ekspozycji funkcja Auto Lighting Optimizer 
(Automatyczny optymalizator jasno�ci) priorytet jasnych partii obrazu 
oraz funkcje korekcji jasno�ci brzegów i korekcji aberracji chromatycznej 
b�d� wy��czone.

� Jako�� rejestracji obrazu, czu�o�� ISO, Styl obrazów, redukowanie 
zak�óce
 przy wysokich warto�ciach ISO, przestrze
 kolorów itp. 
ustawione dla pierwszego zdj�cia b�d� tak�e ustawione dla 
nast�pnych zdj��.

� Je�li dla ustawienia Styl obrazów wybrano opcj� [Auto], do 
fotografowania zostanie ustawiony Styl obrazów [Standard].
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P Wielokrotna ekspozycjaN

3 Ustaw pozycj� 
[Ster.eksp.wielok.].
� Wybierz metod� sterowania 

ekspozycj� wielokrotn�, a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

� Addytywne
Kumulatywne dodawanie kolejnych ekspozycji. W oparciu o warto�� 
[Liczba ekspozycji] ustaw negatywn� korekcj� ekspozycji. W celu 
ustawienia negatywnej korekcji ekspozycji skorzystaj z porad 
znajduj�cych si� poni�ej. 
Instrukcje dotycz�ce negatywnej korekcji ekspozycji dla 
ekspozycji wielokrotnej
Dwie ekspozycje: -1 stopie
; trzy ekspozycje: -1,5 stopnia; cztery 
ekspozycje: -2 stopnie

� �rednie
W oparciu o warto�� [Liczba ekspozycji] jest automatycznie ustawiana 
negatywna korekcja ekspozycji podczas fotografowania z wielokrotn� 
ekspozycj�. Podczas fotografowania tej samej sceny z wielokrotn� 
ekspozycj� ekspozycja t�a obiektu b�dzie kontrolowana automatycznie 
w celu otrzymania standardowej ekspozycji. Je�li chcesz zmienia� 
ekspozycj� poszczególnych zdj��, wybierz opcj� [Addytywne].

4 Ustaw warto�� [Liczba ekspozycji].
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

liczb� ekspozycji, a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

� Mo�na ustawi� od 2 do 9 ekspozycji.

W przypadku wybrania opcji [Addytywne] obraz wy�wietlany podczas 
fotografowania mo�e wydawa� si� ziarnisty. Jednak po zako
czeniu 
serii ekspozycji, zostanie zastosowana redukcja zak�óce
 i ostateczny 
obraz obejmuj�cy wielokrotn� ekspozycj� b�dzie mniej ziarnisty.
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5 Ustaw opcj� [Kont.eks.wielok.].
� Wybierz opcj� [Tylko 1 zdj.] lub [Ca�y 

czas], a nast�pnie naci�nij <0>.
� W przypadku opcji [Tylko 1 zdj.] 

wielokrotna ekspozycja zostanie 
anulowana automatycznie po 
wykonaniu zdj��.

� W przypadku opcji [Ca�y czas] 
wielokrotna ekspozycja b�dzie 
dzia�a�a do czasu zmiany ustawienia 
z kroku 2 na [Wy��cz].

6 Zrób pierwsze zdj�cie.
� Zostanie wy�wietlony zarejestrowany obraz. 
� Ikona <P> b�dzie miga�.
� Liczba pozosta�ych do wykonania 

zdj�� jest wy�wietlana w nawiasach 
[ ] w wizjerze lub na ekranie.

� Naci�niecie przycisku <x> w��cza 
podgl�d wykonanego zdj�cia (str. 163).

7Zrób kolejne zdj�cia.
�Wykonane zdj�cia zostan� wy�wietlone i na�o�one na 

poprzednie zdj�cia.
�Podczas fotografowania Live View dotychczasowy rezultat 

wielokrotnej ekspozycji b�dzie wy�wietlany. Naciskaj�c przycisk 
<B>, mo�na wy�wietli� tylko obraz Live View.

�Po wykonaniu ustawionej serii zdj�� wielokrotna ekspozycja 
zostanie anulowana. Podczas wykonywania serii zdj��, po 
zako
czeniu wykonywania serii zdj�� przy wci�ni�tym spu�cie 
migawki, wykonywanie zdj�� zako
czy si�.

Liczba mo�liwych 
ekspozycji
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P Wielokrotna ekspozycjaN

� Zostanie zapisany tylko scalony obraz z wielokrotn� ekspozycj�. Zdj�cia 
wykonane w ramach kroków 6 i 7 fotografowania z wielokrotn� 
ekspozycj� obrazu nie zostan� zapisane.

� W przypadku wielokrotnej ekspozycji: im wi�ksza liczba ekspozycji, tym 
bardziej widoczne b�d� zak�ócenia, nieregularne kolory i pasy. Zaleca 
si� stosowanie niskich czu�o�ci ISO, poniewa� zak�ócenia staj� si� 
intensywniejsze w miar� zwi�kszania czu�o�ci ISO.

� W przypadku wyboru opcji [Addytywne] przetwarzanie obrazu po 
wykonaniu wielokrotnej ekspozycji zajmuje nieco czasu. (Kontrolka 
dost�pu b�dzie �wieci� d�u�ej ni� zwykle).

� W przypadku fotografowania w trybie Live View z ustawieniem 
[Addytywne] funkcja Live View automatycznie przestanie dzia�a� w 
chwili zako
czenia zdj�� z wielokrotn� ekspozycj�.

� W kroku 7 jasno�� i zak�ócenia obrazu powsta�ego w wyniku wielokrotnej 
ekspozycji i wy�wietlanego podczas fotografowania Live View b�d� 
ró�ne od ostatecznie zapisanego rezultatu wielokrotnej ekspozycji. 

� Je�li po wprowadzeniu ustawie
 wielokrotnej ekspozycji prze��cznik 
zasilania zostanie ustawiony w pozycji <2> lub nast�pi wymiana 
akumulatora, wielokrotna ekspozycja zostanie anulowana.

� Je�li podczas fotografowania tryb fotografowania zostanie prze��czony 
na tryb strefy podstawowej lub <w/x>, wielokrotna ekspozycja 
zako
czy si�.

� W przypadku ustawienia wielokrotnej ekspozycji lub podczas 
wykonywania zdj�� z wielokrotn� ekspozycj� nie mo�na u�ywa� funkcji, 
które s� wyszarzone w menu aparatu.

� Po pod��czeniu aparatu do komputera lub drukarki nie mo�na 
fotografowa� z wielokrotn� ekspozycj�.

Mo�esz nacisn�� przycisk <x>, aby zobaczy� podgl�d wielokrotnych 
ekspozycji wykonanych do tej pory lub usun�� ostatni� pojedyncz� 
ekspozycj� (str. 163).
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Mo�na wybra� obraz zapisany na karcie jako pierwszy obraz wielokrotnej 
ekspozycji. Orygina� wybranego obrazu pozostanie nienaruszony.
Mo�na tylko wybiera� obrazy 1. Nie mo�na wybiera� obrazów 
41/61 lub JPEG.

1 Wybierz pozycj� [Zaznacz obraz 
do eksp. wielokr.]
� Wybierz pozycj� [Zaznacz obraz do eksp. 

wielokr.], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Zostan� wy�wietlone obrazy na karcie.

2 Wybierz obraz.
� Obró� pokr�t�o <5>, aby wybra� obraz, 

który ma by� u�yty jako pierwsze zdj�cie, 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� Wybierz pozycj� [OK].
� Numer pliku wybranego obrazu zostanie 

wy�wietlony u do�u ekranu.

3 Zrób zdj�cie.
� Po wybraniu pierwszego obrazu liczba 

pozosta�ych ekspozycji ustawiona za pomoc� 
opcji [Liczba ekspozycji] zmniejszy si� o 1. 
Przyk�ad: je�li [Liczba ekspozycji] ma warto�� 3, 
mo�esz zrobi� dwa zdj�cia.

��czenie wielokrotnych ekspozycji z obrazem zapisanym na karcie

� Obrazy wykonane z funkcj� priorytetu jasnych partii obrazu ustawion� na [W��cz] i obrazy, których 
format jest inny ni� 3:2 (str. 188), nie mog� zosta� wybrane jako pierwsze pojedyncze zdj�cie.

� Funkcja Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno�ci) oraz funkcje 
korekcji jasno�ci brzegów i korekcji aberracji chromatycznej b�d� wy��czone — niezale�nie 
od ustawie
 obrazu 1 wybranego jako pierwsza pojedyncza ekspozycja.

� Czu�o�� ISO, Styl obrazów, redukowanie zak�óce
 przy wysokich warto�ciach ISO i przestrze
 
kolorów itp. ustawione dla pierwszego obrazu 1 b�d� tak�e ustawione dla nast�pnych obrazów.

� Je�li dla ustawienia Stylu obrazów pierwszego obrazu 1 wybrano opcj� 
[Auto], do fotografowania zostanie ustawiony Styl obrazów [Standard].

� Nie mo�na wybra� obrazu wykonanego za pomoc� innego aparatu.
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P Wielokrotna ekspozycjaN

Przed zako
czeniem wykonywania 
ustawionej liczby zdj�� mo�esz nacisn�� 
przycisk <x>, aby zobaczy� podgl�d 
dotychczasowego obrazu. Mo�na 
sprawdzi� jego wygl�d i ekspozycj�.
Je�li naci�niesz przycisk <L>, zostan� 
wy�wietlone czynno�ci mo�liwe do 
wykonanie podczas wielokrotnej ekspozycji.

Sprawdzanie i usuwanie wielokrotnej ekspozycji podczas fotografowania

� Mo�na wybra� obraz zapisany na karcie jako pierwszy obraz 1 
wielokrotnej ekspozycji.

� Je�li wybierzesz opcj� [Odzn. obraz], wybór obrazu 
zostanie anulowany.

Operacja Opis

2 Wró� do poprzedniego 
ekranu

Operacje znikn� i uka�e si� ponownie 
ekran wy�wietlany przed naci�ni�ciem 
przycisku <L>.

q Cofnij ostatni obraz
Spowoduje usuni�cie ostatnio wykonanego 
zdj�cia (zrób kolejne zdj�cie). Liczba 
pozosta�ych ekspozycji zwi�kszy si� o 1.

W Zapisz i zako
cz
Zdj�cia wykonane do tej pory zostan� 
po��czone i zapisane jako zdj�cie z 
wielokrotn� ekspozycj�.

r Zako
cz bez zapisywania
Fotografowanie z wielokrotn� ekspozycj� 
zostanie zako
czone bez zapisywania 
wykonanych zdj��.

Podczas wielokrotnej ekspozycji mo�na odtwarza� tylko obrazy po��czone.
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� W jaki sposób ograniczona jest jako�� rejestracji obrazów?
Mo�na wybra� wszystkie ustawienia rejestracji obrazów JPEG. 
Je�li ustawiono opcj� 41 lub 61, po��czona wielokrotna 
ekspozycja b�dzie zapisana jako obraz 1.

� Czy mog� ��czy� obrazy zapisane na karcie?
Przy ustawieniu [Zaznacz obraz do eksp. wielokr.], mo�esz wybra� 
pierwsz� pojedyncz� ekspozycje z obrazów zapisanych na karcie 
(str. 162). Nie mo�esz ��czy� wielu obrazów ju� zapisanych na karcie.

� Czy wielokrotna ekspozycja jest mo�liwa podczas 
fotografowania Live View?
Fotografowanie z wielokrotn� ekspozycj� mo�na po��czy� tak�e z 
fotografowaniem Live View (str. 179). Nale�y pami�ta�, �e [A1: 
Format obrazu] b�dzie ustawiony na [3:2].

� Czy podczas wykonywania wielokrotnej ekspozycji dzia�a 
automatyczne wy��czanie zasilania?
Je�li w pozycji [52: Autom. wy��cz.] nie wybrano opcji [Wy��cz], 
zasilanie jest automatycznie wy��czane po up�ywie 30 minut 
bezczynno�ci. W przypadku automatycznego wy��czenia, 
wielokrotna ekspozycja zostanie zako
czona i ustawienia 
wielokrotnej ekspozycji zostan� anulowane.
Zanim rozpoczniesz robienie zdj�� z wykorzystaniem wielokrotnej 
ekspozycji, nast�pi automatyczne wy��czenie (zgodnie z 
ustawieniami aparatu), a ustawienia wielokrotnej ekspozycji 
zostan� anulowane.

Cz�sto zadawane pytania

Ustawienie jako�ci rejestracji obrazów Po��czona wielokrotna ekspozycja
JPEG JPEG
1 1

41/61 1

1+JPEG 1+JPEG
41/61+JPEG 1+JPEG
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Pomimo tego, �e korzystanie z samowyzwalacza lub elektronicznego w��yka spustowego 
mo�e zapobiec drganiom aparatu (wstrz�som lustra), korzystanie z blokowania lustra 
podniesionego mo�e równie� okaza� si� w tym pomocne, szczególnie podczas korzystania 
z super-teleobiektywów lub fotografowania z ma�ych odleg�o�ci (makrofotografia).

1 Wybierz w pozycji [Blokow. lustra podniesionego] opcj� [W��cz].
� Na karcie [z2] wybierz pozycj� [Blokow. lustra 

podniesionego], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Wybierz opcj� [W��cz], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2Ustaw ostro�� na obiekt, a nast�pnie naci�nij przycisk migawki do ko
ca.
�Lustro zostanie podniesione.

3Ponownie naci�nij przycisk migawki do ko
ca.
�Zostanie wykonane zdj�cie, po czym lustro zostanie opuszczone.

2 Blokowanie lustra podniesionegoN

� W silnie o�wietlonym otoczeniu, np. na pla�y lub nas�onecznionym stoku 
narciarskim, zdj�cie nale�y wykona� bezpo�rednio po podniesieniu lustra.

� Nie nale�y kierowa� aparatu w stron� s�o
ca. Ciep�o �wiat�a 
s�onecznego mo�e spowodowa� przegrzanie i uszkodzenie migawki.

� W przypadku jednoczesnego korzystania z samowyzwalacza, ekspozycji w trybie Bulb i blokady 
lustra podniesionego, przycisk migawki nale�y trzyma� wci�ni�ty ca�kowicie przez czas opó�nienia 
samowyzwalacza + czas ekspozycji w trybie Bulb. Po zwolnieniu przycisku migawki podczas 
dzia�ania samowyzwalacza b�dzie s�yszalny d�wi�k migawki, jednak zdj�cie nie zostanie wykonane.

� Przy zablokowanym lustrze, ustawienia funkcji fotografowania i operacje 
menu itp. s� niedost�pne.

� Nawet, je�li tryb wyzwalania migawki ustawiono jako seri� zdj��, mo�na 
wykona� tylko jedno zdj�cie.

� Mo�esz tak�e u�y� samowyzwalacza z funkcj� blokady lustra podniesionego.
� Podniesione lustro zostanie zablokowane i po 30 sekundach opadnie 

automatycznie. Kolejne naci�ni�cie przycisku migawki do ko
ca 
powoduje ponowne zablokowanie podniesionego lustra.

� W przypadku blokady lustra podniesionego zaleca si� korzystanie ze statywu i 
z elektronicznego w��yka spustowego RS-80N3 lub elektronicznego w��yka 
spustowego z programatorem czasowym TC-80N3 (sprzedawane osobno, str. 167).

� Mo�na tak�e korzysta� z pilota zdalnego sterowania (sprzedawany oddzielnie, str. 167). 
Zalecane jest wstawienie w pilocie zdalnego sterowania 2-sekundowego opó�nienia.
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Je�li podczas korzystania z samowyzwalacza, trybu Bulb lub 
elektronicznego w��yka spustowego nie patrzysz przez wizjer, 
przypadkowy promie
 �wiat�a wpadaj�cy do wizjera mo�e spowodowa� 
�ciemnienie obrazu. Aby temu zapobiec, u�yj pokrywy okularu (str. 27) 
umieszczonej na pasku aparatu.
Podczas fotografowania Live View i podczas nagrywania filmów 
zak�adanie pokrywy okularu nie jest konieczne.

1 Od��cz muszl� oczn�.
� Naci�nij doln� cz��� muszli ocznej, 

aby j� od��czy�.

2 Za�ó� pokryw� okularu.
� Za�ó� pokryw� okularu, wsuwaj�c j� 

na wyci�cia okularu.
� Po wykonaniu zdj�cia zdejmij 

pokryw� okularu i za�ó� muszl� 
oczn�, wsuwaj�c j� na wyci�cia 
okularu.

Korzystanie z pokrywy okularu
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Istnieje mo�liwo�� pod��czenia do aparatu elektronicznego w��yka spustowego RS-80N3, 
elektronicznego w��yka spustowego z programatorem czasowym TC-80N3 (sprzedawane osobno) 
lub innych akcesoriów wyposa�onych w z��cze typu N3 i wykonywania zdj�� za ich pomoc� (str. 354).
Informacje dotycz�ce obs�ugi akcesoriów mo�na znale�� w do��czonej do nich instrukcji obs�ugi.

1 Otwórz pokryw� z��cz aparatu.

2 Pod��cz wtyk przewodu do z��cza 
zdalnego wyzwalania aparatu.
� Pod��cz wtyk przewodu w sposób 

przedstawiony na rysunku.
� Aby od��czy� przewód, chwy� za 

srebrn� cz��� wtyku i poci�gnij.

F Korzystanie z elektronicznego w��yka spustowego

R Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
Pilot zdalnego fotografowania RC-6 (sprzedawany 
osobno) umo�liwia zdalne fotografowanie z odleg�o�ci 
oko�o 5 metrów od aparatu. Zdj�cia mo�na robi� 
natychmiast lub z 2-sekundowym opó�nieniem.
Mo�na tak�e korzysta� z pilota zdalnego sterowania 
RC-1 oraz RC-5.

1 Ustaw ostro�� na obiekt.

2 Ustaw prze��cznik trybów ostro�ci 
na obiektywie w pozycji <MF>.
� Mo�liwe jest równie� fotografowanie 

w trybie <f>.



R Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem

168

3 Naci�nij przycisk <R>. (9)

4 Wybierz samowyzwalacz.
� Patrz�c na panel LCD obró� pokr�t�o 

<6>, aby wybra� ustawienie <Q> 
lub <k>. 

5 Wci�nij przycisk transmisji na 
pilocie zdalnego sterowania.
� Skieruj pilot zdalnego sterowania 

w stron� czujnika zdalnego 
wyzwalania aparatu, a nast�pnie 
naci�nij przycisk transmisji.

� Za�wieci si� kontrolka 
samowyzwalacza i zostanie 
wykonane zdj�cie.

Czujnik 
zdalnego 

wyzwalania

O�wietlenie jarzeniowe lub LED mog� by� przyczyn� nieprawid�owej pracy 
aparatu, gdy� mo�e nieumy�lnie powodowa� wyzwalanie migawki. Staraj 
si� trzyma� aparat z dala od tego typu o�wietlenia.

Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem jest równie� mo�liwe w 
przypadku korzystania z urz�dze
 wyposa�onych w funkcj� zdalnego 
wyzwalania, takich jak lampy Speedlite serii EX.
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6
Fotografowanie 

z lamp� b�yskow�
W rozdziale omówiono sposób fotografowania z 
dedykowan� do aparatów EOS lamp� b�yskow� 
Speedlite serii EX (sprzedan� osobno) lub lamp� 
innego producenta oraz ustawianie funkcji lampy 
b�yskowej z ekranu menu aparatu.
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Fotografowanie z lamp� b�yskow� Speedlite serii EX (sprzedawana 
osobno) jest równie proste, jak zwyczajne fotografowanie.
Szczegó�owe informacje znajduj� si� w instrukcji obs�ugi lampy b�yskowej 
Speedlite serii EX. Omawiany aparat jest aparatem typu A, co oznacza 
mo�liwo�� wykorzystania wszystkich funkcji lamp b�yskowych Speedlite serii EX.
Informacje dotycz�ce ustawiania funkcji lampy b�yskowej i funkcji indywidualnych 
lampy b�yskowej przy pomocy menu aparatu mo�na znale�� na str. 172–177.

� Blokada ekspozycji lampy
Pozwala dopasowa� warto�� kompensacji lampy b�yskowej do 
wybranej cz��ci obiektu. Skieruj �rodek wizjera na fotografowany 
obiekt, a nast�pnie naci�nij przycisk <A> aparatu i zrób zdj�cie.

� Korekta ekspozycji lampy
Istnieje mo�liwo�� ustawienia warto�ci korekty ekspozycji lampy (jak w przypadku 
zwyk�ej kompensacji ekspozycji). Warto�� korekty ekspozycji lampy mo�na 
wyregulowa� maksymalnie o ±3 stopnie, z dok�adno�ci� do 1/3 stopnia.
Wprowad� ustawienia na ekranie szybkich nastaw (str. 49) lub w menu [z2: 
Sterowanie zewn. Speedlite], u�ywaj�c opcji [Nastawy lampy]. Naci�ni�cie 
przycisku migawki do po�owy spowoduje wy�wietlenie ikony <y> w wizjerze.

D Fotografowanie z lamp� b�yskow�
Lampy b�yskowe Speedlite serii EX przeznaczone do aparatów EOS

Lampy b�yskowe do makrofotografiiLampy b�yskowe Speedlite montowane na stopce

Je�eli w pozycji [z3: Auto Lighting Optimize/z3: Autom. optymalizator 
jasno�ci] (str. 125) ustawiono opcj� inn� ni� [Wy��cz], obraz nadal mo�e by� 
rozja�niony, nawet je�li zmieniono stopie
 korygowania b�ysku na ciemniejszy.

Je�li wyst�puj� problemy z automatycznym ustawieniem ostro�ci, 
zewn�trzna lampa b�yskowa Speedlite przeznaczona do aparatów EOS 
mo�e automatycznie emitowa� o�wietlenie wspomagaj�ce AF.
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D Fotografowanie z lamp� b�yskow�

� Lampy b�yskowe Speedlite serii EZ/E/EG/ML/TL pracuj�ce 
w trybie automatyki b�ysku A-TTL lub TTL dzia�aj� wy��cznie 
z pe�n� moc� b�ysku. 
W aparacie nale�y ustawi� tryb fotografowania <a> (ekspozycja 
r�czna) lub <f> (AE z preselekcj� przys�ony), a nast�pnie 
ustawi� warto�� przys�ony przed wykonaniem zdj�cia.

� W przypadku korzystania z lampy b�yskowej Speedlite wyposa�onej 
w r�czny tryb b�ysku nale�y fotografowa� z u�yciem r�cznego 
trybu b�ysku.

Czas synchronizacji
Aparat mo�e wspó�pracowa� z lampami b�yskowymi producentów 
innych ni� Canon, z czasem synchronizacji 1/180 s lub d�u�szym. W 
przypadku du�ych lamp studyjnych nale�y sprawdzi� synchronizacj� 
b�ysku przed rozpocz�ciem zdj��, u�ywaj�c ustawienia czasu 
synchronizacji w zakresie od oko�o 1/60 s do 1/30 s, poniewa� czas 
b�ysku takich urz�dze
 jest d�u�szy ni� w przypadku kompaktowych 
lamp b�yskowych i zale�y od modelu.

Przestrogi dotycz�ce fotografowania Live View
Je�li do fotografowania Live View jest u�ywana lampa b�yskowa innej 
firmy ni� Canon, w pozycji [A2: Ciche nagryw. LV] nale�y wybra� 
opcj� [Wy��cz] (str. 190). Lampa b�yskowa nie zadzia�a w przypadku 
ustawienia warto�ci [Tryb 1] lub [Tryb 2].

Lampy b�yskowe Canon Speedlite inne ni� serii EX

Korzystanie z lamp b�yskowych producentów innych ni� Canon

� U�ytkowanie aparatu z lamp� b�yskow� lub akcesoriami b�yskowymi 
przeznaczonymi do aparatów innej marki mo�e spowodowa� 
nieprawid�owo�ci w pracy aparatu lub jego uszkodzenie.

� Nie nale�y pod��cza� wysokonapi�ciowej lampy b�yskowej do gor�cej 
stopki aparatu, poniewa� mo�e ona nie zadzia�a�.
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Z lamp� b�yskow� Speedlite serii EX posiadaj�c� zgodne ustawienia funkcji 
lampy, mo�na wykorzysta� ekran menu aparatu do ustawienia funkcji lampy 
Speedlite i funkcji indywidualnych. Pod��cz lamp� b�yskow� Speedlite do 
aparatu i w��cz jej zasilanie przed rozpocz�ciem konfiguracji tych ustawie
.
Szczegó�owe informacje dotycz�ce funkcji lampy b�yskowej Speedlite 
mo�na znale�� w instrukcji obs�ugi lampy Speedlite.

1 Wybierz pozycj� [Sterowanie zewn. Speedlite].
� Na karcie [z2] wybierz pozycj� 

[Sterowanie zewn. Speedlite], a 
nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� Zostanie wy�wietlony ekran sterowania 
zewn�trzn� lamp� Speedlite.

2 Wybierz ��dan� opcj�.
� Wybierz opcj� menu, która ma by� 

ustawiona, a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

Aby umo�liwi� fotografowanie z lamp� 
b�yskow�, wybierz opcj� [W��cz]. Aby w��czy� 
jedynie funkcj� emitowania o�wietlenia 
wspomagaj�cego AF, wybierz opcj� [Wy��cz].

Dla normalnych warto�ci ekspozycji lampy 
b�yskowej ustaw opcj� [Wielosegm.]. Wybór opcji 
[U�redniony] powoduje u�rednienie wyników 
pomiaru ekspozycji dla ca�ej sceny. Mo�e by� 
wymagane skorygowanie b�ysku. Ustawienie to jest 
przeznaczone dla zaawansowanych u�ytkowników.

3 Ustawianie lampy b�yskowejN

Lampa b�yskowa

Pomiar b�ysku E-TTL II
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3 Ustawianie lampy b�yskowejN

Funkcja pozwala ustawi� czas 
synchronizacji b�ysku dla fotografowania 
z lamp� b�yskow� w trybie AE z 
preselekcj� przys�ony (f).

� : Autom.
Czas synchronizacji b�ysku jest ustawiany automatycznie w zakresie 
od 1/180 s do 30 s w celu dostosowania go do jasno�ci sceny. 
Mo�liwa jest tak�e synchronizacja z krótkimi czasami.

� : 1/180-1/60 sek. autom.
Zapobiega ustawieniu d�ugiego czasu synchronizacji b�ysku 
w warunkach niedostatecznego o�wietlenia. Skutecznie zapobiega 
to rozmyciu obiektu i drganiom aparatu. Jednak�e, o ile obiekt 
zostanie prawid�owo na�wietlony, uzyskanie odpowiedniej jasno�ci 
t�a mo�e by� utrudnione.

� : 1/180 sek. (sta�y)
Czas synchronizacji b�ysku ustawiono jako 1/180 s. Ustawienie to 
skuteczniej zapobiega rozmyciu obiektu i skutkom drga
 aparatu ni� 
ustawienie [1/180-1/60 sek. autom.]. Jednak w s�abym o�wietleniu 
t�o b�dzie ciemniejsze ni� przy ustawieniu [1/180-1/60 sek. autom.].

Czas synchronizacji b�ysku w trybie Av

Je�eli wybrano ustawienie [1/180-1/60 sek. autom.] lub [1/180 sek. (sta�y)], 
nie mo�na ustawi� synchronizacji z krótkimi czasami w trybie <f>.
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Definiowalne funkcje na ekranie i wy�wietlane na wy�wietlaczu 
b�d� ró�ni� si�, w zale�no�ci od bie��cych ustawie
 lampy 
b�yskowej Speedlite, funkcji indywidualnych lampy b�yskowej itp.
Szczegó�owe informacje dotycz�ce ustawie
 lampy b�yskowej 
Speedlite mo�na znale�� w instrukcji obs�ugi lampy Speedlite.

Przyk�adowy wy�wietlacz

� Tryb b�ysku
Umo�liwia wybranie trybu b�ysku odpowiedniego do fotografowania 
z lamp� b�yskow�.

Tryb [Pomiar b�ysku E-TTL II] jest 
standardowym trybem lamp b�yskowych 
Speedlite serii EX, wykorzystywanym 
podczas fotografowania z pe�n� 
automatyk� lampy b�yskowej.
Tryb [B�ysk r�czny] s�u�y do 
samodzielnego ustawiania opcji 
[Poziom ilo�ci �wiat�a] 
lampy Speedlite.
Informacje dotycz�ce innych trybów 
b�ysku mo�na znale�� w instrukcji 
obs�ugi lampy b�yskowej Speedlite.

Ustawienia funkcji lampy b�yskowej

Tryb b�ysku
Zoom lampy 
(pokrycie b�ysku)

Korekta ekspozycji 
z lamp�

Funkcje lampy bezprzewodowej

Tryb 
synchronizacji

Bracketing ekspozycji 
z lamp�
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3 Ustawianie lampy b�yskowejN

� Funkcje lampy bezprzewodowej
Bezprzewodowe fotografowanie z lampami 
b�yskowymi wykorzystuje ��czno�� radiow� 
lub optyczn�. Szczegó�owe informacje 
dotycz�ce ustawie
 bezprzewodowych 
lampy b�yskowej Speedlite mo�na znale�� 
w jej instrukcji obs�ugi.

� Zoom lampy (pokrycie b�ysku)
W przypadku lamp Speedlite 
posiadaj�cych regulowany reflektor 
mo�na ustawi� pokrycie b�ysku. W 
normalnych warunkach nale�y dla tej 
funkcji wybra� opcj� [AUTO], dzi�ki 
której aparat automatycznie ustawia 
obszar pokrycia dopasowuj�c go do 
ogniskowej obiektywu.

� Tryb synchronizacji
Zwykle funkcja ta jest ustawiona na 
[Synchronizacja z 1 zas�on�], co 
powoduje, �e b�ysk lampy jest 
wyzwalany bezpo�rednio po rozpocz�ciu 
na�wietlania.

Wybór opcji [Synchronizacja z 2 zas�on�] powoduje, �e b�ysk lampy 
b�dzie wyzwalany bezpo�rednio przed zamkni�ciem migawki. 
Po��czenie tej funkcji z d�ugim czasem na�wietlania tworzy na 
zdj�ciach smugi �wiate�, np. w przypadku fotografowania jad�cych 
samochodów w nocy. W trybie synchronizacji z drug� zas�on� migawki 
lampa emituje dwa b�yski: pierwszy po naci�ni�ciu przycisku migawki 
do ko
ca i drugi bezpo�rednio przed zako
czeniem na�wietlania.
Je�li zosta�a wybrana opcja [Synchronizacja Hi-speed], z lampy b�yskowej 
mo�na korzysta� przy wszystkich czasach otwarcia migawki. Jest to 
szczególnie przydatne w przypadku korzystania z b�ysku dope�niaj�cego 
podczas wykonywania portretów w trybie priorytetu przys�ony.
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� Korekta ekspozycji z lamp�
W tym przypadku mo�na dokona� takich 
samych ustawie
, jak w cz��ci „Korekta 
ekspozycji lampy” na str. 170.
Szczegó�owe informacje mo�na 
znale�� w instrukcji obs�ugi lampy 
b�yskowej Speedlite.

� Bracketing ekspozycji z lamp�
W tym trybie s� wykonywane trzy zdj�cia 
z automatyczn� zmian� mocy lampy.
Szczegó�owe informacje mo�na znale�� 
w instrukcji obs�ugi lampy b�yskowej 
Speedlite zgodnej z funkcj� bracketingu 
ekspozycji z lamp�.

W przypadku korzystania z synchronizacji z drug� zas�on� migawki nale�y 
ustawi� czas na�wietlania wynosz�cy 1/25 s lub d�u�szy. Ustawienie czasu 
na�wietlania 1/30 s lub krótszego spowoduje automatyczn� synchronizacj� 
z pierwsz� zas�on�, nawet je�li zosta�a ustawiona opcja [Synchronizacja z 
2 zas�on�].

� W przypadku lamp b�yskowych Speedlite serii EX, które nie s� zgodne z 
ustawieniami funkcji lampy, mo�na wybra� jedynie opcje [Lampa 
b�yskowa], [Pomiar E-TTL II] i [Korekta ekspozycji z lamp�] w menu 
[Nastawy lampy]. ([Tryb synchronizacji] mo�e tak�e by� ustawiony w 
przypadku niektórych lamp Speedlite serii EX).

� Je�li korekta ekspozycji lampy ju� zosta�a w��czona w lampie b�yskowej 
Speedlite, nie mo�na ustawi� tej warto�ci w aparacie przy pomocy menu 
nastaw lampy. Je�li ustawienie zosta�o dokonane zarówno w aparacie, 
jak i w lampie b�yskowej Speedlite, ustawienie w lampie b�yskowej 
Speedlite ma wy�szy priorytet ni� ustawienie w aparacie.
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Szczegó�owe informacje dotycz�ce funkcji indywidualnych lampy b�yskowej 
Speedlite mo�na znale�� w instrukcji obs�ugi lampy Speedlite.

1 Wybierz pozycj� [Nastawy C.Fn 
w Speedlite].
� Wybierz pozycj� [Nastawy C.Fn 

w Speedlite], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

2 Ustaw funkcje.
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� liczb�, 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Wybierz ustawienie, a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.

1 Wybierz pozycj� [Kasuj nastawy].
� Na karcie [z2: Sterowanie zewn. 

Speedlite] wybierz pozycj� [Kasuj nastawy], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz ustawienia do skasowania.
� Wybierz opcj� [Kasuj nastawy lampy] lub [Kasuj nastawy 

C.Fn Speedlite], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Po wybraniu pozycji [OK] odpowiednie ustawienia 

lampy b�yskowej zostan� skasowane.

Ustawienia funkcji indywidualnych lampy b�yskowej

Kasuj nastawy

W przypadku lamp b�yskowych, je�li funkcj� indywidualn� [Tryb pomiaru 
�wiat�a] lampy ustawiono jako [TTL] (automatyka b�ysku), dzia�a ona 
wy��cznie z pe�n� moc� b�ysku.

Nastawy funkcji indywidualnych lamp Speedlite (P.Fn) nie mog� by� ustawione lub anulowane z 
pomoc� ekranu [Sterowanie zewn. Speedlite]. Nale�y je ustawi� za pomoc� lampy Speedlite.
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7
Fotografowanie z u�yciem monitora 

LCD (fotografowanie Live View)
Istnieje mo�liwo�� 
fotografowania z podgl�dem 
obrazu na monitorze LCD 
aparatu. Funkcja ta jest 
okre�lana jako „fotografowanie 
Live View”.
Fotografowanie Live View w��cza 
si�, ustawiaj�c prze��cznik 

fotografowania Live View/filmowania w pozycji <A>.

Fotografowanie Live View jest przydatne w przypadku 
rejestrowania obiektów nieruchomych.
Trzymanie aparatu w r�ku i fotografowanie z podgl�dem 
obrazu na monitorze LCD mo�e powodowa� drgania aparatu 
i poruszenie zdj��. Zalecane jest u�ywanie statywu.

Informacje dotycz�ce fotografowania Live View
Dostarczone wraz z aparatem oprogramowanie EOS Utility (str. 393) po 
zainstalowaniu w komputerze pozwala pod��czy� aparat do komputera 
i fotografowa� zdalnie z podgl�dem obrazu na ekranie komputera. 
Szczegó�owe informacje na ten temat mo�na znale�� w dokumencie „EOS 
Utility — Instrukcja obs�ugi” zamieszczonym na dysku DVD-ROM (str. 389).
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1 Ustaw prze��cznik fotografowania 
Live View/filmowania w pozycji 
<A>.

2 Wy�wietl podgl�d kadru w trybie Live View.
� Naci�nij przycisk <0>.
� Na monitorze LCD zostanie wy�wietlony 

podgl�d kadru w trybie Live View.
� Podgl�d kadru w trybie Live View b�dzie mia� poziom 

jasno�ci odpowiadaj�cy fotografowanemu obrazowi.

3 Ustaw ostro�� na obiekt.
� Naci�ni�cie przycisku migawki do 

po�owy spowoduje ustawienie 
ostro�ci aparatu za pomoc� 
bie��cego trybu AF (str. 192).

4 Zrób zdj�cie.
� Naci�nij przycisk migawki do ko
ca.
� Zdj�cie zostanie zarejestrowane 

i wy�wietlone na monitorze LCD.
� Po zako
czeniu wy�wietlania zarejestrowanego 

zdj�cia aparat automatycznie wróci do trybu 
fotografowania Live View.

� Naci�nij przycisk <0>, aby 
zako
czy� fotografowanie Live View.

A Fotografowanie z u�yciem monitora LCD

� Podgl�d kadru obejmuje oko�o 100% (przy jako�ci rejestracji obrazów JPEG 73).
� G��bi� ostro�ci w trybach strefy twórczej mo�na sprawdzi� przez 

naci�ni�cie przycisku podgl�du g��bi ostro�ci.
� W przypadku rejestrowania serii zdj�� ustawienia parametrów ekspozycji 

dla pierwszego zdj�cia zostan� zastosowane tak�e dla kolejnych zdj��.
� Fotografowanie Live View mo�na równie� wykonywa� przy pomocy pilota zdalnego 

fotografowania (sprzedawany oddzielnie, str. 167).
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Wybierz w pozycji [A1: Fotogr. Live 
View] opcj� [W��cz].

Liczba mo�liwych do wykonania zdj�� w trybie fotografowania 
Live View

� Powy�sze warto�ci dotycz� w pe�ni na�adowanego akumulatora LP-E6 
i zosta�y obliczone w oparciu o standardy testowania opracowane przez 
stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association (Stowarzyszenie 
producentów aparatów fotograficznych i sprz�tu do rejestracji obrazu).

� W przypadku ca�kowicie na�adowanego akumulatora LP-E6 ci�g�y czas fotografowania 
Live View wynosi oko�o 1 godz. 45 min w temperaturze pokojowej (23°C).

W��czenie funkcji fotografowania Live View

Temperatura Temperatura pokojowa
(23°C)

Niska temperatura 
(0°C)

Liczba mo�liwych do 
wykonania zdj�� oko�o 220 zdj�� oko�o 190 zdj��

� W przypadku fotografowania Live View nie nale�y kierowa� obiektywu 
w stron� s�o
ca. Ciep�o �wiat�a s�onecznego mo�e spowodowa� 
przegrzanie i uszkodzenie migawki.

� Uwagi dotycz�ce fotografowania Live View znajduj� si� na stronach 201-202.

� Ostro�� mo�na tak�e ustawi�, naciskaj�c przycisk <p>.
� W przypadku korzystania z lampy b�yskowej d�wi�k migawki b�dzie 

s�yszany dwukrotnie, jednak�e zostanie wykonane tylko jedno zdj�cie.
� Je�li aparat nie jest u�ywany przez pewien czas, jego zasilanie wy��czy si� 

automatycznie, zgodnie z ustawieniem [52: Autom. wy��cz.] (str. 55). Je�li w 
pozycji [52: Autom. wy��cz.] wybrano opcj� [Wy��cz], fotografowanie Live View 
zostanie automatycznie zako
czone po up�ywie 30 min (aparat pozostanie w��czony).

� Istnieje mo�liwo�� wy�wietlania obrazu Live View na telewizorze 
(str. 261, 264), korzystaj�c z dostarczonego stereofonicznego kabla 
audio-wideo lub kabla HDMI (sprzedawanego osobno).
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� Ka�de kolejne naci�ni�cie przycisku <B> powoduje zmian� wy�wietlanych informacji.

Wy�wietlanie informacji

Wska�nik poziomu ekspozycji

Czas na�wietlania

Stan akumulatora

Symulacja 
ekspozycji

Tryb wyzwalania migawki
Balans bieli

Korekta ekspozycji lampy

Metoda AF
• d : FlexiZone – Single
• c : Tryb Live (z wykrywaniem 

twarzy)
• f: Tryb szybki Punkt AF (FlexiZone - Single)

Sekwencja na�wietlania

Priorytet jasnych partii obrazu

Jako�� rejestracji 
obrazów

Blokada AE
Gotowo�� lampy

Styl obrazów

Stan wykrywania 
sygna�u GPS

Liczba mo�liwych do wykonania zdj��

Tryb fotografowania

Fotografowanie w trybie HDR/
ekspozycja wielokrotna

Stan transmisji Wi-Fi
Stan transmisji karty Eye-Fi

Przys�ona Czu�o�� ISO

Auto Lighting Optimizer  
(Automatyczny optymalizator jasno�ci)

Maksymalna liczba zdj�� seryjnych/dost�pne ekspozycje wielokrotne

Histogram

Tryb pomiaru

Funkcja Wi-Fi

� Histogram mo�na wy�wietli�, gdy zosta�a ustawiona opcja [A1: 
Symulacja ekspoz.: W��cz] (str. 189).

� Naciskaj�c przycisk <B> mo�na wy�wietli� poziomic� elektroniczn� (str. 60). Nale�y 
pami�ta�, �e je�li jako metod� AF wybrano ustawienie [u Tryb Live] lub aparat zosta� 
pod��czony do telewizora przewodem HDMI, nie mo�na wy�wietli� poziomicy elektronicznej.

� Symbol <g> wy�wietlany w kolorze bia�ym oznacza, �e jasno�� podgl�du kadru 
w trybie Live View jest zbli�ona do jasno�ci, z jak� zostanie zarejestrowany obraz.

� Migaj�cy symbol <g> oznacza, �e obraz Live View nie jest wy�wietlany 
z odpowiedni� jasno�ci� ze wzgl�du na s�abe lub bardzo jasne o�wietlenie. 
Mimo to zarejestrowany obraz b�dzie odzwierciedla� ustawienie ekspozycji.

� W przypadku korzystania z lampy b�yskowej lub z trybu Bulb ikona <g> 
i histogram b�d� wyszarzone. Histogram mo�e nie by� prawid�owo 
wy�wietlany w warunkach s�abego lub bardzo jasnego o�wietlenia.
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Podczas fotografowania Live VIew w trybie <A> b�dzie wy�wietlana ikona 
uj�cia wykrytego przez aparat, a parametry filmowania zostan� dostosowane 
do uj�cia. W przypadku niektórych scen lub warunków fotografowania 
wy�wietlana ikona mo�e nie odpowiada� rzeczywistemu uj�ciu.

*1: Wy�wietlana wy��cznie wtedy, gdy metoda AF ustawiona jest jako [u Tryb Live]. 
Je�li ustawiono inn� metod� AF, wy�wietlana b�dzie ikona „Nie portret” nawet w 
przypadku wykrycia osoby.

*2: Wy�wietlana, gdy pod��czony obiektyw zarejestruje informacje o odleg�o�ci. W 
przypadku korzystania z pier�cienia po�redniego lub obiektywu do makrofotografii 
wy�wietlana ikona mo�e nie pasowa� do fotografowanego uj�cia.

*3: Zostanie wy�wietlona ikona odpowiadaj�ca wykrytemu uj�ciu.
*4: Wy�wietlana wtedy, gdy spe�nione s� wszystkie poni�sze warunki: fotografowane 

uj�cie jest ciemne, jest to nocna scenografia, a aparat jest umieszczony na statywie.
<→ Ci�g dalszy na nast�pnej stronie>

Ikony uj��

Obiekt Portret*1 Nie portret

Kolor t�a
T�o Ruch

Natura i 
otwarta 
przestrze


Ruch Zbli�enie*2

Jasne
Szare

Pod 
�wiat�o

Z niebieskim 
niebem

Jasnoniebieskie
Pod 
�wiat�o

Zachód 
s�o
ca

*3 *3 Pomara
-
czowe

�wiat�o 
punktowe

CiemnoniebieskieCiemne

Ze 
statywem

*4*5 *3 *4*5 *3
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*5 Wy�wietlana w przypadku korzystania z poni�szych obiektywów:
• EF 24 mm f/2,8 IS USM • EF 28 mm f/2,8 IS USM
• EF 300 mm f/2,8L IS II USM • EF 400 mm f/2,8L IS II USM
• EF 500 mm f/4L IS II USM • EF 600 mm f/4L IS II USM
• Obiektywy z funkcj� Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) wprowadzone do 

sprzeda�y w roku 2012 lub pó�niej.
*4 i *5: Je�eli warunki *4 i *5 s� spe�nione ��cznie, czas na�wietlania wyd�u�y si� 

(nawet do 2 sekund).

Symulacja finalnego obrazu odzwierciedla efekty Stylu obrazów, 
balansu bieli itp. na podgl�dzie kadru w trybie Live View, dzi�ki czemu 
mo�na sprawdzi�, jak b�dzie wygl�da� zarejestrowany obraz.
Podczas fotografowania obraz Live View automatycznie odzwierciedla 
poni�ej wymienione ustawienia funkcji.

Symulacja finalnego obrazu podczas fotografowania Live View
� Styl obrazów

* Zostan� odzwierciedlone wszystkie ustawienia, takie jak ostro��, kontrast, 
nasycenie kolorów i ton koloru.

� Balans bieli
� Korekcja balansu bieli
� Zdj�cia z wybran� atmosfer�
� Zdj�cia wed�ug o�wietlenia/uj�cia
� Tryb pomiaru
� Ekspozycja (z ustawieniem [A1: Symulacja ekspoz.: W��cz])
� G��bia ostro�ci (przy naci�ni�tym przycisku podgl�du g��bi ostro�ci)
� Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno�ci)
� Korekcja jasno�ci brzegów
� Priorytet jasnych partii obrazu
� Format obrazu (potwierdzenie obszaru obrazu)

Symulacja finalnego obrazu
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Je�eli naci�niesz przycisk <Q> podczas wy�wietlania obrazu Live 
VIew w trybie strefy twórczej, mo�esz ustawi� nast�puj�ce opcje: 
metoda AF, wyzwalanie migawki, tryb pomiaru, jako�� rejestracji 
obrazów, balans bieli, Styl obrazów i Auto Lighting Optimizer 
(Automatyczny optymalizator jasno�ci).
W trybach strefy podstawowej mo�na zmieni� pogrubione funkcje oraz 
ustawienia przedstawione w tabeli na stronie 83.

1 Naci�nij przycisk <Q>.
� Zostan� wy�wietlone mo�liwe do 

ustawienia funkcje.

2 Wybierz i ustaw funkcj�.
� U�yj przycisku <V>, aby 

wybra� funkcj�.
� Zostanie wy�wietlona wybrana 

funkcja i przewodnik funkcji (str. 63).
� Obró� pokr�t�o <6> lub <5>, aby 

zmieni� ustawienie.
� Wybierz w trybie <8> pole trybu 

fotografowania, a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>, aby wybra� ten tryb 
fotografowania.

� Aby ustawi� jako�� rejestracji 
obrazów RAW lub parametry Stylu 
obrazów, naci�nij przycisk <B>.

3 Zamknij ekran ustawie
.
� Naci�nij przycisk <0>, aby 

zako
czy� ustawianie i wróci� do 
trybu fotografowania Live View.

Ustawienia funkcji fotografowania
Q Szybkie nastawy
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Je�li naci�niesz przycisk <f>, <R>, <i> lub <q> w trybie 
Live View, na monitorze LCD zostanie wy�wietlony ekran ustawie
. 
Nast�pnie za pomoc� pokr�te� <6> lub <5> mo�na wprowadzi� 
ustawienia odpowiednich funkcji.
Po ustawieniu trybu szybkiego mo�na nacisn�� przycisk <S>, aby 
wybra� punkt AF. Procedura jest identyczna jak w przypadku 
korzystania z wizjera.

Ustawienia f / R / i / q / S

� Po wybraniu ustawienia w (Pomiar skupiony) lub r (Pomiar 
punktowy) na �rodku b�dzie wy�wietlane pole pomiaru.

� Podczas fotografowania Live View parametry ekspozycji s� ustawiane 
w chwili wykonywania zdj�cia, niezale�nie od trybu pomiaru.
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Menu [A1]
W tym rozdziale zosta�y opisane 
ustawienia funkcji fotografowania Live 
View. Informacje o pozycjach menu na 
kartach [A1] i [A2] mo�na znale�� na 
stronach 187–191. W trybach strefy 
podstawowej niektóre elementy na 
karcie [A1] nie b�d� widoczne, a karta 
[A2] nie b�dzie wy�wietlana.

Funkcje mo�liwe do ustawienia na tym ekranie menu odnosz� si� 
wy��cznie do fotografowania Live View. Funkcje nie s� aktywne 
podczas fotografowania z wykorzystaniem wizjera.

� Fotogr. Live View
Dla funkcji fotografowania Live View mo�na wybra� ustawienie 
[W��cz] lub [Wy��cz].

� Metoda AF
Dost�pne tryby to: [FlexiZoneAF� (Single)] (str. 192), [u Tryb 
Live] (str. 193) lub [Tryb szybki] (str. 197).

� Wy�wietl. siatki
Za pomoc� opcji [3x3 l] lub [6x4 m], mo�na wy�wietla� linie 
siatki. U�atwia ona ustawienie aparatu w pionie lub poziomie. 
W przypadku opcji [Uko�.3x3 n] siatka jest wy�wietlana 
z przek�tnymi, które pomagaj� w wyrównaniu przek�tnych 
obiektu w celu lepszego zrównowa�enia kompozycji.

3 Ustawienia funkcji menu
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� Format obrazuM
Format obrazu mo�e by� ustawiony jako [3:2], [4:3], [16:9] lub [1:1]. 
Obszar otaczaj�cy obraz Live View jest pokryty czarn� mask� przy 
ustawieniu nast�puj�cych formatów obrazu: [4:3] [16:9] [1:1].
Obrazy JPEG b�d� zapisywane w ustawionym formacie obrazu. 
Obrazy RAW b�d� zawsze zapisywane w formacie obrazu [3:2]. W 
zwi�zku z tym, �e informacje o formacie obrazu s� do��czane do 
obrazu RAW, podczas obróbki obrazu RAW w aparacie i w 
do��czonym oprogramowaniu obraz mo�e zosta� wygenerowany w 
odpowiednim formacie.

Jako�� 
obrazu

Format obrazu i liczba pikseli (przybli�ona)
3:2 4:3 16:9 1:1

3/1 5472x3648 
(20 megapikseli)

4864x3648 
(17,7 megapiksela)

5472x3072* 
(16,8 megapiksela)

3648x3648 
(13,3 megapiksela)

41 4104x2736 
(11 megapikseli)

3648x2736 
(10 megapikseli)

4104x2310* 
(9,5 megapiksela)

2736x2736 
(7,5 megapiksela)

4
3648x2432 

(8,9 megapiksela)
3248x2432* 

(7,9 megapiksela)
3648x2048* 

(7,5 megapiksela)
2432x2432 

(5,9 megapiksela)

a/61 2736x1824 
(5 megapikseli)

2432x1824 
(4,4 megapiksela)

2736x1536* 
(4,2 megapiksela)

1824x1824 
(3,3 megapiksela)

b 1920x1280 
(2,5 megapiksela)

1696x1280* 
(2,2 megapiksela)

1920x1080 
(2,1 megapiksela)

1280x1280 
(1,6 megapiksela)

c
720x480 

(350 000 pikseli)
640x480 

(310 000 pikseli)
720x408* 

(290 000 pikseli)
480x480 

(230 000 pikseli)

� Ustawienia jako�ci rejestracji obrazów oznaczone gwiazdk� nie 
pokrywaj� si� w pe�ni z odpowiadaj�cymi im formatami obrazu.

� Wy�wietlany obszar obrazu dla formatów obrazu oznaczonych gwiazdk� 
jest nieco wi�kszy ni� obszar rejestrowany. Podczas fotografowania 
nale�y sprawdzi� rejestrowane obrazy na monitorze LCD.

� W przypadku korzystania z innego aparatu do bezpo�redniego 
drukowania zdj�� w formacie 1:1 wykonanych tym aparatem obrazy 
mog� nie by� prawid�owo drukowane.
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� Symulacja ekspozycjiN
Funkcja symulacji ekspozycji powoduje wy�wietlenie symulowanej 
jasno�ci (ekspozycji) rzeczywistego obrazu.

W��cz (g)
Jasno�� wy�wietlanego obrazu b�dzie zbli�ona do rzeczywistej 
jasno�ci (ekspozycji) fotografowanego obrazu. Ustawienie 
kompensacji ekspozycji spowoduje odpowiedni� zmian� 
jasno�ci obrazu.
W trybie e
Zazwyczaj obraz b�dzie wy�wietlany ze standardow� jasno�ci�, 
aby u�atwi� przegl�danie obrazu Live View. Jasno�� 
wy�wietlanego obrazu b�dzie zbli�ona do rzeczywistej jasno�ci 
(ekspozycji) fotografowanego obrazu tylko przy wci�ni�tym 
przycisku podgl�du g��bi ostro�ci.
Wy��cz (E)
Obraz b�dzie wy�wietlany ze standardow� jasno�ci�, aby u�atwi� 
przegl�danie obrazu w trybie Live View. Nawet przy ustawieniu 
kompensacji ekspozycji jasno�� obrazu b�dzie standardowa.

� Je�li ustawisz rozszerzone ustawienie czu�o�ci ISO jako opcj� 
[Maksymalny] w pozycji [Zakres ISO], fotografowanie Live View b�dzie 
mo�liwe w gorszych warunkach o�wietleniowych.

� Nawet po ustawieniu niskiej czu�o�ci ISO zak�ócenia mog� by� widoczne 
na obrazie Live View w s�abym o�wietleniu. Jednak podczas 
wykonywania zdj�� zapisywany obraz b�dzie mia� minimalne zak�ócenia. 
(Jako�� obrazu Live View ró�ni si� od jako�ci zapisywanego obrazu).
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Menu [A2]

� Ciche nagryw. LVN
• Tryb 1

Aparat pracuje ciszej ni� podczas normalnego fotografowania. Mo�liwe 
jest tak�e fotografowanie serii zdj��. Po ustawieniu opcji <i> mo�na 
wykonywa� serie zdj�� z maksymaln� pr�dko�ci� 4,1 klatki/s.

• Tryb 2
Naci�ni�cie przycisku migawki do ko
ca spowoduje wykonanie tylko 
jednego zdj�cia. Je�li przycisk migawki zostanie przytrzymany, praca 
aparatu zostanie zatrzymana. Nast�pnie, po zwolnieniu przycisku 
migawki do po�owy, aparat ponownie zacznie pracowa�. Odg�os pracy 
aparatu zostanie ograniczony do minimum. Nawet je�li ustawiona jest 
seria zdj��, mo�na wykona� tylko pojedyncze zdj�cie.

• Wy��cz
Pami�taj, aby wybra� opcj� [Wy��cz] podczas stosowania obiektywu TS-E 
(innego ni� wymienione w oknie  poni�ej) w celu przesuni�cia lub 
przechylenia obiektywu, lub w przypadku korzystania z pier�cienia 
po�redniego. Ustawienie [Tryb 1] lub [Tryb 2] mo�e uniemo�liwi� uzyskanie 
standardowej ekspozycji lub spowodowa� nieregularn� ekspozycj�.

� Je�li stosujesz lamp� b�yskow�, ciche fotografowanie nie jest mo�liwe 
niezale�nie od ustawienia [Ciche nagryw. LV].

� Podczas korzystania z lampy b�yskowej producenta innego ni� Canon 
nale�y ustawi� warto�� [Wy��cz] Lampa b�yskowa nie zadzia�a 
w przypadku ustawienia warto�ci [Tryb 1] lub [Tryb 2].

� W przypadku ustawienia warto�ci [Tryb 2] i fotografowania ze zdalnym 
wyzwalaniem (str. 167) nale�y wykona� takie same czynno�ci, jak w 
przypadku ustawienia warto�ci [Tryb 1].

W przypadku obiektywów TS-E 17 mm f/4L lub TS-E 24 mm f/3,5L II, mo�na 
stosowa� [Tryb 1] lub [Tryb 2].
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3 Ustawienia funkcji menu

� Timer pomiarowyN
Funkcja ta pozwala zmieni� czas wy�wietlania ustawie
 ekspozycji 
(czas blokady AE).

Fotografowanie Live View jest zatrzymywane w wymienionych poni�ej 
sytuacjach. Aby wznowi� fotografowanie Live View, naci�nij przycisk <0>.
• W przypadku wybrania pozycji [z4: Dane dla retuszu kurzu],  

[54: Czyszczenie matrycy], [54: Kasowanie nastaw aparatu] lub  
[54: Firmware z wer.:]

• W przypadku zmiany trybu fotografowania (przyk�ad: tryby strefy 
podstawowej ↔ tryby strefy kreatywnej)
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Dost�pne metody AF to: [FlexiZoneAF� (Single)], [u Tryb Live] 
(wykrywanie twarzy, str. 193) i [Tryb szybki] (str. 197).
W celu przeprowadzenia precyzyjnej regulacji ostro�ci nale�y ustawi� 
prze��cznik trybów ostro�ci w pozycji <MF>, powi�kszy� obraz i ustawi� 
ostro�� r�cznie (str. 199).

Wybierz metod� AF.
� Na karcie [A1] wybierz pozycj� 

[Metoda AF].
� Podczas wy�wietlania obrazu Live 

View mo�na tak�e nacisn�� przycisk 
<f>, aby wybra� metod� AF na 
ekranie ustawie
.

Do ustawiania ostro�ci jest u�ywana matryca �wiat�oczu�a. Wprawdzie w 
przypadku obrazu Live View mo�liwa jest automatyczna regulacja ostro�ci, 
ale funkcja ta wymaga wi�cej czasu ni� w trybie szybkim. Z tego 
powodu uzyskanie ostro�ci mo�e by� trudniejsze ni� w trybie szybkim.

1 Wy�wietl podgl�d kadru w trybie Live View.
� Naci�nij przycisk <0>.
� Na monitorze LCD zostanie wy�wietlony 

podgl�d kadru w trybie Live View.
� Zostanie wy�wietlony punkt AF < >.

2 Przesu
 punkt AF.
� Za pomoc� multi-sterownika <9> 

przesu
 punkt AF w miejsce, na 
którym ma by� ustawiona ostro�� (nie 
mog� to by� kraw�dzie obrazu).

� Aby wróci� do �rodkowego punktu 
AF, naci�nij przycisk <0> lub <L>.

Korzystanie z automatycznej regulacji ostro�ci (metoda AF)

Wybór metody AF

FlexiZone - Single: d

Punkt AF
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Korzystanie z automatycznej regulacji ostro�ci (metoda AF)

3 Ustaw ostro�� na obiekt.
� Wyceluj punkt AF na obiekt i naci�nij 

przycisk migawki do po�owy.
� Po uzyskaniu ostro�ci punkt AF 

zmieni kolor na zielony i zostanie 
wyemitowany sygna� d�wi�kowy.

� Je�li ostro�� nie zostanie uzyskana, punkt 
AF zmieni kolor na pomara
czowy.

4 Zrób zdj�cie.
� Sprawd� ostro�� i ekspozycj�, 

a nast�pnie naci�nij przycisk migawki 
do ko
ca, aby zrobi� zdj�cie 
(str. 180).

To taka sama metoda AF jak FlexiZone - Single. Wykrywa ludzkie 
twarze i ustawia ostro��. Ustaw fotografowan� osob� twarz� 
skierowan� w stron� aparatu.

1 Wy�wietl podgl�d kadru w trybie 
Live View.
� Naci�nij przycisk <0>.
� Na monitorze LCD zostanie wy�wietlony 

podgl�d kadru w trybie Live View.
� Po wykryciu twarzy, na której ma 

zosta� ustawiona ostro��, wokó� 
twarzy pojawi si� ramka <p>.

� W przypadku wykrycia kilku twarzy 
zostanie wy�wietlona ramka <q>. 
Za pomoc� multi-sterownika <9> 
umie�� ramk� <q> na 
w�a�ciwej twarzy.

u Tryb Live (z wykrywaniem twarzy): c
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2 Ustaw ostro�� na obiekt.
� Naci�nij przycisk migawki do po�owy. 

Spowoduje to ustawienie ostro�ci aparatu 
na twarz obj�t� przez ramk� <p>.

� Po uzyskaniu ostro�ci punkt AF 
zmieni kolor na zielony i zostanie 
wyemitowany sygna� d�wi�kowy.

� Je�li ostro�� nie zostanie uzyskana, 
punkt AF zmieni kolor na pomara
czowy.

� Je�li nie mo�na wykry� twarzy, zostanie 
wy�wietlony punkt AF < >, a 
automatyczna regulacja ostro�ci zostanie 
przeprowadzona w �rodkowym punkcie AF.

3 Zrób zdj�cie.
� Sprawd� ostro�� i ekspozycj�, 

a nast�pnie naci�nij przycisk 
migawki do ko
ca, aby zrobi� 
zdj�cie (str. 180).

� Nieprawid�owe ustawienie ostro�ci uniemo�liwi wykrywanie twarzy. Je�li mo�liwa jest r�czna 
regulacja ostro�ci przy pomocy obiektywu, nawet po ustawieniu prze��cznika trybów ostro�ci 
na obiektywie w pozycji <AF> nale�y obróci� pier�cie
 regulacji ostro�ci, aby wst�pnie 
ustawi� ostro��. Wówczas nast�pi wykrycie twarzy i zostanie wy�wietlony symbol <p>.

� Mo�e si� zdarzy�, �e inny obiekt zostanie rozpoznany jako twarz.
� Funkcja wykrywania twarzy nie b�dzie dzia�a� w sytuacji, gdy twarz odwzorowana w kadrze jest zbyt ma�a lub zbyt du�a, 

zbyt mocno na�wietlona lub zacieniona, obrócona w poziomie lub w ukosie, a tak�e je�li jest ona tylko cz��ciowo widoczna.
� Ramka <p> mo�e obejmowa� jedynie fragment twarzy.

� Mo�esz nacisn�� przycisk <0> lub <L>, aby w��czy� tryb FlexiZone - Single 
(str. 192), i u�y� multi-sterownika <9>, aby przenie�� punkt AF. Aby przywróci� u 
Tryb Live (wykrywanie twarzy), naci�nij kolejno przyciski <0> i <L>.

� Ustawienie AF nie jest mo�liwe, kiedy twarz znajduje si� zbyt blisko kraw�dzi kadru. W takiej 
sytuacji ramka <p> zostanie wyszarzona. Nast�pnie, po naci�ni�ciu przycisku migawki do 
po�owy, do ustawienia ostro�ci zostanie wykorzystany �rodkowy punkt AF < >.
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Korzystanie z automatycznej regulacji ostro�ci (metoda AF)

Dzia�anie AF
� Uzyskanie ostro�ci potrwa nieco d�u�ej.
� Naci�ni�cie przycisku migawki do po�owy spowoduje ponowne 

ustawienie ostro�ci, nawet po jej wcze�niejszym uzyskaniu.
� Podczas automatycznej regulacji ostro�ci i po zako
czeniu tej 

operacji jasno�� obrazu mo�e ulec zmianie.
� Je�li podczas wy�wietlania obrazu Live View zmieni si� �ród�o 

�wiat�a, obraz na ekranie mo�e miga� i ustawienie ostro�ci mo�e 
by� utrudnione. W takim przypadku nale�y wy��czy� tryb 
fotografowania Live View, a nast�pnie ustawi� automatycznie 
ostro�� przy dost�pnym �ródle �wiat�a.

� Po naci�ni�ciu przycisku <u> w trybie FlexiZone - Single obraz 
zostanie powi�kszony w punkcie AF. W widoku powi�kszonym 
uzyskanie ostro�ci jest utrudnione, dlatego nale�y powróci� do 
normalnego trybu wy�wietlania i przeprowadzi� automatyczn� 
regulacj� ostro�ci. Nale�y pami�ta�, �e szybko�� automatycznej 
regulacji ostro�ci w normalnym trybie wy�wietlania oraz w widoku 
powi�kszonym mo�e by� ró�na.

� Je�li obraz zostanie powi�kszony po ustawieniu ostro�ci w 
normalnym widoku i po w��czeniu opcji [FlexiZone - Single], mo�e 
on nie wygl�da� na ostry.

� W trybie u Live naci�ni�cie przycisku <u> nie spowoduje 
powi�kszenia obrazu.

Uwagi dotycz�ce trybów FlexiZone - Single i u Tryb Live (z wykrywaniem twarzy)

� Je�li obiekt, który zosta� wybrany do fotografowania w trybie FlexiZone - 
Single lub u Tryb Live (wykrywanie twarzy), znajduje si� na kraw�dzi 
kadru i nieco poza obszarem ostro�ci, nale�y wycelowa� centralny punkt 
AF na obiekt, aby ustawi� ostro��, a nast�pnie wykona� zdj�cie.

� Zewn�trzna lampa b�yskowa Speedlite nie b�dzie emitowa�a o�wietlenia 
wspomagaj�cego AF. Jednak w przypadku korzystania z lampy 
b�yskowej Speedlite serii EX (sprzedawanej osobno) wyposa�onej w 
lampk� LED o�wietlenie wspomagaj�ce AF za�wieci si� automatycznie 
w razie potrzeby w trybach FlexiZone - Single i u Tryb Live 
(z wykrywaniem twarzy).
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Warunki fotografowania utrudniaj�ce regulacj� ostro�ci:
� obiekty o niskim kontra�cie, takie jak b��kitne niebo i jednokolorowe, 

p�askie powierzchnie;
� obiekty w warunkach s�abego o�wietlenia;
� pasy i inne wzory, w przypadku których kontrast wyst�puje tylko 

w poziomie;
� �ród�a �wiat�a, których jasno��, kolor lub struktura ulegaj� zmianie;
� sceny nocne lub punkty �wiat�a;
� o�wietlenie fluorescencyjne lub diodowe oraz migotanie obrazu;
� bardzo ma�e obiekty;
� obiekty znajduj�ce si� na kraw�dzi kadru;
� obiekty silnie odbijaj�ce �wiat�o;
� punkt AF pokrywa zarówno bliskie, jak i odleg�e obiekty (takie jak 

zwierz� w klatce);
� obiekty poruszaj�ce si� w obr�bie punktu AF i obiekty, których 

nie mo�na unieruchomi� ze wzgl�du na drgania aparatu lub 
rozmycie obiektu;

� obiekty przybli�aj�ce si� do aparatu lub oddalaj�ce si� od niego;
� automatyczna regulacja ostro�ci, gdy obiekt jest w znacznym 

stopniu nieostry;
� efekt mi�kkiego rysowania stosowany jest do obrazu 

zarejestrowanego z u�yciem obiektywu mi�kko rysuj�cego;
� stosowany jest filtr do efektów specjalnych.

Je�li stosujesz automatyczn� regulacj� ostro�ci z nast�puj�cymi 
obiektywami, zaleca si� stosowanie ustawienia [Tryb szybki]. Je�li 
stosujesz [Tryb FlexiZoneAF� (Single)] lub [u Tryb Live] do 
automatycznej regulacji ostro�ci, ustawienie ostro�ci mo�e wymaga� 
d�u�szego czasu lub mo�e by� niemo�liwe. 

EF 28 mm f/2,8, EF 35 mm f/2, EF 50 mm f/1,4 USM, EF 50 mm f/1,8 II,  
EF 50 mm f/2,5 Compact Macro, EF 135 mm f/2,8 (Softfocus),  
EF 75-300 mm f/4-5,6 III, EF 75-300 mm f/4-5,6 III USM

Informacje dotycz�ce obiektywów wycofanych z produkcji s� dost�pne 
w lokalnej witrynie internetowej firmy Canon.
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Korzystanie z automatycznej regulacji ostro�ci (metoda AF)

Do ustawiania ostro�ci w trybie One Shot AF (str. 92) s�u�y specjalny 
czujnik AF wykorzystuj�cy ten sam mechanizm AF, jak w przypadku 
fotografowania z u�yciem wizjera.
Wprawdzie ustawienie ostro�ci na docelowym obszarze trwa bardzo 
krótko, ale podczas automatycznej regulacji ostro�ci obraz Live 
View jest na chwil� zawieszany.
Do ustawienia ostro�ci mo�na wykorzysta� jedena�cie automatycznie 
wybranych punktów AF. Mo�na te� wybra� jeden punkt AF i ustawi� 
ostro�� tylko na obszarze pokrywanym przez ten r�cznie wybrany punkt 
AF. W trybach strefy podstawowej punkt AF zostanie wybrany 
automatycznie. Nie ma mo�liwo�ci wyboru punktu AF.

1 Wy�wietl podgl�d kadru w trybie 
Live View.
� Naci�nij przycisk <0>.
� Na monitorze LCD zostanie 

wy�wietlony podgl�d kadru w trybie 
Live View.

� Mniejsze pola na ekranie to punkty AF.

2 Wybierz punkt AFN.
� Naci�nij przycisk <S>.
� Punkt AF mo�na wybra� za pomoc� 

multi-sterownika <9> albo pokr�t�a 
<6> lub <5>.

� Aby prze��czy� mi�dzy centralnym 
punktem AF a funkcj� 
automatycznego wyboru, naci�nij 
przycisk <0>.

Tryb szybki: f

Punkt AF
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3 Ustaw ostro�� na obiekt.
� Wyceluj punkt AF na obiekt i naci�nij 

przycisk migawki do po�owy.
� Podgl�d kadru w trybie Live View 

zostanie wy��czony, lustro aparatu 
opadnie i zostanie uruchomiony 
automatyczny pomiar ostro�ci. 
(Nie b�dzie wykonane zdj�cie).

� Po uzyskaniu ostro�ci zostanie 
wyemitowany sygna� d�wi�kowy oraz 
pojawi si� podgl�d kadru w trybie 
Live View.

� Punkt AF, za pomoc� którego 
zosta�a ustawiona ostro��, 
za�wieci si� na zielono.

� Je�li ostro�� nie zostanie uzyskana, 
punkt AF zacznie miga� na 
pomara
czowo.

4 Zrób zdj�cie.
� Sprawd� ostro�� i ekspozycj�, 

a nast�pnie naci�nij przycisk migawki 
do ko
ca, aby zrobi� zdj�cie 
(str. 180).

Podczas automatycznej regulacji ostro�ci nie mo�na robi� zdj��. Zdj�cia 
mo�na wykona� podczas wy�wietlania podgl�du kadru w trybie Live View.
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U�ytkownik mo�e powi�kszy� obraz i precyzyjnie wyregulowa� 
ostro�� r�cznie.

1 Ustaw prze��cznik trybów ostro�ci 
na obiektywie w pozycji <MF>.
� Obró� pier�cie
 ostro�ci na 

obiektywie, aby w przybli�eniu 
ustawi� ostro��.

2 Wy�wietl ramk� powi�kszania.
� Naci�nij przycisk <u>.

3 Przesu
 ramk� powi�kszania.
� U�yj multi-sterownika <9>, aby 

przesun�� ramk� powi�kszenia 
w miejsce, na którym ma by� 
ustawiona ostro��.

� Aby ponownie ustawi� ramk� 
powi�kszenia na �rodku obrazu, 
naci�nij przycisk <0> lub <L>.

4 Powi�ksz obraz.
� Ka�de kolejne naci�ni�cie przycisku 

<u> powoduje zmian� powi�kszenia 
w ramce w nast�puj�cy sposób:

R�czna regulacja ostro�ci

Ramka powi�kszenia

Blokada AE
Pozycja powi�kszonego obszaru

Powi�kszenie

5x 10x  Normalny tryb 
wy�wietlania

1x
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5 Ustaw ostro�� r�cznie.
� Patrz�c na powi�kszony obraz, obró� 

pier�cie
 ostro�ci na obiektywie, aby 
ustawi� ostro��.

� Po uzyskaniu ostro�ci naci�nij 
przycisk <u>, aby wróci� do 
normalnego trybu wy�wietlania 
obrazu.

6 Zrób zdj�cie.
� Sprawd� ostro�� i ekspozycj�, 

a nast�pnie naci�nij przycisk migawki 
do ko
ca, aby wykona� zdj�cie 
(str. 180).
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Uwagi dotycz�ce fotografowania Live View
Jako�� obrazu
� W przypadku fotografowania z wysokimi czu�o�ciami ISO mog� by� 

widoczne zak�ócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.).
� Fotografowanie w wysokich temperaturach mo�e generowa� zak�ócenia 

i nieregularne kolory obrazu.
� W przypadku d�ugotrwa�ego fotografowania Live View temperatura wewn�trzna 

aparatu mo�e wzrosn��, co mo�e spowodowa� pogorszenie jako�ci zdj��. 
Je�li zdj�cia nie s� wykonywane, nale�y zako
czy� fotografowanie Live View.

� W przypadku fotografowania z d�ugim czasem na�wietlania, gdy temperatura 
wewn�trzna aparatu jest wysoka, jako�� zdj�� mo�e ulec pogorszeniu. Nale�y przerwa� 
fotografowanie Live View i zaczeka� kilka minut przed wznowieniem fotografowania.

Bia�a <s> i czerwona <E> ikona ostrze�enia o wysokiej temperaturze wewn�trznej
� Je�li temperatura wewn�trzna aparatu wzro�nie wskutek d�ugotrwa�ego 

fotografowania Live View lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie 
wy�wietlona bia�a <s> lub czerwona <E> ikona.

� Bia�a ikona <s> oznacza, �e jako�� obrazu zdj�� obni�y si�. Zalecamy 
przerwanie fotografowania Live View i odczekanie, a� temperatura 
wewn�trz aparatu spadnie, przed wznowieniem filmowania.

� Czerwona ikona <E> oznacza, �e fotografowanie Live View wkrótce 
zostanie automatycznie wy��czone. Dalsze nagrywanie nie b�dzie mo�liwe 
a� do momentu obni�enia temperatury wewn�trznej aparatu. Przerwij 
fotografowanie Live View lub wy��cz zasilanie i odczekaj, a� aparat ostygnie.

� D�ugotrwa�e fotografowanie Live View w wysokiej temperaturze powoduje, �e ikona <s> 
lub <E> pojawia si� szybciej. Po zako
czeniu fotografowania nale�y wy��czy� aparat.

� Je�li temperatura wewn�trzna aparatu jest wysoka, jako�� obrazów 
wykonanych przy wysokich czu�o�ciach ISO lub przy d�ugich ekspozycjach 
mo�e si� obni�y� nawet przed wy�wietleniem bia�ej ikony <s>.

Rezultaty fotografowania
� W przypadku wykonania zdj�cia w trybie widoku powi�kszonego uzyskana ekspozycja 

mo�e by� inna ni� oczekiwana. Przed zrobieniem zdj�cia nale�y wróci� do normalnego 
trybu wy�wietlania obrazu. W widoku powi�kszonym czas na�wietlania i przys�ona s� 
wy�wietlane w kolorze pomara
czowym. Nawet je�li zdj�cie zostanie wykonane 
w widoku powi�kszonym obraz b�dzie rejestrowany w normalnym trybie.

� Je�eli w pozycji [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Autom. 
optymalizator jasno�ci] (str. 125) nie zosta�a wybrana opcja [Wy��cz], 
obraz mo�e by� rozja�niony, nawet je�li zosta�a zmniejszona kompensacja 
ekspozycji lub zmieniono stopie
 korekty ekspozycji lampy na ciemniejszy.
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Uwagi dotycz�ce fotografowania Live View
Obraz Live View
� W warunkach s�abego lub bardzo jasnego o�wietlenia obraz Live View 

mo�e nie odzwierciedla� jasno�ci fotografowanego obrazu.
� W przypadku zmian �ród�a �wiat�a (pod�wietlenia) w obr�bie kadru 

ekran mo�e miga�. W takim przypadku nale�y przerwa� fotografowanie 
Live View, a nast�pnie wznowi� je przy dost�pnym �ródle �wiat�a.

� Je�li podczas wy�wietlania podgl�du kadru w trybie Live View aparat 
zostanie skierowany w inny punkt, obraz mo�e chwilowo utraci� 
prawid�ow� jasno��. Przed rozpocz�ciem fotografowania nale�y 
zaczeka� na ustabilizowanie si� jasno�ci obrazu.

� W przypadku pojawienia si� w kadrze bardzo silnego �ród�a �wiat�a 
jasne obszary na monitorze LCD mog� by� przyciemnione, jednak na 
zarejestrowanym obrazie jasne obszary b�d� prawid�owo odwzorowane.

� Je�li w warunkach s�abego o�wietlenia w pozycji [52: Jasno�� LCD] 
zostanie wybrane jasne ustawienie, na podgl�dzie kadru w trybie Live 
View mo�e pojawi� si� szum lub nieregularne kolory. Nie zostan� one 
jednak zarejestrowane na obrazie.

� Po powi�kszeniu obrazu jego ostro�� mo�e sprawia� wra�enie 
wyra�niejszej ni� na zarejestrowanym obrazie.

Funkcje indywidualne
� Podczas fotografowania Live View niektóre ustawienia funkcji 

indywidualnych nie s� uwzgl�dniane (str. 303).

Obiektyw i lampa b�yskowa
� Funkcji zaprogramowanej ostro�ci mo�na u�ywa� podczas 

fotografowania Live View tylko po zamontowaniu (super-) teleobiektywu 
obs�uguj�cego tryb zaprogramowanej ostro�ci, dost�pnego na rynku od 
drugiej po�owy 2011 r.

� W przypadku korzystania z zewn�trznej lampy b�yskowej Speedlite nie 
jest dost�pna funkcja blokady ekspozycji lampy i b�ysk modeluj�cy.
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8
Filmowanie

Aby w��czy� funkcj� filmowania, 
nale�y ustawi� prze��cznik 
fotografowania Live View/
filmowania w pozycji <k>. 
Filmy s� zapisywane w postaci 
plików MOV.

� Informacje o kartach umo�liwiaj�cych nagrywanie filmów 
znajduj� si� na stronie 3.

Je�li na karcie [53] w pozycji [Wi-Fi] wybrano opcj� [W��cz], 
filmowanie jest niemo�liwe. Przed rozpocz�ciem filmowania nale�y 
ustawi� w pozycji [Wi-Fi] opcj� [Wy��cz].
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Je�li wybrano tryb fotografowania inny ni� <a>, bie��ca jasno�� uj�cia 
b�dzie korygowana za pomoc� funkcji automatycznej regulacji ekspozycji.

1 Ustaw tryb fotografowania.
� Za pomoc� pokr�t�a wyboru trybów ustaw 

dowolny tryb fotografowania z wyj�tkiem <a>.

2 Ustaw prze��cznik fotografowania 
Live View/filmowania w pozycji <k>.
� B�dzie mo�na us�ysze� d�wi�k 

podnoszenia lustra, a nast�pnie na 
monitorze LCD pojawi si� obraz.

3 Ustaw ostro�� na obiekt.
� Przed rozpocz�ciem nagrywania 

filmu ustaw ostro�� automatycznie 
lub r�cznie (str. 192–200).

� Naci�ni�cie przycisku migawki do 
po�owy spowoduje ustawienie ostro�ci 
aparatu za pomoc� bie��cej metody AF.

4 Nagraj film.
� Naci�nij przycisk <0>, aby 

rozpocz�� nagrywanie filmu.
� Podczas nagrywania filmu znacznik 

„o” b�dzie widoczny w prawym 
górnym rogu ekranu.

� Aby zatrzyma� nagrywanie filmu, 
ponownie naci�nij przycisk <0>.

k Filmowanie
Nagrywanie z automatyczn� regulacj� ekspozycji

Nagrywanie filmu

Mikrofon
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� Uwagi dotycz�ce nagrywania filmów mo�na znale	� na str. 233 i 234.
� W razie potrzeby nale�y zapozna� si� tak�e z uwagami dotycz�cymi 

fotografowania Live View na str. 201 i 202.

� W trybach strefy podstawowej rezultaty filmowania b�d� identyczne, 
jak w trybie <A>. Ponadto w lewym górnym rogu zostanie wy�wietlona 
ikona uj�cia wykrytego przez aparat (str. 207).

� W trybach fotografowania <s>, <f> i <F> ustawienia b�d� takie 
same, jak w trybie <d>.

� Funkcje mo�liwe do ustawienia b�d� ró�ne w trybach strefy 
podstawowej i trybach strefy twórczej (str. 353).

� W trybach strefy twórczej mo�na ustawi� funkcj� Auto Lighting Optimizer 
(Automatyczny optymalizator jasno�ci). 
W menu funkcji Auto Lighting Optimize (Automatyczny optymalizator 
jasno�ci) mo�na wybra� ustawienie [ Wy�. w trybie M lub B]. 
Jednak podczas filmowania nawet w przypadku wybrania trybu 
fotografowania <F> zostanie zastosowane nagrywanie z automatyczn� 
regulacj� ekspozycji, a nie ekspozycja w trybie Bulb. Z tego wzgl�du 
ustawienie Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator 
ostro�ci) jest dost�pne.

� W trybach strefy twórczej mo�na nacisn�� przycisk <A> (str. 153), 
aby zablokowa� ekspozycj� (blokada AE). Czas wy�wietlania ustawienia 
ekspozycji mo�na okre�li�, u�ywaj�c opcji [Z1: Timer pomiarowy]. 
Po uruchomieniu blokady AE podczas nagrywania filmu mo�na j� 
anulowa�, naciskaj�c przycisk <S>. (Ustawienie blokady AE zostanie 
zachowane do czasu naci�ni�cia przycisku <S>).

� W trybach strefy twórczej mo�na w��czy� kompensacj� ekspozycji, 
przesuwaj�c prze��cznik <R> w lewo i obracaj�c pokr�t�o <5>.

� Naci�ni�cie przycisku migawki do po�owy powoduje wy�wietlenie czasu 
na�wietlania i czu�o�ci ISO w dolnej cz��ci ekranu. Jest to ustawienie 
ekspozycji stosowane podczas wykonywania zdj�� (str. 210). Ustawienie 
ekspozycji dla nagrywania filmu nie zostanie wy�wietlone. Nale�y 
pami�ta�, �e ustawienie ekspozycji dla filmowania mog� ró�ni� si� od 
ustawie
 dla fotografowania.

� W przypadku nagrywania filmu z automatyczn� regulacj� ekspozycji, 
informacje dotycz�ce czasu na�wietlania i przys�ony nie zostan� 
zapisane w pliku informacji o obrazie (Exif).
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Czu�o�� ISO w trybach strefy podstawowej
� Czu�o�� ISO zostanie ustawiona automatycznie w zakresie 

ISO 100–12800.

Czu�o�� ISO w trybach strefy twórczej
� Czu�o�� ISO zostanie ustawiona automatycznie w zakresie 

ISO 100–12800.
� Je�eli w pozycji [z3: Nastawy czu�o�ci ISO] wybierzesz warto�� 

[25600/H] (str. 109) dla opcji [Maksymalny] ustawienia [Zakres 
ISO], r�czny zakres czu�o�ci ISO dla r�cznych ustawie
 czu�o�ci 
zostanie rozszerzony do H (odpowiednik ISO 25600). Pami�taj, 
�e je�li dla ustawienia [Maksymalny] wybierzesz opcj� [25600], 
maksymalna czu�o�� ISO nie zostanie rozszerzona i pozostanie 
ISO 12800.

� Je�eli w pozycji [z4: Priorytet jasnych partii obr.] zostanie 
wybrana opcja [W��cz] (str. 130), dost�pny b�dzie zakres czu�o�ci 
ISO od 200 do 12800.

� W przypadku filmowania nie mo�na wybra� w pozycji 
[z3: Nastawy czu�o�ci ISO] opcji [Autom. zakres ISO] 
i [Min.czas na�w.] (str. 110, 111).

Podczas filmowania z automatyczn� regulacj� ekspozycji (tryb inny 
ni� a) aparat automatycznie w��czy lampk� LED lampy Speedlite w 
warunkach niedostatecznego o�wietlenia. Szczegó�owe informacje 
mo�na znale	� w instrukcji obs�ugi lampy b�yskowej Speedlite 
serii EX.

Korzystanie z lampy b�yskowej Speedlite serii EX 
(sprzedawanej osobno) wyposa�onej w lampk� LED

Je�eli w menu [Zakres ISO] ustawiono opcj� [Minimalny] na [L (50)], a 
[Maksymalny] na [H1 (51200)] lub [H2 (102400)], a nast�pnie prze��czono 
z fotografowania na filmowanie, minimalne ustawienie dla automatycznego 
zakresu ISO b�dzie wynosi�o ISO 100, a maksymalne H (odpowiednik 
SO 25600). Czu�o�� ISO nie mo�e by� rozszerzona do ISO 50 lub 
ISO 51200/102400.
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Podczas filmowania w trybie strefy podstawowej b�dzie wy�wietlana 
ikona uj�cia wykrytego przez aparat, a parametry filmowania zostan� 
dostosowane do uj�cia. W przypadku niektórych scen lub warunków 
fotografowania wy�wietlana ikona mo�e nie odpowiada� 
rzeczywistemu uj�ciu.

*1: Wy�wietlana wy��cznie wtedy, gdy metoda AF ustawiona jest jako [u Tryb Live]. 
Je�li ustawiono inn� metod� AF, wy�wietlana b�dzie ikona „Nie portret” nawet w 
przypadku wykrycia osoby.

*2: Wy�wietlana, gdy pod��czony obiektyw zarejestruje informacje o odleg�o�ci. 
W przypadku korzystania z pier�cienia po�redniego lub obiektywu do makrofotografii 
wy�wietlana ikona mo�e nie pasowa� do fotografowanego uj�cia.

*3: Zostanie wy�wietlona ikona odpowiadaj�ca wykrytemu uj�ciu.

Ikony uj��

Obiekt
Portret*1

Nie portret
Kolor t�a

T�o Natura i otwarta 
przestrze
 Zbli�enie*2

Jasne
Szare

Pod 
�wiat�o

Z niebieskim 
niebem

Jasnoniebieskie
Pod 
�wiat�o

Zachód s�o
ca *3 *3 Pomara
-
czowe

�wiat�o punktowe
Ciemnoniebieskie

Ciemne
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W przypadku nagrywania filmu mo�na r�cznie ustawi� czas na�wietlania, 
przys�on� i czu�o�� ISO. Opcje r�cznej ekspozycji podczas nagrywania 
filmu s� przeznaczone dla zaawansowanych u�ytkowników.

1 Ustaw pokr�t�o wyboru trybów w pozycji <a>.

2 Ustaw prze��cznik fotografowania 
Live View/filmowania w pozycji <k>.

3 Ustaw czu�o�� ISO.
� Naci�nij przycisk <i>.
� Na monitorze LCD zostanie wy�wietlony 

ekran ustawiania czu�o�ci ISO.
� Obró� pokr�t�o <6>, aby ustawi� 

wymagan� czu�o�� ISO.
� Szczegó�owe informacje dotycz�ce czu�o�ci 

ISO mo�na znale�� na nast�pnej stronie.

4 Ustaw czas na�wietlania i przys�on�.
� Naci�nij przycisk migawki do po�owy i 

sprawd� wska�nik poziomu ekspozycji.
� Aby ustawi� czas na�wietlania, obró� pokr�t�o 

<6>. Dost�pny zakres czasów na�wietlania 
zale�y od szybko�ci nagrywania <9>.
•6 5 4 : od 1/4000 do 1/30 s
•8 7 : od 1/4000 do 1/60 s

� Aby ustawi� przys�on�, obró� pokr�t�o <5>.
� Je�li nie mo�na ustawi� warto�ci, ustaw 

prze��cznik <R> po lewej stronie, a 
nast�pnie obró� pokr�t�o <6> lub <5>.

5 Ustaw ostro�� i nagraj film.
� Procedura jest taka sama jak w punkcie 3 

i 4 cz��ci „Nagrywanie z automatyczn� 
regulacj� ekspozycji” (str. 204).

Nagrywanie z r�czn� regulacj� ekspozycji

Czas na�wietlania

Przys�ona
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Informacje dotycz�ce czu�o�ci ISO przy r�cznej regulacji ekspozycji
� W trybie [Auto] (A) czu�o�� ISO zostanie ustawiona automatycznie w 

zakresie ISO 100–12800. Je�eli w pozycji [z3: Nastawy czu�o�ci ISO] 
wybierzesz warto�� [25600/H] dla opcji [Maksymalny] ustawienia 
[Zakres ISO], maksymalna czu�o�� ISO zostanie zwi�kszona. Czu�o�� 
ISO b�dzie ustawiana automatycznie w zakresie od ISO 100 do H.

� Czu�o�� ISO w zakresie 100–12800 mo�na ustawi� r�cznie z dok�adno�ci� do  
1/3 stopnia. Je�eli w pozycji [z3: Nastawy czu�o�ci ISO] wybierzesz warto�� 
[25600/H] dla opcji [Maksymalny] ustawienia [Zakres ISO], automatyczny zakres 
czu�o�ci ISO dla r�cznych ustawie
 czu�o�ci zostanie rozszerzony do H (odpowiednik 
ISO 25600). Pami�taj, �e je�li dla ustawienia [Maksymalny] wybierzesz opcj� 
[25600], maksymalna czu�o�� ISO nie zostanie rozszerzona i pozostanie ISO 12800.

� Je�eli w pozycji [z4: Priorytet jasnych partii obr.] zostanie wybrane 
ustawienie [W��cz] (str. 130), dost�pny b�dzie zakres czu�o�ci od 
ISO 200 do ISO 12800 (zale�nie od ustawienia [Zakres ISO]).

� W przypadku filmowania nie mo�na wybra� w pozycji [z3: Nastawy 
czu�o�ci ISO] opcji [Autom. zakres ISO] i [Min.czas na�w.] (str. 110, 111).

� Poniewa� filmowane przy czu�o�ci ISO 16000/20000/25600 mo�e by� zwi�zane ze znacznym 
poziomem zak�óce
, czu�o�ci te s� oznaczone jako rozszerzenie czu�o�ci ISO (wy�wietlane jako [H]).

� Je�li dla ustawienia [Minimalny] wybrano opcj� [L (50)], a dla ustawienia 
[Maksymalny] wybrano opcj� [H1 (51200)] lub [H2 (102400)] w pozycji [Zakres ISO], 
a nast�pnie prze��czono z fotografowania na filmowanie, to minimalne ustawienie dla 
r�cznego zakresu ISO b�dzie wynosi�o ISO 100, a maksymalne H (ISO 25600). 
Czu�o�� ISO nie mo�e by� rozszerzona do ISO 50 lub ISO 51200/102400.

� Nie zaleca si� zmieniania czasu na�wietlania lub przys�ony podczas 
filmowania, poniewa� zmiany te zostan� zarejestrowanie na filmie.

� Podczas filmowania poruszaj�cego si� obiektu zalecane jest ustawienie 
czasu na�wietlania w zakresie od 1/30 s do 1/125 s. Im krótszy czas 
na�wietlania, tym mniej p�ynnie wygl�da ruch obiektu.

� Je�li zmieniasz czas na�wietlania podczas filmowania w o�wietleniu 
�wietlówkowym lub diodowym, mo�e wyst�pi� migotanie obrazu.

� Po ustawieniu automatycznej czu�o�ci ISO mo�na nacisn�� przycisk <A>, aby zablokowa� czu�o�� ISO.
� Je�li naci�niesz przycisk <A>, a nast�pnie zmienisz kompozycj� zdj�cia, zauwa�ysz 

zmian� poziomu ekspozycji na wska�niku poziomu ekspozycji (str. 22, 210) w 
porównaniu ekspozycj� zarejestrowan� zaraz po naci�ni�ciu przycisku <A>.

� Naci�ni�cie przycisku <B> umo�liwia wy�wietlenie histogramu.
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� Ka�de kolejne naci�ni�cie przycisku <B> powoduje zmian� wy�wietlanych informacji.

* Dotyczy pojedynczego uj�cia filmu.

Wy�wietlane informacji

Liczba mo�liwych do wykonania zdj��

Nagrywanie filmu

Punkt AF (FlexiZone - Single)

Czu�o�� ISO

Wska�nik poziomu ekspozycji
Przys�ona

Czas na�wietlania

Balans bieli

Wielko�� 
nagrywanego filmu

Tryb nagrywania filmów
: Automatyczna regulacja 

ekspozycji (tryby strefy 
podstawowej)

: Automatyczna 
regulacja ekspozycji 
(tryby strefy twórczej)

: R�czna regulacja ekspozycji

Jako�� rejestracji 
obrazów

Blokada AE

Metoda AF
•d : FlexiZone – Single
•c : Tryb Live 

(z wykrywaniem twarzy)
•f: Tryb szybki

Miernik poziomu

Stan akumulatora

Pr�dko�� nagrywania

Priorytet jasnych partii obrazu

Tryb ekspozycji
L:
Automatyczna 
regulacja ekspozycji
K:
 R�czna regulacja ekspozycjiPoziom nagrywania: R�cznie

Stan wykrywania sygna�u GPS

Tryb wyzwalania migawki

Pozosta�y*/aktualny czas 
nagrywania filmu

Migawka wideo

T�umik

Maksymalna liczba zdj�� seryjnych

Filtr wiatru
Funkcja Wi-Fi

Metoda 
kompresji

Styl obrazów
Auto Lighting 
Optimizer 
(Automatyczny 
optymalizator jasno�ci)

� Naciskaj�c przycisk <B> mo�na wy�wietli� poziomic� elektroniczn� (str. 60).
� Nale�y pami�ta�, �e je�li jako metod� AF wybrano ustawienie [u Tryb 

Live] lub aparat jest pod��czony do telewizora kablem HDMI, nie mo�na 
wy�wietli� poziomicy elektronicznej (str. 261).

� Po rozpocz�ciu nagrywania filmu wy�wietlany pozosta�y czas 
nagrywania zostanie zast�piony aktualnym czasem nagrywania filmu.
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Uwagi dotycz�ce nagrywania filmów

� Aparat nie mo�e automatycznie ustawia� ostro�ci w sposób ci�g�y, 
jak ma to miejsce w przypadku kamery wideo.

� Nie zaleca si� korzystania z automatycznej regulacji ostro�ci podczas 
nagrywania filmów, poniewa� mo�e to spowodowa� znaczn� utrat� 
ostro�ci lub zmieni� ekspozycj�.

� Podczas nagrywania filmów nie nale�y kierowa� obiektywu w stron� 
s�o
ca. Ciep�o �wiat�a s�onecznego mo�e spowodowa� przegrzanie 
i uszkodzenie migawki.

� Po ustawieniu trybu <Q> zmiana czu�o�ci ISO lub przys�ony podczas 
nagrywania filmu mo�e spowodowa� równie� zmian� balansu bieli.

� Nagrywanie filmu przy o�wietleniu fluorescencyjnym lub diodowym mo�e 
powodowa� migotanie obrazu.

� Zmiana ogniskowej obiektywu podczas filmowania nie jest zalecana. 
Zmiana ogniskowej obiektywu mo�e powodowa� zmiany ekspozycji 
niezale�nie od tego, czy maksymalny otwór przys�ony obiektywu ulega 
zmianie czy nie. W rezultacie mog� zosta� nagrane zmiany ekspozycji.

� Nie mo�na powi�kszy� obrazu podczas filmowania.
� Uwagi dotycz�ce nagrywania filmów mo�na znale	� na str. 233 i 234.
� W razie potrzeby nale�y zapozna� si� tak�e z uwagami dotycz�cymi 

fotografowania Live View na str. 201 i 202.

� Ustawienia zwi�zane z filmowaniem znajduj� si� na kartach [Z1] 
i [Z2] (str. 223).

� Podczas ka�dego nagrania filmu tworzony jest odr�bny plik filmu. Je�li wielko�� 
pliku przekroczy 4 GB, zostanie utworzony nowy plik na ka�de kolejne 4 GB.

� Podgl�d kadru filmu obejmuje oko�o 100% rzeczywistego obrazu (je�li 
dla wielko�ci nagranego filmu zosta�a wybrana opcja [A]).

� Ostro�� mo�na tak�e nastawi� naciskaj�c przycisk <p>.
� Aby nastawi� ostro�� podczas filmowania, naci�nij przycisk <p> 

Ostro�ci nie mo�na nastawi�, naciskaj�c przycisk migawki.
� Wbudowany mikrofon nagrywa d�wi�k w systemie mono (str. 204).
� Do aparatu mo�na pod��czy� wi�kszo�� dost�pnych w sprzeda�y 

zewn�trznych mikrofonów stereo wyposa�onych w miniwtyk 3,5 mm. 
Je�li do z��cza wej�cia zewn�trznego mikrofonu w aparacie zostanie 
pod��czony mikrofon zewn�trzny (str. 20), b�dzie on nadrz�dny w 
stosunku do wbudowanego mikrofonu.
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Uwagi dotycz�ce nagrywania filmów

Symulacja finalnego obrazu odzwierciedla efekty Stylu obrazów, 
balansu bieli itp. na obrazie.
Podczas filmowania wy�wietlany obraz automatycznie odzwierciedla 
poni�ej wymienione ustawienia.

Symulacja finalnego obrazu podczas filmowania
� Styl obrazów

* Zostan� odzwierciedlone wszystkie ustawienia, takie jak ostro��, kontrast, 
nasycenie kolorów i ton koloru.

� Balans bieli
� Korekcja balansu bieli
� Ekspozycja
� G��bia ostro�ci
� Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno�ci)
� Korekcja jasno�ci brzegów
� Korekcja aberracji chromatycznej
� Priorytet jasnych partii obrazu

Symulacja finalnego obrazu

� Pilot zdalnego sterowania RC-6 (sprzedawany osobno, str. 167) 
umo�liwia rozpocz�cie oraz zatrzymanie nagrywania filmu, je�li zosta� 
ustawiony tryb wyzwalania migawki <Q> lub <k>. Ustaw 
prze��cznik czasu filmowania na <2> (2 sek. opó�nienie), a nast�pnie 
nacisn�� przycisk transmisji. Ustawienie prze��cznika w pozycji <o> 
(tryb natychmiastowy), spowoduje w��czenie funkcji zapisu zdj��.

� W przypadku u�ycia ca�kowicie na�adowanego akumulatora LP-E6 
��czny czas filmowania b�dzie wynosi�: oko�o 1 godz. 35 min w 
temperaturze pokojowej (23°C) i oko�o 1 godz. 25 min w niskiej 
temperaturze (0°C).

� W przypadku korzystania z (super-) teleobiektywów wyposa�onych 
w tryb wspomaganej regulacji ostro�ci, dost�pnych na rynku od 
drugiej po�owy 2011 r., mo�na regulowa� ostro�� ze wspomaganiem 
podczas filmowania.
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k Filmowanie

Podczas nagrywania filmów istnieje 
mo�liwo�� wykonywania zdj��. W tym 
celu nale�y nacisn�� przycisk migawki 
do ko
ca.

Fotografowanie podczas nagrywania filmu
� W momencie wykonania zdj�cia podczas filmowania na filmie 

zostanie utrwalony nieruchomy obraz przez oko�o 1 sekund�.
� Wykonane zdj�cie zostanie zapisane na karcie. W przypadku 

wy�wietlania podgl�du kadru w trybie Live View nagrywanie filmu 
zostanie wznowione automatycznie.

� Film i zdj�cie zostan� zapisane na karcie w postaci odr�bnych plików.
� Poni�ej zosta�y przedstawione funkcje zwi�zane z wykonywaniem 

zdj��. Pozosta�e funkcje s� takie same, jak w przypadku 
nagrywania filmów.

* Je�li ustawiono priorytet jasnych partii obrazu, dost�pny zakres czu�o�ci ISO 
b�dzie rozpoczyna� si� od ISO 200.

Fotografowanie

Funkcja Ustawienia

Jako�� 
rejestracji 
obrazów

Ustawienie takie samo jak w przypadku opcji  
[z1: Jako�� obrazu].
Je�li zosta�a wybrana wielko�� nagrywanego filmu 
[1920x1080] lub [1280x720], format obrazu wynosi 16:9. 
Je�li zosta�a wybrana wielko�� [640x480], format obrazu 
wynosi 4:3.

Czu�o�� ISO*

Automatyczna regulacja ekspozycji: ISO 100–12800.
R�czna regulacja ekspozycji: patrz „Informacje dotycz�ce 
czu�o�ci ISO przy r�cznej regulacji ekspozycji” na 
stronie 209.

Ustawienie 
ekspozycji

Automatyczna regulacja ekspozycji: automatyczne 
ustawienie czasu na�wietlania i przys�ony.
R�czna regulacja ekspozycji: r�czne ustawienie czasu 
na�wietlania i przys�ony.
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� Nie mo�na korzysta� z funkcji sekwencji na�wietlania.
� Nawet je�li do aparatu zosta�a pod��czona zewn�trzna lampa b�yskowa 

Speedlite, nie b�dzie ona dzia�a�a.
� Wykonywanie serii zdj�� podczas filmowania jest mo�liwe. Jednak�e 

zarejestrowane obrazy nie zostan� wy�wietlone na ekranie. W 
zale�no�ci od jako�ci rejestracji zdj��, liczby zdj�� w serii, wydajno�ci 
karty itp. nagrywanie filmu mo�e zosta� automatycznie zatrzymane.

� Do fotografowania podczas nagrywania filmów zaleca si� u�ywanie 
szybkiej karty pami�ci. Zaleca si� tak�e ustawienie jako�ci rejestracji 
obrazu dla zdj�� i wykonywanie mniejszej liczby zdj�� w serii.

� Zdj�cia mo�na wykonywa� we wszystkich trybach wywalania migawki.
� Samowyzwalacza mo�na u�y� przed rozpocz�ciem filmowania. 

W przypadku u�ycia podczas filmowania samowyzwalacz prze��czy 
si� w tryb pojedynczych zdj��.
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W trybach strefy twórczej mo�na ustawi� nast�puj�ce funkcje: metoda 
AF, wyzwalanie migawki, jako�� rejestracji obrazu, wielko�� 
nagrywanego filmu, poziom nagrywania d�wi�ku (po ustawieniu opcji 
[Nagrywanie d�wi�ku: R�cznie]), balans bieli, Styl obrazu, Auto Lighting 
Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno�ci) i migawka wideo. 
W trybach strefy podstawowej mo�na ustawi� tylko funkcje wyró�nione 
pogrubion� czcionk�.

1 Naci�nij przycisk <Q>.
� Zostan� wy�wietlone mo�liwe do ustawienia funkcje.

2Wybierz i ustaw funkcj�.
�U�yj przycisku <V>, aby wybra� funkcj�.
� Zostanie wy�wietlona wybrana funkcja i przewodnik funkcji (str. 63).
�Ustaw go za pomoc� przycisku <U>.
�Aby ustawi� jako�� rejestracji obrazów RAW lub parametry Stylu 

obrazów, naci�nij przycisk <B>.

3Zamknij ekran ustawie
.
�Naci�nij przycisk <0>, aby zako
czy� ustawianie i wróci� 

do filmowania.

Je�eli podczas wy�wietlania obrazu filmu na monitorze LCD naci�niesz 
przycisk <f> lub <R>, ekran ustawie
 zostanie wy�wietlony na 
monitorze LCD. Nast�pnie za pomoc� pokr�te� <6> lub <5> mo�na 
wprowadzi� ustawienia odpowiednich funkcji.
Po ustawieniu trybu szybkiego mo�na nacisn�� przycisk <S>, 
aby wybra� punkt AF. Procedura jest identyczna jak w przypadku 
korzystania z wizjera. W przypadku r�cznej regulacji ekspozycji 
(str. 208) mo�na nacisn�� przycisk <i>, aby ustawi� czu�o�� ISO.

Ustawienia funkcji fotografowania

Q Szybkie nastawy

Ustawienia f / R / i / S
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Opcja [Z2: Wielk.nagr. filmu] pozwala 
ustawi� wielko�� obrazu, liczb� klatek 
nagrywanych w ci�gu sekundy i metod� 
kompresji filmu. Liczba klatek zmienia 
si� automatycznie stosownie do 
ustawienia wybranego w pozycji  
[53: Standard TV].

� Wielko�� obrazu
A [1920x1080] : Jako�� rejestracji Full High-Definition (Full HD). 

Format obrazu wynosi 16:9.
B [1280x720] : Jako�� rejestracji High-Definition (HD). Format 

obrazu wynosi 16:9.
C [640x480] : Standardowa jako�� rejestracji. Format obrazu 

wynosi 4:3.

� Liczba klatek (kl./s: klatki na sekund�)
6/8 : Dla obszarów, w których obowi�zuje standard telewizyjny 

NTSC (Ameryka Pó�nocna, Japonia, Korea, Meksyk itp.).
5/7 : Dla obszarów, w których obowi�zuje standard telewizyjny 

PAL (Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.).
4 : U�ywane g�ównie w przypadku filmów kinowych.

� Metoda kompresji
X IPB : Wydajna kompresja wielu klatek równocze�nie. 

Poniewa� rozmiary pliku b�d� mniejsze ni� w 
metodzie ALL-I, mo�na d�u�ej filmowa�.

W ALL-I (I-only) : Kompresja pojedynczych klatek. Wprawdzie 
rozmiary pliku b�d� wi�ksze ni� w przypadku 
metody IPB, ale edycja filmu jest �atwiejsza.

3 Ustawianie wielko�ci nagrywanego filmu
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3 Ustawianie wielko�ci nagrywanego filmu

� Informacje dotycz�ce plików filmowych wi�kszych ni� 4 GB
Nawet w przypadku, gdy plik nagrywanego filmu przekroczy rozmiar 
4 GB, mo�na nadal bez przerwy filmowa�.
Podczas filmowania oko�o 30 sek. przed osi�gni�ciem rozmiaru pliku 4 GB 
wskazania aktualnego czasu nagrywania filmu lub kodu czasowego 
wy�wietlane na obrazie filmowym zaczn� miga�. Je�li b�dziesz kontynuowa� 
filmowanie, a rozmiar pliku przekroczy 4 GB, zostanie automatycznie 
utworzony nowy plik filmu, a wskazania aktualnego czasu nagrywania filmu 
lub kodu czasowego wy�wietlane na obrazie filmowym przestan� miga�.
Podczas odtwarzania filmu nale�y odtworzy� ka�dy plik osobno. Plików 
filmowych nie mo�na automatycznie odtwarza� kolejno jeden po drugim. 
Po zako
czeniu odtwarzania filmu wybierz kolejny film do odtwarzania.

� Maksymalny czas nagrywania filmu
Maksymalny czas nagrywania jednego uj�cia filmu wynosi 29 min i 59 s. Je�li 
d�ugo�� filmu osi�gnie 29 min i 59 s, nagrywanie filmu zostanie automatycznie 
zatrzymane. Mo�na natychmiast wznowi� nagrywanie filmu przez naci�ni�cie 
przycisku <0> (rozpocznie si� nagrywanie nowego filmu).

��czny czas nagrywania i rozmiar pliku na minut�

Wielko�� 
nagrywanego 

filmu

��czny czas nagrywania (przybli�ony) Rozmiar pliku 
(przybli�ony)Karta 4 GB Karta 8 GB Karta 16 GB

A

65
4

X 16 min 32 min 1 godz. 4 min 235 MB/min

65
4

W 5 min 11 min 22 min 685 MB/min

B
87 X 18 min 37 min 1 godz. 14 205 MB/min
87 W 6 min 12 min 25 min 610 MB/min

C 65 X 48 min 1 godz. 37 3 godz. 14 78 MB/min

Wzrost temperatury wewn�trznej aparatu mo�e spowodowa� zatrzymanie filmowania przed 
up�ywem maksymalnego czasu nagrywania przedstawionego w tabeli powy�ej (str. 233).

Informacje dotycz�ce formatu Full HD 1080
Rozdzielczo�� Full HD 1080 oznacza zgodno�� z formatem 
High-Definition (1080 linii w poziomie).
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D�wi�k mo�na nagrywa� równocze�nie 
z obrazem korzystaj�c z wbudowanego 
mikrofonu monofonicznego lub dost�pnego 
w handlu mikrofonu stereofonicznego. Poziom 
nagrywania d�wi�ku mo�na ustawi� dowolnie.
Ustaw nagrywanie d�wi�ku za pomoc� 
opcji [Z2: Nagryw. d	wi�ku].

[Auto] : Poziom nagrywania d�wi�ku zostanie ustawiony 
automatycznie. Automatyczna kontrola poziomu dzia�a 
automatycznie na podstawie poziomu d�wi�ku.

[R�cznie] : Opcja przeznaczona dla zaawansowanych u�ytkowników. Pozwala 
ustawi� jeden z 64 poziomów nagrywania d�wi�ku. 
Wybierz opcj� [Poziom nagr.] i spójrz na pomiar poziomu, obracaj�c 
jednocze�nie pokr�t�o <5>, aby wyregulowa� poziom g�o�no�ci 
nagrania. Spogl�daj�c na wska�nik warto�ci szczytowych (3 s), 
skoryguj poziom w taki sposób, aby poziomy po prawej stronie warto�ci 
„12” (-12 dB) by�y wskazywane tylko przy najg�o�niejszych d�wi�kach. 
Je�li poziom przekracza warto�� „0”, d�wi�k b�dzie zniekszta�cony.

[Wy��cz] : D�wi�k nie b�dzie nagrywany.

[Filtr wiatru] : Ustawienie opcji [W��cz] pozwala ograniczy� odg�osy 
wiatru nagrywane na otwartej przestrzeni. Funkcja ta ma 
wp�yw wy��cznie na wbudowany mikrofon. 
Warto pami�ta�, �e opcja [W��cz] redukuje tak�e niskie d�wi�ki, wi�c 
gdy nie ma wiatru, nale�y wybra� opcj� [Wy��cz]. Nagrywany d�wi�k 
b�dzie bardziej naturalny ni� w przypadku u�ycia opcji [W��cz].

[T�umik] : Nawet po wybraniu w pozycji [Nagryw. d	wi�ku] warto�ci 
[Auto] lub [R�cznie] przed rozpocz�ciem filmowania d�wi�k 
mo�e zosta� zniekszta�cony, je�li jest on bardzo g�o�ny. 
W takim przypadku zalecane jest wybranie warto�ci [W��cz].

3 Ustawianie nagrywania d	wi�ku

Nagrywanie d	wi�ku/poziom nagrywania d	wi�ku

Filtr wiatru/T�umik:
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3 Ustawianie nagrywania d�wi�ku

� Korzystanie z mikrofonu
Wbudowany mikrofon nagrywa d�wi�k w systemie mono. 
Nagrywanie d�wi�ku w systemie stereo jest mo�liwe poprzez 
pod��czenie zewn�trznego mikrofonu (dost�pnego w sprzeda�y), 
wyposa�onego we wtyczk� (φ3,5 mm) stereo mini, do z��cza IN 
aparatu dla mikrofonu zewn�trznego (str. 20).

� W trybach strefy podstawowej dost�pne warto�ci dla pozycji [Nagryw. 
d	wi�ku] to [W�./Wy�.]. Je�li ustawiono [W�.], poziom nagrywania 
d�wi�ku b�dzie regulowany automatycznie (podobnie jak w trybie 
[Auto]) i b�dzie dzia�a�a funkcja filtra wiatru.

� Nie ma mo�liwo�ci regulacji balansu g�o�no�ci d�wi�ku pomi�dzy 
kana�em L (lewy) i R (prawy).

� Zarówno w przypadku lewego, jak i prawego kana�u d�wi�k jest 
nagrywany z cz�stotliwo�ci� próbkowania 48 kHz i 16-bitow� jako�ci�.
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Kod czasowy jest to referencja czasowa 
rejestrowana automatycznie w celu 
synchronizacji obrazu i d�wi�ku podczas 
filmowania. Jest on rejestrowany ca�y czas 
w nast�puj�cych jednostkach: godziny, 
minuty, sekundy i klatki. Jest on g�ównie 
wykorzystywany podczas edycji filmu.
Ustaw kod czasowy za pomoc� 
ustawienia [Z2: Kod czasowy].

[Przy zapisie]: Kod czasowy jest liczony podczas nagrywania filmu.
[Zawsze] : Kod czasowy jest liczony niezale�nie od 

nagrywania filmu.

Mo�na ustawi� czas pocz�tkowy kodu czasowego.
[Wprowadzanie r�czne] : Mo�na dowolnie ustawi� format: godzin�, 

minuty, sekundy i klatki.
[Zeruj] : Czas ustawiony za pomoc� opcji 

[Wprowadzanie r�czne] i [Zgodnie 
z godzin� w aparacie] zostanie 
wyzerowany (00:00:00:00).

[Zgodnie z godzin� w aparacie]: Ustawia godziny, minuty i sekundy zgodnie 
z wewn�trznym zegarem aparatu. „Klatki” 
b�d� ustawione na 00.

Mo�na wybra� funkcj� wy�wietlan� na ekranie filmowania.
[Czas nag] : Wskazuje czas, który up�yn�� do pocz�tku filmowania.
[Kod czasowy] : Wskazuje kod czasowy podczas filmowania.

3 Ustawianie kodu czasowego

Liczenie

Nastawa czasu pocz�tk.

Licznik czasu nag
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3 Ustawianie kodu czasowego

Mo�na wybra� funkcj� wy�wietlan� na ekranie odtwarzania filmów.
[Czas nag] : Wy�wietla czas nagrywania i czas odtwarzania 

podczas odtwarzania.
[Kod czasowy]: Wy�wietla kod czasowy podczas odtwarzania.

Licznik czasu odt

� Wykonywanie zdj�� podczas filmowania powoduje rozbie�no�� mi�dzy 
rzeczywistym czasem a kodem czasowym.

� Je�li ustawi�e� [Zawsze] i zmieniasz czas, stref� lub czas letni (str. 36), 
b�dzie to mia�o wp�yw na kod czasowy.

� W przypadku migawki wideo kod czasowy nie jest rejestrowany.

Niezale�nie od ustawienia [Licznik czasu nag] kod czasowy zawsze 
b�dzie rejestrowany w pliku filmu.

Podczas filmowania Podczas odtwarzania filmu.

Po ustawieniu [Kod czasowy]:

� Zmiana ustawienia opcji [Licznik czasu odt] w menu [Z2: Kod 
czasowy] lub opcji [x3: Licznik czasu odt] spowoduje automatyczn� 
zmian� tak�e drugiego ustawienia.

� Podczas nagrywania i odtwarzania filmów, „klatki” nie s� wy�wietlane.
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Je�li pr�dko�� nagrywania jest ustawiona w pozycji 6 (29,97 kl./s) lub 
8 (59,94 kl./s), klatka kodu czasowego powoduje rozbie�no�� mi�dzy 
rzeczywistym czasem a kodem czasowym. Istnieje mo�liwo�� 
wprowadzenia automatycznej korekty tego efektu. Funkcja korekcji 
nazywa si� pomijaniem klatek.
[W��cz] : Rozbie�no�� jest korygowana automatycznie poprzez 

pomijanie numerów kodu czasowego.
[Wy��cz] : Rozbie�no�� nie jest korygowana.

Pomijaj klatki

Je�li pr�dko�� nagrywania wynosi 4 (23,976 kl./s) lub wybrany 
[Standard TV] to [PAL] (z ustawieniem 7/5), funkcja pomijania klatek 
b�dzie niedost�pna (opcja [Pomijaj klatki] nie b�dzie wy�wietlana).
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Menu [Z1]
Gdy prze��cznik fotografowania Live 
View/filmowania jest ustawiony w pozycji 
<k>, w menu b�d� wy�wietlane karty 
[Z1] i [Z2] dotycz�ce filmowania. 
Poni�ej przedstawiono opcje menu.

� Metoda AF
Metody AF s� identyczne jak te opisane na stronach 192–198. 
Dost�pne tryby to: [FlexiZoneAF� (Single)], [u Tryb Live] lub 
[Tryb szybki]. Nale�y pami�ta�, �e nie jest mo�liwa ci�g�a regulacja 
ostro�ci na poruszaj�cych si� obiektach.
Nawet je�li jako metoda AF zosta�a wybrana opcja [Tryb szybki], 
podczas nagrywania filmów zostanie w��czona opcja 
[FlexiZoneAF� (Single)].

� Ciche nagrywanie LVN
Ta funkcja jest stosowana podczas wykonywania zdj��. 
Szczegó�owe informacje na ten temat mo�na znale�� na str. 190.

� Timer pomiarowyN
Funkcja ta pozwala zmieni� czas wy�wietlania ustawie
 ekspozycji 
(czas blokady AE).

3 Ustawienia funkcji menu
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Menu [Z2] 

� Wy�wietl. siatki
Za pomoc� opcji [3x3 l] lub [6x4 m], mo�na wy�wietla� linie 
siatki u�atwiaj�ce ustawienie aparatu w pionie lub w poziomie. 
W przypadku opcji [Uko�.3x3 n] siatka jest wy�wietlana z 
przek�tnymi, które pomagaj� w wyrównaniu przek�tnych obiektu 
w celu lepszego zrównowa�enia kompozycji.

� Wielk.nagr. filmu
Mo�na tu ustawi� wielko�� nagrywanego filmu (wielko�� obrazu, 
pr�dko�� nagrywania i metoda kompresji). Szczegó�owe informacje 
na ten temat mo�na znale�� na str. 216.

� Nagryw. d	wi�ku
Mo�na tu ustawi� nagrywanie d�wi�ku. Szczegó�owe informacje na 
ten temat mo�na znale�� na str. 218.

� Kod czasowy
Do ustawiania kodu czasowego. Szczegó�owe informacje na ten 
temat mo�na znale�� na str. 220.

� Migawka wideo
Mo�na rejestrowa� migawki wideo. Szczegó�owe informacje na ten 
temat mo�na znale�� na str. 225.



225

Funkcja nagrywania migawek wideo pozwala na �atwe tworzenie 
krótkich filmów.
Migawka wideo to film o d�ugo�ci oko�o 2, 4 lub 8 sekund. Kolekcja 
migawek wideo jest okre�lana jako album migawek wideo i mo�e by� 
zapisana na karcie jako pojedynczy plik filmu. Zmieniaj�c uj�cie lub k�t 
podczas kolejnych migawek, mo�na tworzy� dynamiczne krótkie filmy.
Album migawek wideo mo�e by� odtwarzany z podk�adem muzycznym 
(str. 230, 254).

1 Wybierz pozycj�  
[Migawka wideo].
� Na karcie [Z2] wybierz pozycj� 

[Migawka wideo], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>. 

2 Wybierz opcj� [W��cz].
� Wybierz opcj� [W��cz], a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.

3 Nagrywanie migawek wideo

Ustawienie czasu nagrywania migawki wideo

Koncepcja albumu migawek wideo

Album migawek wideo

Migawka
wideo 1

Migawka
wideo 2

Migawka
wideo x
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3 Wybierz pozycj� 
[Ustawienia albumu].
� Wybierz pozycj� [Ustawienia 

albumu], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

� Je�li chcesz kontynuowa� filmowanie 
w istniej�cym albumie, zapoznaj si� 
z informacjami zawartymi w cz��ci 
„Dodawanie do istniej�cego albumu” 
(str. 229).

4 Wybierz pozycj� [Utwórz 
nowy album].
� Wybierz pozycj� [Utwórz nowy 

album], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

5 Wybierz d�ugo�� migawki wideo.
� Naci�nij przycisk <0> i u�yj 

przycisku <V>, aby wybra� d�ugo�� 
migawki wideo, a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

6 Wybierz pozycj� [OK].
� Wybierz pozycj� [OK], a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.
� Naci�nij przycisk <M>, aby wyj�� 

z menu i wróci� do ekranu 
filmowania. Zostanie wy�wietlony 
niebieski pasek oznaczaj�cy d�ugo�� 
migawki wideo.

� Patrz „Tworzenie albumu migawek 
wideo” (str. 227).

Czas nagrywania



227

3 Nagrywanie migawek wideo

7 Nagraj pierwsz� migawk� wideo.
� Naci�nij przycisk <0>, a nast�pnie zrób zdj�cie.
� Niebieski pasek oznaczaj�cy czas 

nagrywania b�dzie si� stopniowo zmniejsza�. 
Kiedy minie ustawiony czas, nagrywanie 
zostanie automatycznie zatrzymane.

� Kiedy zga�nie monitor LCD i kontrolka 
dost�pu przestanie miga�, zostanie 
wy�wietlony ekran potwierdzenia (str. 228).

8 Zapisz nagranie jako album 
migawek wideo.
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� 

pozycj� [J Zapisz jako album], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� Film zostanie zapisany jako pierwsza 
migawka wideo w albumie.

9 Kontynuuj nagrywanie, aby 
zarejestrowa� kolejne migawki wideo.
� Powtórz punkt 7, aby nagra� 

nast�pn� migawk� wideo.
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� pozycj� [J Dodaj 

do albumu], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Aby utworzy� inny album migawek wideo, 

wybierz pozycj� [W Zapisz jako nowy 
album], a nast�pnie naci�nij przycisk [OK].

10 Zako
cz nagrywanie migawek wideo.
� W pozycji [Migawka wideo] wybierz opcj� [Wy��cz]. 

Aby wróci� do normalnego filmowania, upewnij 
si�, �e zosta�a wybrana warto�� [Wy��cz].

� Naci�nij przycisk <M>, aby wyj�� z menu 
i wróci� do normalnego ekranu filmowania.

Tworzenie albumu migawek wideo
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Opcje w punkcie 8 i 9

Operacje funkcji [Odtwórz migawk� wideo]

* Przesuni�cie czasu dla funkcji [Przeskocz do ty�u/Przeskocz do przodu] odpowiada 
liczbie sekund ustawionej dla funkcji [Migawka wideo] (oko�o 2, 4 lub 8 sekund).

Funkcja Opis

J Zapisz jako album (punkt 8) Film zostanie zapisany jako pierwsza migawka 
wideo w albumie.

J Dodaj do albumu (punkt 9) W�a�nie nagrana migawka wideo zostanie dodana 
do albumu zarejestrowanego bezpo�rednio wcze�niej.

W Zapisz jako nowy 
album (punkt 9)

Zostanie utworzony nowy album migawek wideo, 
a film wideo zostanie zapisany jako pierwsza 
migawka wideo. Nowy album zostanie zapisany 
w innym pliku ni� album zapisany poprzednio.

1 Odtwórz migawk� wideo 
(punkty 8 i 9)

Zostanie odtworzone w�a�nie nagrana migawka wideo. Informacje 
dotycz�ce operacji odtwarzania mo�na znale�� w poni�szej tabeli.

r Nie zapisuj w albumie (punkt 8)
r Usu
 bez zapisywania 

w albumie (punkt 9)

Aby usun�� w�a�nie nagran� migawk� wideo i nie 
zapisywa� jej w albumie, wybierz pozycj� [OK].

Funkcja Opis opcji odtwarzania

7 Odtwórz Naci�ni�cie przycisku <0> pozwala na rozpocz�cie lub 
wstrzymanie odtwarzania w�a�nie nagranej migawki wideo.

5 Klatka pierwsza Wy�wietla pierwsz� scen� pierwszej migawki wideo w albumie.
 Przeskocz 
do ty�u*

Ka�de naci�ni�cie przycisku <0> powoduje cofni�cie 
migawki wideo o kilka sekund.

3 Klatka 
poprzednia

Ka�de naci�ni�cie przycisku <0> powoduje wy�wietlenie poprzedniej 
klatki. Przytrzymanie przycisku <0> spowoduje przewini�cie filmu do ty�u.

6 Klatka 
nast�pna

Ka�de naci�ni�cie przycisku <0> powoduje wy�wietlenie nast�pnej klatki. 
Przytrzymanie przycisku <0> spowoduje przewini�cie filmu do przodu.

 Przeskocz 
do przodu*

Ka�de naci�ni�cie przycisku <0> powoduje przesuni�cie 
migawki wideo o kilka sekund do przodu.

4 Klatka ostatnia Wy�wietla ostatni� scen� ostatniej migawki wideo w albumie.
Pozycja odtwarzania

mm’ ss” Czas odtwarzania (minuty: sekundy)

9 G�o�no�� Do regulacji g�o�no�ci wbudowanego g�o�nika (str. 253) 
s�u�y pokr�t�o <6>.

32 Naci�ni�cie przycisku <M> umo�liwia powrót do 
poprzedniego ekranu.
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1 Wybierz pozycj� [Dodaj 
do istniej�cego albumu].
� Wykonaj czynno�ci opisane w 

punkcie 4 na stronie 226, aby wybra� 
pozycj� [Dodaj do istniej�cego 
albumu], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

2 Wybierz istniej�cy album.
� Obró� pokr�t�o <5>, aby wybra� 

istniej�cy album, a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

� Po sprawdzeniu zawarto�ci 
wy�wietlonego okna dialogowego 
wybierz pozycj� [OK], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

� Niektóre ustawienia migawki 
wideo zostan� zmienione tak, 
aby odpowiada�y ustawieniom 
istniej�cego albumu.

� Naci�nij przycisk <M>, 
aby wyj�� z menu i wróci� do 
ekranu filmowania.

3 Nagraj migawk� wideo.
� Patrz „Tworzenie albumu migawek 

wideo” (str. 227).

Dodawanie do istniej�cego albumu

Nie mo�na wybra� albumu nagranego za pomoc� innego aparatu.
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Uko
czony album mo�na odtwarza� w taki sam sposób jak normalny 
film (str. 253).

1 Odtwórz film.
� Naci�nij przycisk <x>, aby 

wy�wietli� obrazy.

2 Wybierz album.
� Obró� pokr�t�o <5>, aby wybra� album.
� Podczas wy�wietlania pojedynczego 

obrazu ikona [ ] wy�wietlana 
w lewym górnym rogu oznacza 
migawk� wideo.

3 Odtwórz album.
� Naci�nij przycisk <0>. 
� Na wy�wietlonym panelu odtwarzania 

filmu wybierz pozycj� [7] (Odtwórz), 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

Odtwarzanie albumu

Przestrogi dotycz�ce rejestrowania migawek wideo
� Do albumu mo�na dodawa� migawki wideo wy��cznie o takim samym 

czasie nagrywania (oko�o 2, 4 lub 8 sekund d�ugo�ci).
� Nale�y pami�ta�, �e wykonanie dowolnej z poni�szych czynno�ci podczas nagrywania 

migawek wideo spowoduje utworzenie nowego albumu dla kolejnych migawek wideo.
• Zmiana ustawienia [Wielk.nagr. filmu] (str. 216).
• Zmiana ustawienia [Nagryw. d	w.] z [Auto/R�cznie] na [Wy��cz] lub z 

[Wy��cz] na [Auto/R�cznie] (str. 218).
• Aktualizacja oprogramowania wewn�trznego.

� Podczas nagrywania migawek wideo nie mo�na wykonywa� zdj��.
� Czas nagrywania migawki wideo jest jedynie przybli�ony. Czas 

nagrywania wy�wietlany podczas odtwarzania mo�e nie by� dok�adny, 
zale�nie od szybko�ci nagrywania.
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Po zako
czeniu filmowania migawki wideo mo�na przesuwa�, usuwa� lub odtwarza� w albumie.

1 Na panelu odtwarzania wybierz 
przycisk [X] (Edycja).
� Zostanie wy�wietlony ekran edycji.

2 Wybierz czynno�� edycji.
� U�yj przycisków <U>, aby wybra� 

czynno�� edycji, a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

Edytowanie albumu

Muzyka w tle
� Muzyka rejestrowana na karcie pami�ci mo�e by� wykorzystywana 

wy��cznie do u�ytku prywatnego. Nie wolno narusza� praw autorskich.
� Podk�ad muzyczny mo�na odtwarza� wraz z albumami, zwyk�ymi filmami, a tak�e pokazami 

przezroczy odtwarzanymi w aparacie (str. 254, 257). Aby odtworzy� podk�ad muzyczny, 
najpierw nale�y skopiowa� podk�ad muzyczny z karty pami�ci za pomoc� oprogramowania 
EOS Utility (dostarczone). Informacje dotycz�ce kopiowania podk�adu muzycznego mo�na 
znale�� w dokumencie „EOS Utility — Instrukcja obs�ugi” zamieszczonym na dysku DVD-ROM.

Funkcja Opis

 Przesu
 
migawk�

U�yj przycisku <U>, aby wybra� migawk� wideo, któr� chcesz 
przesun��, a nast�pnie naci�nij przycisk <0>. U�yj przycisku <U>, 
aby przesun�� migawk� wideo, a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

 Usu
 migawk�
U�yj przycisku <U>, aby wybra� migawk� wideo, któr� chcesz usun��, 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>. Na wybranej migawce wideo zostanie 
wy�wietlona ikona [L]. Ponowne naci�ni�cie przycisku <0> spowoduje 
anulowanie zaznaczenia, a ikona [L] zniknie z ekranu.

 Odtwórz 
migawk�

U�yj przycisku <U>, aby wybra� migawk� wideo, któr� 
chcesz odtworzy�, a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
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3 Zapisz album po edycji.
� Naci�nij przycisk <M>, aby 

wróci� do panelu edycji w dolnej 
cz��ci ekranu.

� U�yj przycisku <U>, aby wybra� 
pozycj� [W] (Zachowaj), a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

� Zostanie wy�wietlony ekran 
zapisywania.

� Aby zapisa� film jako nowy, wybierz 
pozycj� [Nowy plik]. Aby zapisa� plik 
filmu, zast�puj�c orygina�, wybierz 
pozycj� [Zast�p]. Nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

Dostarczone oprogramowanie wykorzystywane z albumami
� EOS Video Snapshot Task: umo�liwia edytowanie albumów. Dodatek 

do oprogramowania ImageBrowser EX jest automatycznie pobierany z 
Internetu za pomoc� funkcji automatycznej aktualizacji.

� Je�li na karcie jest za ma�o wolnego miejsca, pozycja [Nowy plik] nie 
b�dzie dost�pna.

� Niski poziom na�adowania akumulatora uniemo�liwia edycj� albumów. 
U�yj w pe�ni na�adowanego akumulatora.
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Uwagi dotycz�ce filmowania
Bia�a <s> i czerwona <E> ikona ostrze�enia o wysokiej temperaturze wewn�trznej
� Je�li temperatura wewn�trzna aparatu wzro�nie wskutek d�ugotrwa�ego 

filmowania lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie wy�wietlona 
bia�a <s> lub czerwona <E> ikona.

� Bia�a ikona <s> oznacza, �e jako�� obrazu zdj�� obni�y si�. Zalecamy 
przerwanie fotografowania i odczekanie, a� temperatura wewn�trz 
aparatu spadnie, przed wznowieniem pracy. Poniewa� jako�� obrazu 
filmu prawie nie zmniejsza si�, nagrywanie b�dzie kontynuowane.

� Czerwona ikona <E> sygnalizuje, �e wkrótce filmowanie zostanie 
automatycznie zako
czone. Dalsze nagrywanie nie b�dzie mo�liwe 
a� do momentu obni�enia temperatury wewn�trznej aparatu. W takiej 
sytuacji nale�y wy��czy� zasilane i odczeka� na ostygni�cie aparatu.

� D�ugotrwa�e filmowanie w wysokiej temperaturze powoduje, �e ikona <s> lub 
<E> pojawia si� szybciej. Po zako
czeniu fotografowania nale�y wy��czy� aparat.

Nagrywanie i jako�� obrazu
� Je�li zamocowany obiektyw wyposa�ono w mechanizm Image Stabilizer 

(Stabilizator obrazu), a u�ytkownik ustawi prze��cznik Image Stabilizer (Stabilizator 
obrazu) (IS) w pozycji <1>, funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) 
b�dzie aktywna nawet wtedy, gdy przycisk migawki nie zostanie naci�ni�ty do 
po�owy. Korzystanie z funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) zu�ywa energi� 
akumulatora i mo�e spowodowa� skrócenie ca�kowitego czasu nagrywania filmów 
lub zmniejszenie liczby mo�liwych do wykonania zdj��. W przypadku korzystania 
ze statywu lub je�li funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest zb�dna, 
prze��cznik IS nale�y ustawi� w pozycji <2>.

� Wbudowany mikrofon aparatu nagrywa tak�e d�wi�ki pracy aparatu. U�ycie mikrofonu 
zewn�trznego pozwala unikn�� nagrywania d�wi�ków pracy aparatu lub ich zredukowania.

� Do z��cza IN mikrofonu zewn�trznego aparatu nale�y pod��cza� 
wy��cznie mikrofon zewn�trzny.

� Je�li podczas nagrywania filmów z automatyczn� regulacj� ekspozycji 
nast�pi zmiana jasno�ci, fragment, w którym to nast�pi�o, mo�e przez 
krótk� chwil� pozosta� nieruchomy podczas odtwarzania filmu. W takich 
przypadkach nale�y nagrywa� filmy z r�czn� regulacj� ekspozycji.

� W przypadku pojawienia si� w kadrze bardzo silnego �ród�a �wiat�a jasne 
obszary na monitorze LCD mog� by� przyciemnione, B�d� rejestrowane 
niemal identycznie jak w przypadku obrazu wy�wietlanego na monitorze LCD.

� W s�abym �wietle na obrazie mog� pojawi� si� zak�ócenia i nieregularne kolory. Film b�dzie 
rejestrowany niemal identycznie jak w przypadku obrazu wy�wietlanego na monitorze LCD.



234

Uwagi dotycz�ce filmowania
Nagrywanie i jako�� obrazu
� W przypadku korzystania z kart o ma�ej szybko�ci zapisu — 

podczas filmowania mo�e pojawi� si� pi�ciostopniowy 
wska�nik po prawej stronie ekranu. Wska�nik informuje, 
ile danych nie zosta�o jeszcze zapisanych na karcie 
(zape�nienie bufora pami�ci). Dla kart o ma�ej pr�dko�ci 
zapisu warto�ci na skali wska�nika b�d� ros�y szybciej. 
Je�li wska�nik poka�e maksymaln� warto��, nagrywanie 
filmu zostanie automatycznie zatrzymane. 
W przypadku kart o du�ej pr�dko�ci zapisu wska�nik nie zostanie 
wy�wietlony lub (je�li zostanie wy�wietlony) nast�pi nieznaczny wzrost 
jego warto�ci. Przed rozpocz�ciem nagrywania nale�y zarejestrowa� 
kilka filmów testowych w celu sprawdzenia pr�dko�ci zapisu.

Fotografowanie podczas filmowania
� Informacje dotycz�ce jako�ci zdj��, patrz „Jako�� obrazu” na 

stronie 201.
Odtwarzanie i pod��czanie do odbiornika telewizyjnego
� W przypadku pod��czenia aparatu do odbiornika telewizyjnego  

(str. 261, 264) i nagrywania filmu odbiornik telewizyjny nie b�dzie 
emitowa� d�wi�ku. Mimo to d�wi�k zostanie nagrany prawid�owo.

Obiektyw
� Funkcji zaprogramowanej ostro�ci mo�na u�ywa� do filmowania 

tylko po zamontowaniu (super-) teleobiektywu obs�uguj�cego tryb 
zaprogramowanej ostro�ci, dost�pnego na rynku od drugiej 
po�owy 2011 r.

Wska�nik
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9
Odtwarzanie obrazów

W niniejszym rozdziale omówiono odtwarzanie i 
usuwanie zdj�� oraz filmów, wy�wietlanie ich na ekranie 
telewizora, a tak�e obja�niono inne powi�zane funkcje.

Obrazy wykonane i zapisane za pomoc� 
innego urz�dzenia
Aparat mo�e nie wy�wietla� prawid�owo obrazów zarejestrowanych 
za pomoc� innych aparatów, edytowanych w komputerze lub 
o zmienionej nazwie pliku.
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1 Odtwórz obraz.
� Naci�nij przycisk <x>.
� Pojawi si� ostatnio zarejestrowane 

lub ogl�dane zdj�cie.

2 Wybierz obraz.
� Aby wy�wietla� zdj�cia pocz�wszy od 

ostatniego, obró� pokr�t�o <5> 
w lewo. Aby wy�wietla� zdj�cia 
pocz�wszy od pierwszego 
(najstarszego), obró� pokr�t�o 
w prawo.

� Ka�de kolejne naci�ni�cie przycisku 
<B> powoduje zmian� formatu 
wy�wietlania informacji.

x Odtwarzanie obrazów
Wy�wietlanie pojedynczego obrazu

Bez informacji

Histogram

Podstawowe informacje

Ekran informacji o obrazie
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x Odtwarzanie obrazów

3 Wyjd	 z trybu odtwarzania 
obrazów.
� Naci�nij przycisk <x>, aby wyj�� z 

trybu odtwarzania obrazów i wróci� 
do trybu gotowo�ci do 
fotografowania.

W trybie wy�wietlania pojedynczego 
obrazu mo�na na�o�y� obraz na siatk� 
odtwarzania.
W menu [33: Siatka odtwarz.] mo�na 
wybra� siatk� [3x3 l], [6x4 m] lub 
[Uko�.3x3 n].
Funkcja umo�liwia sprawdzenie 
nachylenia w pionie i w poziomie oraz 
kompozycji obrazu.

3 Wy�wietlanie siatki

Podczas odtwarzania filmów, siatka nie jest wy�wietlana.
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* Je�li fotografowano w jako�ci obrazów RAW+JPEG, zostanie wy�wietlony 
rozmiar pliku obrazu RAW.

* W przypadku fotografowania z lamp� b�yskow� bez korygowania b�ysku b�dzie 
wy�wietlany symbol <0>.

* W przypadku zdj�� wykonanych w trybie HDR zostan� wy�wietlone symbol 
<w> i wielko�� regulacji dynamiki.

* W przypadku wielokrotnej ekspozycji zostanie wy�wietlony symbol <P>.
* W przypadku zdj�� wykonywanych podczas filmowania zostanie wy�wietlona 

ikona <G>.
* W przypadku obrazów JPEG, które zosta�y utworzone przy u�yciu funkcji 

obróbki obrazów RAW lub zmiany rozmiaru, a nast�pnie zapisane, zostanie 
wy�wietlony znacznik <u>.

B: Wy�wietlanie informacji o obrazie
Przyk�ad zdj�cia wykonanego w trybie strefy twórczej

Warto�� korekty 
ekspozycji lampy

Tryb pomiaru
Tryb 

fotografowania
Priorytet jasnych partii obrazu

Data i godzina 
wykonania zdj�cia

Korekcja balansu bieli

Histogram
(Jasno��/RGB)

Przestrze
 kolorów
Balans bieli

Styl obrazów/
ustawienia

Rozmiar pliku

Jako�� rejestracji 
obrazów

Numer odtwarzania/
��czna liczba 

zarejestrowanych obrazów

Numer folderu - 
numer pliku

Ocena

Przys�ona

Czas na�wietlania

Ochrona obrazówWarto�� kompensacji 
ekspozycji

Czu�o�� ISO

Transfer Eye-Fi

Mikroregulacja AF

Temperatura barwowa, 
gdy ustawiono <P>
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B: Wy�wietlanie informacji o obrazie

* W przypadku zdj�� wykonanych w trybach strefy podstawowej wy�wietlane 
informacje b�d� zale�a�y od trybu fotografowania.

* Zdj�cia wykonane w trybie <C> b�d� oznaczone symbolem [Rozmycie t�a].

* Je�li by�a wykorzystywana r�czna regulacja ekspozycji, zostanie wy�wietlony 
czas na�wietlania, przys�ona oraz czu�o�� ISO (je�li by�a ustawiona r�cznie).

* W przypadku migawki wideo zostanie wy�wietlona ikona < >.

Przyk�ad zdj�cia wykonanego w trybie strefy podstawowej

Przyk�adowy film

Atmosfera i efekty 
atmosfery
O�wietlenie lub uj�cie

Tryb fotografowania

Tryb fotografowania

Rozmiar pliku filmuWielko��
nagrywanego filmu

Czas na�wietlania

Metoda kompresjiPr�dko�� nagrywania

Czas nagrywania, czas odtwarzania/
Kod czasowy

Odtwarzanie

Przys�ona
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� Informacje dotycz�ce alarmu prze�wietlenia
Je�li w pozycji [33: Alarm prze�wietl.] ustawiono opcj� [W��cz], 
obszary prze�wietlone b�d� miga� na obrazie. Aby wydoby� wi�cej 
szczegó�ów w prze�wietlonych obszarach, wybierz ujemn� warto�� 
kompensacji ekspozycji i zrób zdj�cie ponownie.

� Informacje dotycz�ce wy�wietlania ustawienia punktu AF
Je�eli w pozycji [33: Wy�w.punktu AF] ustawiono opcj� [W��cz], 
punkt AF, w którym zosta�a ustawiona ostro��, b�dzie zaznaczony 
na czerwono. Je�li wybrano opcj� automatycznego wyboru punktu 
AF, wi�cej ni� jeden punkt mo�e zosta� wy�wietlony na czerwono.

� Informacje dotycz�ce histogramu
Histogram jasno�ci przedstawia rozk�ad poziomu ekspozycji oraz 
ogóln� jasno�� zdj�cia. Histogram RGB przedstawia nasycenie 
kolorów oraz ich gradacj�. Wy�wietlany histogram mo�na 
prze��cza� za pomoc� ustawienia [33: Histogram]

Wy�wietlanie informacji [Jasno��]
Histogram jest wykresem przedstawiaj�cym 
rozk�ad poziomów jasno�ci obrazu. O� pozioma 
oznacza poziom jasno�ci (ciemniejszy po lewej 
i ja�niejszy po prawej), natomiast o� pionowa 
oznacza liczb� pikseli o tej warto�ci jasno�ci. Im 
wi�cej pikseli znajduje si� po lewej stronie 
wykresu, tym ciemniejszy obraz. Im wi�cej 
pikseli znajduje si� po prawej stronie wykresu, 
tym ja�niejszy obraz. Je�li po lewej stronie 
wykresu znajduje si� zbyt wiele pikseli, oznacza 
to utrat� szczegó�ów w ciemnych partiach 
obrazu. Je�li po prawej stronie wykresu 
znajduje si� zbyt wiele pikseli, oznacza to utrat� 
szczegó�ów w jasnych partiach obrazu. 
Zostanie odwzorowana gradacja pomi�dzy 
obszarami. Sprawdzaj�c obraz i jego histogram jasno�ci, mo�na 
okre�li� odchylenie poziomu ekspozycji oraz ogóln� gradacj�.

Przyk�adowe histogramy

Ciemny obraz

Normalna jasno��

Jasny obraz
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B: Wy�wietlanie informacji o obrazie

Wy�wietlanie informacji [RGB]
Ten histogram jest wykresem przedstawiaj�cym rozk�ad poziomów 
jasno�ci obrazu dla poszczególnych barw sk�adowych (RGB – 
czerwonej (ang. red), zielonej (ang. green) i niebieskiej (ang. blue)). 
O� pozioma oznacza poziom jasno�ci koloru (ciemniejszy po lewej 
i ja�niejszy po prawej), natomiast o� pionowa oznacza liczb� pikseli 
o tym poziomie jasno�ci. Im wi�cej pikseli znajduje si� po lewej 
stronie wykresu, tym ciemniejszy i mniej wyra�ny kolor. Im wi�cej 
pikseli znajduje si� po prawej stronie wykresu, tym ja�niejszy 
i bardziej wyra�ny kolor. Je�li po lewej stronie wykresu znajduje si� 
zbyt wiele pikseli, oznacza to brak informacji dla danego koloru. Je�li 
po prawej stronie wykresu znajduje si� zbyt wiele pikseli, oznacza to 
zbyt silne nasycenie danego koloru i brak gradacji. Histogram RGB 
obrazu pozwala sprawdzi� nasycenie koloru, jego gradacj�, a tak�e 
odchylenie balansu bieli.



242

Ekran miniatur wy�wietlaj�cy cztery lub dziewi�� obrazów jednocze�nie umo�liwia szybkie wyszukiwanie obrazów.

1 Naci�nij przycisk <u>.
� Naci�nij przycisk <u> podczas 

odtwarzania obrazu.
� W prawym dolnym rogu ekranu 

pojawi si� ikona [6u].

2 W��cz wy�wietlanie miniatur.
� Obró� pokr�t�o <6> w lewo.
� Zostanie wy�wietlony widok zawieraj�cy 4 miniatury. 

Wybrany obraz jest otoczony pomara
czow� ramk�.
� Je�li obrócisz pokr�t�o <6> dalej w lewo, 

zostanie wy�wietlony widok zawieraj�cy 9 miniatur. 
Je�li b�dziesz obraca� pokr�t�o <6> w prawo, 
zostanie wy�wietlony kolejno widok zawieraj�cy 
9 miniatur, 4 miniatury i jedne obraz.

3 Wybierz obraz lub film.
� Obró� pokr�t�o <5>, aby przesun�� 

pomara
czow� ramk� w celu wybrania 
obrazu. Mo�esz tak�e dokona� wyboru za 
pomoc� przycisków <V> lub <U>.

� Naci�nij przycisk <u>, aby wy��czy� ikon� 
[6u], a nast�pnie obró� pokr�t�o <6>, 
aby przej�� do nast�pnego lub poprzedniego ekranu.

� Naci�nij przycisk <0> podczas wy�wietlania miniatur, 
aby wy�wietli� zaznaczon� miniatur� jako pojedynczy obraz.

x Szybkie wyszukiwanie obrazów
H Wy�wietlanie wielu obrazów na jednym ekranie (wy�wietlanie miniatur)

� �
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x Szybkie wyszukiwanie obrazów

Podczas wy�wietlania pojedynczego obrazu mo�na u�y� pokr�t�a <6> 
w celu przegl�dania obrazów z przeskokiem do przodu lub do ty�u, 
zgodnie z wybran� metod� przeskoku.

1 Wybierz pozycj� [Skoki za pom. 6].
� Na karcie [32] wybierz pozycj� 

[Skoki za pom. 6], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz metod� przeskoku.
� Obró� pokr�t�o <5>, aby wybra� 

metod� przeskoku, a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.
d: Wy�wietlaj obrazy jeden po drugim
e: Wy�wietlaj co 10 obraz
f: Wy�wietlaj co 100 obraz
g: Wy�wietlaj wg daty
h: Wy�wietlaj wg folderu
i: Wy�wietlaj tylko filmy
j: Wy�wietlaj tylko zdj�cia
k: Wy�wietlaj obr. wg oceny 

(str. 247). Obró� pokr�t�o <6>, 
aby dokona� wyboru.

3 Przegl�daj obrazy, przeskakuj�c mi�dzy nimi.
� Naci�nij przycisk <x>, aby odtworzy� obrazy.
� W trybie wy�wietlania pojedynczego 

obrazu obró� pokr�t�o <6>.

I Przegl�danie obrazów z przeskokiem (przeskok wy�wietlania)

Pozycja odtwarzania
Metoda przeskoku

� Aby wyszukiwa� obrazy wed�ug daty wykonania, wybierz opcj� [Data].
� Aby wyszukiwa� obrazy wed�ug folderu, wybierz pozycj� [Folder].
� Je�li na karcie zosta�y zapisane zarówno filmy, jak i zdj�cia, wybierz 

opcj� [Filmy] lub [Zdj�cia], aby wy�wietla� tylko filmy lub tylko zdj�cia.
� Je�li �aden obraz nie odpowiada wybranej opcji [Ocena], przegl�danie 

obrazów przy pomocy pokr�t�a <6> jest niemo�liwe.
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Zarejestrowany obraz mo�na powi�kszy� od oko�o 1,5 do 10 razy na monitorze LCD.

1 Powi�ksz obraz.
� Obraz mo�e by� powi�kszony podczas 

odtwarzania (odtwarzanie pojedynczego obrazu), 
podczas przegl�dania obrazu po jego wykonaniu 
i stanie gotowo�ci do wykonania zdj�cia.

� Naci�nij przycisk <u>.
� Zostanie wy�wietlony widok powi�kszony. 

Widok powi�kszony i ikona [6u] b�d� 
wy�wietlane w prawym dolnym rogu ekranu.

� Powi�kszenie obrazu zwi�ksza si� wraz z 
obracaniem pokr�t�a <6> w prawo. 
Obraz mo�na powi�kszy� do oko�o 10 razy.

� Powi�kszenie obrazu zmniejsza si� wraz 
z obracaniem pokr�t�a <6> w lewo. 
Dalsze obracanie pokr�t�a spowoduje 
wy�wietlenie widoku miniatur (str. 242).

2 Przesu
 powi�kszony obraz.
� U�yj multi-sterownika <9>, aby 

przesun�� powi�kszony obraz.
� Aby wy��czy� widok powi�kszony, 

naci�nij przycisk <u> lub <x>. 
Spowoduje to powrót do wy�wietlania 
pojedynczego obrazu.

u Widok powi�kszony

Pozycja powi�kszonego obszaru

� Obrót pokr�t�a <5> w widoku powi�kszonym umo�liwia wy�wietlenie 
innego obrazu z zachowaniem tego samego powi�kszenia.

� Nie mo�na wy�wietli� obrazu na ekranie wy�wietlania miniatur 
natychmiast po wykonaniu zdj�cia.

� Nie mo�na powi�kszy� filmu.



245

u Widok powi�kszony

Na karcie [33] po wybraniu opcji 
[Powi�kszenie(ok.)] mo�na wybra� 
pocz�tkowe powi�kszenie i pocz�tkowe 
po�o�enie widoku powi�kszonego.

� 1x (brak powi�kszenia)
Obraz nie zostanie powi�kszony. Widok powi�kszony rozpocznie 
si� od wy�wietlania pojedynczego obrazu

� 2x, 4x, 8x, 10x (od centrum)
Widok powi�kszony rozpocznie si� od �rodka obrazu w wybranym 
powi�kszeniu.

� Rzecz.rozmiar (od wybr. punktu)
Zapisane piksele obrazu b�d� wy�wietlane w skali oko�o 100%. 
Widok powi�kszony rozpocznie si� od punktu ostro�ci. Widok 
powi�kszony rozpocznie si� od �rodka obrazu w przypadku 
r�cznego nastawienia na ostro��.

� Jak ostat.powi�ksz. (od centr.)
Powi�kszenie b�dzie takie same jak ostatnim razem, kiedy 
wyszed�e� z widoku powi�kszonego za pomoc� przycisku <x> 
lub <u>. Widok powi�kszony rozpoczyna si� od �rodka obrazu.

3 Ustawienia powi�kszenia

W przypadku obrazów wykonanych w trybie [FlexiZoneAF� (Single)] lub 
[u Live] (str. 192) powi�kszony widok zaczyna si� od �rodka obrazu, nawet 
je�eli wybrano opcj� [1x].
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Istnieje mo�liwo�� obrócenia wy�wietlonego obrazu do ��danej orientacji.

1 Wybierz opcj� [Obró� obraz].
� Na karcie [31] wybierz pozycj� 

[Obró� obraz], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

2 Wybierz obraz.
� Obró� pokr�t�o <5>, aby wybra� 

obraz, który ma zosta� obrócony.
� Obraz mo�na równie� wybra� 

w widoku miniatur (str. 242).

3 Obró� obraz.
� Ka�de naci�ni�cie przycisku <0> 

spowoduje obrót obrazu o: 90° � 
270° � 0°.

� Aby obróci� inny obraz, powtórz 
czynno�ci opisane w punkcie 2 i 3.

� Aby wróci� do menu, naci�nij przycisk 
<M>.

b Obracanie obrazu

� Je�li w pozycji [51: Auto-obracanie] ustawiono opcj� [W�.zD] 
(str. 270) przed rozpocz�ciem wykonywania pionowych zdj��, nie 
trzeba obraca� zdj�� w sposób opisany powy�ej.

� Je�li obrócony obraz nie jest wy�wietlany w odpowiedniej orientacji 
podczas odtwarzania, nale�y w pozycji [51: Auto-obracanie] ustawi� 
opcj� [W�.zD].

� Nie mo�na obróci� filmu.
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Obrazy i filmy mo�na ocenia� za pomoc� jednego z pi�ciu znaków 
oceny: l/m/n/o/p. Funkcja ta jest nazywana ocenianiem.

1 Wybierz pozycj� [Ocena].
� Na karcie [32] wybierz pozycj� 

[Ocena], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

2 Wybierz obraz lub film.
� Obró� pokr�t�o <5>, aby wybra� 

obraz lub film, który ma zosta� 
oceniony.

� Je�li naci�niesz przycisk <u> i 
obrócisz pokr�t�o <6> w lewo, 
mo�esz wybra� obraz lub film z 
podgl�du trzech obrazów. Aby  
wróci� do wy�wietlania pojedynczych 
obrazów, obró� pokr�t�o <6> 
w prawo.

3 Oce
 obraz lub film.
� U�yj przycisku <V>, aby 

wybra� ocen�.
� Dla ka�dej z ocen jest obliczana 

��czna liczba ocenionych obrazów 
i filmów.

� Aby oceni� inny obraz lub film, 
powtórz czynno�ci opisane 
w punkcie 2 i 3.

� Aby wróci� do menu, naci�nij 
przycisk <M>.

3 Ustawianie ocen
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��czna liczba obrazów z okre�lon� ocen�, które mo�na wy�wietli�, to 999. 
Je�li istnieje wi�cej ni� 999 obrazów z okre�lon� ocen�, dla tej oceny 
zostanie wy�wietlone oznaczenie [###].

Wykorzystanie systemu ocen
� U�ywaj�c opcji [32: Skoki za pom. 6], mo�na wy�wietla� tylko 

obrazy i filmy z okre�lon� ocen�.
� U�ywaj�c opcji [32: Pokaz przezr.], mo�na odtwarza� tylko obrazy i 

filmy z okre�lon� ocen�.
� Za pomoc� oprogramowania Digital Photo Professional (dostarczone 

oprogramowanie, str. 393) mo�na wybra� tylko obrazy i filmy z okre�lon� 
ocen� (tylko zdj�cia).

� W przypadku systemu Windows 7 i Windows Vista ocen� mo�na 
sprawdzi� w oknie informacji o pliku i w dostarczonej przegl�darce 
obrazów (tylko zdj�cia).



249

Podczas odtwarzania mo�na nacisn�� przycisk <Q>, aby ustawi� 
nast�puj�ce opcje: [J: Ochrona obrazów, b: Obró� obraz, 
9: Ocena, R: Obróbka obrazu RAW (tylko obrazy RAW), 
S: Zmie
 rozmiar (tylko obrazy JPEG), : Alarm prze�wietlenia,
 : Wy�wietlanie punktu AF, e: Skoki za pom. 6, k: Wi-Fi*].
W przypadku filmów mo�na ustawi� tylko pogrubione funkcje.
* Nie mo�na wybra� tej pozycji, je�eli na karcie [53] w pozycji [Wi-Fi] ustawiono 

opcj� [Wy��cz].

1 Naci�nij przycisk <Q>.
� Podczas odtwarzania obrazu 

naci�nij przycisk <Q>.
� Zostanie wy�wietlony ekran 

szybkich nastaw.

2 Wybierz i ustaw funkcj�.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� funkcj�.
� W dolnej cz��ci ekranu zostanie 

wy�wietlone ustawienie wybranej funkcji.
� Obró� pokr�t�o <6> lub <5>, 

aby zmieni� ustawienie.
� Podczas konfigurowania funkcji obróbki 

RAW, zmiany rozmiaru lub funkcji Wi-Fi 
nale�y tak�e nacisn�� przycisk <0>, 
aby zastosowa� ustawienie. Szczegó�owe 
informacje dotycz�ce funkcji Obróbka 
obrazu RAW mo�na znale�� na str. 272. 
Szczegó�owe informacje dotycz�ce 
funkcji Zmiana rozmiaru mo�na znale�� 
na str. 277. Aby anulowa�, naci�nij 
przycisk <M>.

3 Zamknij ekran ustawie
.
� Naci�nij przycisk <Q>, aby wyj�� z 

ekranu szybkich nastaw.

Q Szybkie nastawy podczas odtwarzania
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Aby obróci� obraz, wybierz w pozycji [51: Auto-obracanie] opcj� 
[W�.zD]. Je�li w pozycji [51: Auto-obracanie] zosta�a wybrana opcja 
[W�.D] lub [Wy�.], ustawienie [b Obró� obraz] zostanie zarejestrowane 
w parametrach obrazu, jednak aparat nie b�dzie obraca� obrazów 
podczas wy�wietlania.

� Naci�ni�cie przycisku <Q> podczas wy�wietlania miniatur powoduje 
przej�cie do wy�wietlania pojedynczego obrazu i wy�wietlenie ekranu 
szybkich nastaw. Ponowne naci�ni�cie przycisku <Q> powoduje powrót 
do wy�wietlania miniatur.

� W przypadku zdj�� wykonanych innym aparatem liczba dost�pnych 
funkcji mo�e by� ograniczona.
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Istniej� trzy sposoby odtwarzania nagranych filmów:

Aparat nale�y pod��czy� do telewizora 
przy u�yciu dostarczonego kabla audio-
wideo lub sprzedawanego osobno kabla 
HDMI HTC-100. Umo�liwia to 
odtwarzanie zarejestrowanych filmów 
i zdj�� na ekranie telewizora.
Je�li aparat zostanie pod��czony kablem 
HDMI do telewizora HD, b�dzie mo�na 
ogl�da� filmy w rozdzielczo�ci Full HD (Full 
High-Definition: 1920x1080) i HD (High-
Definition: 1280x720), charakteryzuj�ce si� 
wy�sz� jako�ci� obrazu.

Filmy mo�na odtwarza� na monitorze 
LCD aparatu. Mo�na równie� edytowa� 
pierwsze i ostatnie sceny filmu, a tak�e 
odtwarza� obrazy oraz filmy znajduj�ce 
si� na karcie w formie automatycznego 
pokazu przezroczy.

k Ogl�danie filmów

Odtwarzanie na ekranie telewizora (str. 261, 264).

Odtwarzanie na monitorze LCD aparatu (str. 253–260)

� Je�li nagrywarka z dyskiem twardym nie jest wyposa�ona w z��cze HDMI 
IN, nie mo�na pod��czy� do niej aparatu za pomoc� przewodu HDMI.

� Nawet je�eli aparat zostanie pod��czony do dysku twardego przy u�yciu 
kabla, nie mo�na odtwarza� ani zapisywa� filmów i obrazów.

� Je�li urz�dzenie do odtwarzania nie obs�uguje plików MOV, nie mo�na 
odtworzy� filmu.

Filmu, który by� edytowany za pomoc� komputera, nie mo�na zapisa� ponownie na karcie 
i odtworzy� za pomoc� aparatu. Jednak albumy migawek wideo edytowane za pomoc� 
do��czonego oprogramowania EOS Video Snapshot Task (str. 232) mo�na odtwarza� w aparacie.
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Pliki filmów zapisane na karcie mo�na 
przenie�� do komputera, aby odtwarza� 
je za pomoc� oprogramowania 
ImageBrowser EX (dostarczone).

Odtwarzanie i edytowanie za pomoc� komputera (str. 393).

� Do p�ynnego odtwarzania filmów na komputerze wymagany jest 
komputer o wysokiej wydajno�ci. Informacje dotycz�ce wymaga
 
sprz�towych komputera dla oprogramowania ImageBrowser EX mo�na 
znale�� w pliku PDF „ImageBrowser EX — Instrukcja obs�ugi”.

� Je�li do odtwarzania lub edytowania filmów ma by� u�ywane dost�pne 
w sprzeda�y oprogramowanie, nale�y sprawdzi�, czy jest ono zgodne 
z plikami MOV. Szczegó�owe informacje na temat dost�pnego 

� Do p�ynnego odtwarzania filmów na komputerze wymagany jest 
komputer o wysokiej wydajno�ci. Informacje dotycz�ce wymaga
 
sprz�towych komputera dla oprogramowania ImageBrowser EX mo�na 
znale�� w pliku PDF „ImageBrowser EX — Instrukcja obs�ugi”.

� Je�li do odtwarzania lub edytowania filmów ma by� u�ywane dost�pne 
w sprzeda�y oprogramowanie, nale�y sprawdzi�, czy jest ono zgodne 
z plikami MOV. Szczegó�owe informacje na temat dost�pnego 
w sprzeda�y oprogramowania mo�na uzyska� od jego producenta.
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1 Odtwórz obraz.
� Naci�nij przycisk <x>, aby 

wy�wietli� obrazy.

2 Wybierz film.
� Obró� pokr�t�o <5>, aby wybra� 

film, który ma zosta� odtworzony.
� Ikona <s1> pojawiaj�ca si� w lewym 

górnym rogu podczas wy�wietlania pojedynczego 
obrazu oznacza plik filmu. Je�li film jest migawk� 
wideo, b�dzie wy�wietlana ikona < >.

� Naci�ni�cie przycisku <B> pozwala na 
wy�wietlenie informacji o obrazie (str. 238).

� Symbole perforacji widoczne na lewej kraw�dzi 
obrazu w widoku miniatur oznaczaj� film. 
Filmów nie mo�na odtwarza� w trybie 
wy�wietlania miniatur, dlatego te� nale�y 
przej�� do trybu wy�wietlania pojedynczego 
obrazu, naciskaj�c przycisk <0>.

3 W trybie wy�wietlania pojedynczego 
obrazu naci�nij przycisk <0>.
� Na dole ekranu pojawi si� panel odtwarzania filmu.

4 Odtwórz film.
� Wybierz pozycj� [7] (Odtwórz), 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Rozpocznie si� odtwarzanie filmu.
� Aby zatrzyma� odtwarzanie filmu, 

naci�nij przycisk <0>.
� Obracaj�c pokr�t�o <6>, mo�na regulowa� 

g�o�no�� nawet podczas odtwarzania filmu.
� Dodatkowe informacje na temat odtwarzania 

mo�na znale�� na nast�pnej stronie.

k Odtwarzanie filmów

G�o�nik

Aparat mo�e nie odtwarza� filmów nagranych za pomoc� innych aparatów.
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Panel odtwarzania filmu

* Je�li podk�ad muzyczny zostanie ustawiony, d�wi�k filmu nie b�dzie odtwarzany.

Operacja Opis opcji odtwarzania

7 Odtwórz Naci�ni�cie przycisku <0> umo�liwia odtwarzanie lub 
zatrzymanie filmu.

8 Zwolnione 
tempo

Do regulacji pr�dko�ci odtwarzania w zwolnionym tempie 
s�u�y przycisk <U>. Informacje o tempie s� podawane w 
prawym górnym rogu ekranu.

5 Klatka pierwsza Wy�wietlanie pierwszej klatki filmu.

3 Klatka 
poprzednia

Ka�de naci�ni�cie przycisku <0> powoduje wy�wietlenie 
poprzedniej klatki. Przytrzymanie przycisku <0> spowoduje 
przewini�cie filmu do ty�u.

6 Klatka 
nast�pna

Ka�de naci�ni�cie przycisku <0> powoduje wy�wietlenie 
nast�pnej klatki. Przytrzymanie przycisku <0> spowoduje 
przewini�cie filmu do przodu.

4 Klatka ostatnia Wy�wietlanie ostatniej klatki filmu.
 Muzyka w tle* Odtwarzanie filmu z wybranym podk�adem muzycznym (str. 260).

X Edycja Wy�wietlanie ekranu edycji (str. 255).
Pozycja odtwarzania

mm’ ss” Czas odtwarzania (minuty:sekundy, po ustawieniu opcji 
[Licznik czasu odt: Czas nag])

hh:mm:ss:ff Kod czasowy (godziny:minuty:sekundy:klatki, po ustawieniu 
opcji [Licznik czasu odt: Kod czasowy])

9 G�o�no��
G�o�no�� wbudowanego g�o�nika (str. 253) mo�na 
regulowa� pokr�t�em <6>.

32 Naci�ni�cie przycisku <M> powoduje powrót do 
wy�wietlania pojedynczego obrazu.

� W przypadku w pe�ni na�adowanego akumulatora LP-E6 czas ci�g�ego odtwarzania 
w temperaturze pokojowej (23°C) jest nast�puj�cy: oko�o 4 godz. 15 min

� Po pod��czeniu aparatu do telewizora w celu odtworzenia filmu (str. 261, 
264) g�o�no�� nale�y regulowa� przy pomocy telewizora. (Obracanie 
pokr�t�a <6> nie powoduje zmiany g�o�no�ci).

� Zdj�cie wykonane w trakcie nagrywania filmu b�dzie wy�wietlane przez 
oko�o 1 sekund� podczas odtwarzania filmu.
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Pierwsz� i ostatnia scen� filmu mo�na edytowa� z dok�adno�ci� do 
1 sekundy.

1 Na ekranie odtwarzania filmu 
wybierz pozycj� [X].
� Panel edycji filmu zostanie 

wy�wietlony u do�u ekranu.

2 Okre�l fragment do edycji.
� Wybierz pozycj� [U] (Skró� 

pocz�tek) lub [V] (Skró� koniec), 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� Naci�nij przycisk <U> (przewijanie 
do przodu) lub obró� pokr�t�o <5> 
(klatka po klatce), aby okre�li� 
po�o�enie, w którym chcesz usun�� 
scen�. Na pasku u góry ekranu 
wida�, która (zaznaczona na 
pomara
czowo) i jak du�a cz��� 
zostanie usuni�ta.

� Po okre�leniu, która cz��� ma zosta� 
usuni�ta, naci�nij przycisk <0>.

3 Sprawd	 edytowany film.
� Wybierz pozycj� [7] i naci�nij 

przycisk <0>, aby odtworzy� 
edytowany film.

� Aby zmieni� fragment do edycji, wró� 
do punktu 2.

� Aby anulowa� edycj�, naci�nij 
przycisk <M> i wybierz opcj� 
[OK] na ekranie potwierdzenia.

X Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu
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4 Zapisz edytowany film.
� Wybierz pozycj� [W], a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.
� Zostanie wy�wietlony 

ekran zapisywania.
� Aby zapisa� film jako nowy, wybierz 

pozycj� [Nowy plik]. Aby zapisa� plik 
filmu, zast�puj�c orygina�, wybierz 
pozycj� [Zast�p]. Nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

� Na ekranie potwierdzenia wybierz 
opcj� [OK], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>, aby zapisa� 
edytowany film i wróci� do ekranu 
odtwarzania filmu.

� W zwi�zku z tym, �e edycja jest przeprowadzana z dok�adno�ci� do 
oko�o 1 s (pozycja oznaczona symbolem [ ]), rzeczywista pozycja, 
w której film b�dzie edytowany, mo�e ró�ni� si� od pozycji, która 
zosta�a wskazana.

� Je�li na karcie jest za ma�o wolnego miejsca, pozycja [Nowy plik] nie 
b�dzie dost�pna.

� Niski poziom na�adowania akumulatora uniemo�liwia edycj� filmów. 
U�yj w pe�ni na�adowanego akumulatora.
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Aparat umo�liwia wy�wietlanie obrazów zapisanych na karcie w formie 
automatycznego pokazu przezroczy.

1 Wybierz pozycj� [Pokaz przezr.].
� Na karcie [32] wybierz pozycj� 

[Pokaz przezr.], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

2 Zaznacz obrazy, które maj� zosta� odtworzone.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

��dan� opcj�, a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

[Wszyst.obr./Filmy/Zdj�cia]
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

jedn� z nast�puj�cych opcji: 
[jWszyst.obr./kFilmy/
zZdj�cia]. Nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

[Data/Folder/Ocena]
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

jedn� z nast�puj�cych opcji: 
[iData/nFolder/9Ocena].

� Po zaznaczeniu pozycji <zH> 
naci�nij przycisk <B>.

� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 
��dan� opcj�, a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

3 Pokaz przezroczy (automatyczne odtwarzanie)

Liczba obrazów, które maj� zosta� odtworzone

[Data] [Folder] [Ocena]
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3 Skonfiguruj w zale�no�ci od 
potrzeb funkcj� [Nastawy].
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

pozycj� [Nastawy], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

� Ustaw opcje [Czas wy�wietl.], [Powtarzanie] 
(ponowne odtwarzanie), [Efekt przej�cia] 
(efekt podczas zmiany obrazów) i [Muzyka w 
tle] w kontek�cie zdj��.

� Procedura wybierania podk�adu 
muzycznego zosta�a opisana na stronie 260.

� Po wybraniu ustawie
 naci�nij 
przycisk <M>.

Element Opis opcji odtwarzania

jWszyst.obr. Odtworzone zostan� wszystkie zdj�cia i filmy 
znajduj�ce si� na karcie pami�ci.

iData Odtworzone zostan� zdj�cia i filmy zarejestrowane 
danego dnia.

nFolder Odtworzone zostan� zdj�cia i filmy z zaznaczonego 
folderu.

kFilmy Odtworzone zostan� tylko filmy znajduj�ce si� na 
karcie pami�ci.

zZdj�cia Odtworzone zostan� tylko zdj�cia znajduj�ce si� na 
karcie pami�ci.

9Ocena Zostan� wy�wietlone tylko zdj�cia i filmy z wybran� ocen�.

[Czas wy�wietl.] [Powtarzanie]



259

3 Pokaz przezroczy (automatyczne odtwarzanie)

4 Rozpocznij pokaz przezroczy.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

pozycj� [Start], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

� Po wy�wietleniu informacji 
[Pobieranie obrazu...] rozpocznie si� 
pokaz slajdów.

5 Zako
cz pokaz przezroczy.
� Aby zako
czy� pokaz przezroczy 

i wróci� do ekranu ustawie
, naci�nij 
przycisk <M>.

[Efekt przej�cia] [Muzyka w tle]

� Aby wstrzyma� pokaz przezroczy, naci�nij przycisk <0>. Podczas 
wstrzymania wy�wietlania w lewym górnym rogu obrazu b�dzie 
wy�wietlany symbol [G]. Aby wznowi� pokaz slajdów, ponownie naci�nij 
przycisk <0>.

� Podczas automatycznego odtwarzania mo�na nacisn�� przycisk 
<B>, aby zmieni� format wy�wietlania zdj�� (str. 236).

� Do regulacji g�o�no�ci podczas odtwarzania filmu s�u�y pokr�t�o <6>.
� Obrót pokr�t�em <5> podczas automatycznego odtwarzania lub 

wstrzymania umo�liwia wy�wietlenie innego obrazu.
� Podczas automatycznego odtwarzania funkcja automatycznego 

wy��czania zasilania nie b�dzie dzia�a�a.
� Czas wy�wietlania zale�y od obrazu.
� Informacje na temat wy�wietlania pokazu slajdów na ekranie telewizora 

mo�na znale�� na stronie 261.
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1 Wybierz pozycj� [Muzyka w tle].
� Wybierz w pozycji [Muzyka w tle] 

opcj� [W��cz], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz podk�ad muzyczny.
� U�yj przycisku <V>, aby wybra� 

��dany podk�ad muzyczny, 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>. 
Istnieje tak�e mo�liwo�� wyboru 
wielu podk�adów muzycznych.

3 Odtwórz podk�ad muzyczny.
� Aby ods�ucha� fragment podk�adu 

muzycznego, naci�nij przycisk <B>.
� U�yj przycisku <V>, aby odtworzy� 

inny podk�ad muzyczny. Aby 
zatrzyma� odtwarzanie podk�adu 
muzycznego, ponownie naci�nij 
przycisk <B>.

� Ustaw g�o�no�� d�wi�ku, obracaj�c 
pokr�t�o <6>.

� Aby usun�� utwór odtwarzany w tle, 
u�yj przycisku <V> i wybierz utwór, 
a nast�pnie naci�nij przycisk <L>.

Wybieranie podk�adu muzycznego

Zaraz po zakupie nie mo�na wybra� podk�adu muzycznego za pomoc� 
aparatu. Nale�y najpierw skorzysta� z do��czonego oprogramowania EOS 
Utility, aby skopiowa� podk�ad muzyczny na kart�. Szczegó�owe informacje 
na ten temat mo�na znale�� w dokumencie „EOS Utility — Instrukcja 
obs�ugi” zamieszczonym na dysku DVD-ROM.
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Filmy oraz zdj�cia mo�na wy�wietli� na ekranie telewizora.

Wymagany jest kabel HDMI HTC-100 (sprzedawany osobno).

1 Pod��cz kabel HDMI do aparatu.
� Skieruj logo <dHDMI MINI> wtyku 

w stron� przedniej cz��ci aparatu, 
a nast�pnie w�ó� wtyk do z��cza 
<D>.

2 Pod��cz kabel HDMI 
do telewizora.
� Pod��cz wtyk kabla HDMI do z��cza 

HDMI IN telewizora.

3 W��cz telewizor i prze��cz odbiór 
na wej�cie wideo, a nast�pnie 
wybierz odpowiedni port.

4 Ustaw prze��cznik zasilania 
aparatu w pozycji <1>.

Wy�wietlanie obrazów na ekranie telewizora

Wy�wietlanie w telewizorach HD 
(pod��czonych przez HDMI)

� G�o�no�� nale�y wyregulowa� w telewizorze. G�o�no�ci nie mo�na 
regulowa� w aparacie.

� Przed pod��czeniem lub od��czeniem przewodu ��cz�cego aparat 
z telewizorem nale�y wy��czy� aparat i telewizor.

� W przypadku niektórych telewizorów cz��� wy�wietlanego obrazu mo�e 
zosta� przyci�ta.
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5 Naci�nij przycisk <x>.
� Obraz zostanie wy�wietlony na ekranie 

telewizora (na monitorze LCD aparatu 
nie b�d� wy�wietlane �adne informacje).

� Obrazy b�d� automatycznie wy�wietlane 
w optymalnej rozdzielczo�ci telewizora.

� Naci�ni�cie przycisku <B> 
umo�liwia zmian� formatu wy�wietlania.

� Informacje dotycz�ce odtwarzania 
filmów mo�na znale�� na stronie 253.

Je�li telewizor pod��czony do aparatu za pomoc� przewodu HDMI jest 
zgodny ze standardem HDMI CEC*, mo�na sterowa� odtwarzaniem 
przy pomocy pilota zdalnego sterowania telewizora.
* Standardowa funkcja HDMI pozwalaj�ca przesy�a� sygna�y steruj�ce mi�dzy 

po��czonymi urz�dzeniami, dzi�ki czemu mo�na sterowa� nimi za pomoc� 
jednego pilota zdalnego sterowania.

1 Wybierz w pozycji 
[Ster.przezHDMI] opcj� [W��cz].
� Na karcie [33] wybierz pozycj� 

[Ster.przezHDMI], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

� Wybierz opcj� [W��cz], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

Korzystanie z telewizorów obs�uguj�cych standard HDMI CEC

Obrazy nie mog� by� wy�wietlane równocze�nie za po�rednictwem z��cz 
<D> i <q>.

� Do z��cza <D> aparatu nie nale�y pod��cza� wyj�� innych 
urz�dze
. W przeciwnym razie mo�e to spowodowa� awari�.

� Niektóre telewizory mog� nie umo�liwia� odtwarzania zarejestrowanych obrazów. W takim 
przypadku nale�y skorzysta� z do��czonego kabla audio-wideo i pod��czy� go do telewizora.
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Wy�wietlanie obrazów na ekranie telewizora

2 Pod��cz aparat do telewizora.
� Aby pod��czy� aparat do telewizora, 

u�yj przewodu HDMI.
� Wej�cie telewizora automatycznie prze��czy 

si� na port HDMI pod��czony do aparatu.

3 Naci�nij przycisk <x> aparatu.
� Obraz zostanie wy�wietlony na ekranie telewizora 

i b�dzie mo�na sterowa� odtwarzaniem za 
pomoc� pilota zdalnego sterowania telewizora.

4 Wybierz obraz.
� Skieruj pilot zdalnego sterowania 

w stron� telewizora, a nast�pnie naci�nij 
przycisk �/�, aby wybra� obraz.

5Naci�nij przycisk Enter na pilocie 
zdalnego sterowania.
� Zostanie wy�wietlone menu i b�dzie 

mo�liwe wykonywanie operacji odtwarzania 
przedstawionych po lewej stronie.

� Naci�nij przycisk �/�, aby wybra� 
��dan� opcj�, a nast�pnie naci�nij 
przycisk Enter. W przypadku pokazu 
przezroczy naci�nij przycisk �/� na pilocie 
zdalnego sterowania, aby wybra� opcj�, a 
nast�pnie naci�nij przycisk Enter.

� Po wybraniu pozycji [Powrót] i 
naci�ni�ciu przycisku Enter menu 
zniknie i przy pomocy przycisku �/� 
mo�na b�dzie wybra� obraz.

Menu odtwarzania zdj��

Menu odtwarzania filmów

: Powrót
: Indeks 9 obrazów
: Odtwórz film
: Pokaz przezr.
: Wy�w.dane fotograf.
: Obracanie

� Niektóre telewizory wymagaj� w pierwszej kolejno�ci w��czenia standardu z��cza 
HDMI CEC. Szczegó�owe informacje mo�na znale�� w instrukcji obs�ugi telewizora.

� Niektóre telewizory, nawet te zgodne ze standardem HDMI CEC, mog� nie 
funkcjonowa� prawid�owo. W takim przypadku w pozycji [33: Ster.przezHDMI] 
wybierz opcj� [Wy��cz] i steruj odtwarzaniem za pomoc� aparatu.
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1 Pod��cz dostarczony kabel audio-
wideo do aparatu.
� Skieruj logo <Canon> wtyku w stron� 

tylnej cz��ci aparatu, a nast�pnie 
wsu
 wtyk do z��cza <q>.

2 Pod��cz kabel audio-wideo do 
telewizora.
� Pod��cz wtyk kabla audio-wideo do 

wej�cia audio-wideo w telewizorze.

3 W��cz telewizor i prze��cz odbiór 
na wej�cie wideo, a nast�pnie 
wybierz odpowiedni port.

4 Ustaw prze��cznik zasilania 
aparatu w pozycji <1>.

5 Naci�nij przycisk <x>.
� Obraz zostanie wy�wietlony na 

ekranie telewizora (na monitorze LCD 
aparatu nie b�d� wy�wietlane �adne 
informacje).

� Informacje dotycz�ce odtwarzania 
filmów mo�na znale�� na stronie 253.

Wy�wietlanie w telewizorach o standardowej rozdzielczo�ci (pod��czonych kablem audio-wideo)

AUDIO

VIDEO

(Czerwony)

(Bia�y)

(�ó�ty)

� Nie nale�y u�ywa� innych kabli audio-wideo oprócz tego, który 
dostarczono z aparatem. W przypadku u�ycia innego kabla obrazy mog� 
nie by� wy�wietlane.

� Je�li standard sygna�u wideo aparatu nie jest zgodny ze standardem 
telewizora, obrazy nie b�d� wy�wietlane prawid�owo. W takim przypadku 
prawid�owy standard sygna�u wideo nale�y ustawi� w pozycji  
[53: Standard TV].
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Funkcja ochrony obrazu zapobiega jego przypadkowemu usuni�ciu.

1 Wybierz pozycj� [Ochrona 
obrazów].
� Na karcie [31] wybierz pozycj� 

[Ochrona obrazów], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz pozycj� [Wybierz 
obrazy].
� Wybierz opcj� [Wybierz obrazy], 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Zostan� wy�wietlone obrazy.

3 W��cz ochron� obrazu.
� Obró� pokr�t�o <5>, aby wybra� 

obraz, który ma by� chroniony, 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� Obraz b�dzie chroniony, a u góry 
ekranu pojawi si� ikona <K>.

� Aby anulowa� ochron� obrazu, 
ponownie naci�nij przycisk <0>. 
Ikona <K> zniknie z ekranu.

� Aby w��czy� ochron� innego obrazu, 
powtórz czynno�ci opisane w 
punkcie 3.

� Aby wróci� do menu, naci�nij 
przycisk <M>.

K Ochrona obrazów

3 Ochrona pojedynczego obrazu

Ikona ochrony obrazu
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Istnieje mo�liwo�� w��czenia ochrony wszystkich obrazów w folderze 
lub na karcie.

W przypadku wybrania pozycji 
[Wszystkie obrazy w folderze] lub 
[Wszystkie obrazy na karcie] w menu 
[x1: Ochrona obrazów] b�d� 
chronione wszystkie obrazy w folderze 
lub na karcie.
Aby anulowa� ochron� obrazu, wybierz 
pozycj� [Kasuj wybór obrazów w 
folderze] lub [Kasuj wybór obrazów 
na karcie].

3 Ochrona wszystkich obrazów w folderze lub na karcie

Sformatowanie karty (str. 53) spowoduje tak�e usuni�cie obrazów 
chronionych.

� Istnieje tak�e mo�liwo�� w��czenia ochrony filmów.
� W��czenie ochrony obrazu zapobiega jego usuni�ciu przez funkcj� 

usuwania obrazów. Aby usun�� chroniony obraz, nale�y najpierw 
wy��czy� ochron�.

� Po usuni�ciu wszystkich obrazów (str. 268) na karcie pozostan� tylko 
chronione obrazy. Jest to przydatne, gdy u�ytkownik chce usun�� 
jednocze�nie wszystkie zb�dne obrazy.



267

Aparat pozwala usuwa� zdj�cia pojedynczo, a tak�e zaznaczy� wiele zdj�� 
i usun�� je jednocze�nie. Chronione obrazy (str. 265) nie zostan� usuni�te.

Usuni�tego obrazu nie mo�na odzyska�. Przed usuni�ciem 
obrazu nale�y upewni� si�, �e jest zb�dny. Aby zapobiec 
przypadkowemu usuni�ciu wa�nych obrazów, nale�y skorzysta� 
z funkcji ich ochrony. Skasowanie obrazu RAW+JPEG spowoduje 
usuni�cie zarówno obrazu RAW, jak i obrazu JPEG.

1 Wy�wietl obraz, który ma by� 
usuni�ty.

2 Naci�nij przycisk <L>.
� Na dole ekranu zostanie wy�wietlone 

Menu usuwania.

3 Usu
 obraz.
� Wybierz pozycj� [Usu
], a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>. Wy�wietlony 
obraz zostanie usuni�ty.

Po zaznaczeniu obrazów do usuni�cia znacznikami wyboru <X> 
mo�na usun�� kilka obrazów jednocze�nie.

1 Wybierz pozycj� [Usuwanie obr.].
� Na karcie [31] wybierz pozycj� 

[Usuwanie obr.], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

L Usuwanie obrazów

Usuwanie pojedynczego obrazu

3 Zaznaczanie <X> obrazów do grupowego usuwania
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2 Wybierz opcj� [Wybierz i usu
 obrazy].
� Wybierz opcj� [Wybierz i usu
 obrazy], 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Zostanie wy�wietlony obraz.
� Je�li naci�niesz przycisk <u> i obrócisz 

pokr�t�o <6> w lewo, mo�esz wybra� 
obraz z podgl�du trzech obrazów. Aby 
wróci� do wy�wietlania pojedynczych 
obrazów, obró� pokr�t�o <6> w prawo.

3 Wybierz obrazy, które maj� by� usuni�te.
� Obró� pokr�t�o <5>, aby wybra� 

obraz, który ma by� usuni�ty, 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� W lewym górnym rogu ekranu 
zostanie wy�wietlony symbol <X>.

� Aby wybra� inne obrazy do usuni�cia, 
powtórz czynno�ci opisane w punkcie 3.

4 Usu
 obraz.
� Naci�nij przycisk <L>.
� Wybierz pozycj� [OK], a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.
� Wybrane obrazy zostan� usuni�te.

Istnieje mo�liwo�� jednoczesnego usuni�cia wszystkich obrazów 
z folderu lub karty. Je�li w pozycji [31: Usuwanie obr.] zosta�a 
wybrana opcja [Wszystkie obrazy w folderze] lub [Wszystkie obrazy 
na karcie], zostan� usuni�te wszystkie obrazy zapisane w folderze lub 
na karcie.

3 Usuwanie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie

Aby usun�� tak�e chronione obrazy, nale�y sformatowa� kart� (str. 53).
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Aparat pozwala wyregulowa� poziom jasno�ci monitora LCD, aby 
zapewnia� bardziej czytelny obraz.

1 Wybierz pozycj� [Jasno�� LCD].
� Na karcie [52] wybierz pozycj� 

[Jasno�� LCD], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

2 Skoryguj jasno��.
� Skorzystaj z wykresu szaro�ci. U�yj 

przycisku <U>, a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

Zmiana ustawie
 odtwarzania obrazów
3 Regulowanie jasno�ci monitora LCD

Aby sprawdzi� ekspozycj� zdj�cia, zaleca si� spojrze� na histogram 
(str. 240).
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Opcja ta umo�liwia automatyczne obracanie 
pionowych obrazów, aby by�y one wy�wietlane na 
monitorze LCD aparatu i na ekranie komputera 
w orientacji pionowej. Mo�na zmieni� ustawienie 
tej funkcji.

1 Wybierz pozycj� [Auto-obracanie].
� Na karcie [51] wybierz pozycj� 

[Auto-obracanie], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Ustaw opcj� auto-obracania.
� Wybierz wymagane ustawienie, a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� W�.zD
Pionowy obraz zostanie automatycznie obrócony podczas 
odtwarzania na monitorze LCD oraz na ekranie komputera.

� W�.D
Pionowy obraz zostanie automatycznie obrócony tylko w komputerze.

� Wy�.
Pionowy obraz nie zostanie automatycznie obrócony.

3 Automatyczne obracanie obrazów pionowych

Automatyczne obracanie nie dzia�a w przypadku zdj�� pionowych wykonanych 
przy ustawieniu dla funkcji auto-obracania warto�ci [Wy�.]. Nie zostan� one 
obrócone nawet po pó�niejszym ustawieniu opcji [W�.] w celu odtwarzania.

� Obraz pionowy nie zostanie automatycznie obrócony tu� po jego 
zarejestrowaniu.

� Je�li pionowe zdj�cie zosta�o wykonane w sytuacji, kiedy aparat by� 
skierowany w gór� lub w dó�, obraz podczas odtwarzania mo�e nie 
zosta� obrócony automatycznie.

� Je�li pionowe zdj�cie nie zosta�o automatycznie obrócone na ekranie komputera, 
oznacza to, �e oprogramowanie, z którego korzystasz, nie jest w stanie obróci� 
obrazu. Zaleca si� korzystanie z dostarczonego oprogramowania.
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10
Dodatkowa obróbka 

obrazów
Obrazy RAW mo�na obrabia� w aparacie, a tak�e 
zmienia� rozmiary (zmniejsza�) obrazy JPEG.

� Oznaczenie M widoczne w prawym górnym rogu tytu�u 
strony oznacza, �e dana funkcja jest dost�pna wy��cznie w 
trybach strefy twórczej (d/s/f/a/F).

� Obróbka obrazów wykonanych innym aparatem mo�e nie 
by� mo�liwa.

� Dodatkowa obróbka obrazów opisana w niniejszym rozdziale nie 
jest mo�liwa, je�li aparat dzia�a w trybie wielokrotnej ekspozycji 
lub jest pod��czony do komputera przez z��cze <C>.



272

Obrazy 1 mo�na obrabia� w aparacie, a nast�pnie zapisa� je w 
postaci obrazów JPEG. Mimo, �e sam obraz RAW nie jest zmieniany, 
mo�na go przetworzy� na podstawie ró�nych parametrów i utworzy� z 
niego dowoln� liczb� obrazów JPEG.
Nale�y pami�ta�, �e obrazów 41 i 61 nie mo�na obrabia� w 
aparacie. Do obróbki tych obrazów nale�y u�y� oprogramowania Digital 
Photo Professional (dostarczone oprogramowanie, str. 393).

1 Wybierz pozycj� [Obróbka obrazu RAW].
� Na karcie [31] wybierz pozycj� 

[Obróbka obrazu RAW], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

� Zostan� wy�wietlone obrazy 1.

2 Wybierz obraz.
� Obró� pokr�t�o <5>, aby wybra� obraz, 

który ma zosta� poddany obróbce.
� Je�li naci�niesz przycisk <u> o 

obrócisz pokr�t�o <6> w lewo, 
mo�esz wybra� obraz z widoku 
wy�wietlania miniatur.

3 Przetwórz obraz.
� Naci�nij przycisk <0>. Zostan� 

wy�wietlone opcje obróbki obrazów 
RAW (str. 274–276).

� U�yj przycisków <V> i <U>, aby 
wybra� opcj�, a nast�pnie obró� 
pokr�t�o <5>, aby zmieni� ustawienie.

� Na wy�wietlonym obrazie zostan� 
odzwierciedlone regulacje pozycji 
„Regulacja jasno�ci”, „Balans bieli” i 
innych pozycji.

� Aby powróci� do ustawie
 obrazu z 
chwili wykonania zdj�cia, naci�nij 
przycisk <B>.

R Obróbka obrazów RAW za pomoc� aparatuN
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Wy�wietlenie ekranu ustawie

� Naci�nij przycisk <0>, aby 

wy�wietli� ekran ustawie
. Obró� 
pokr�t�o <5>, aby zmieni� 
ustawienie. Aby zatwierdzi� zmian� i 
wróci� do ekranu wy�wietlanego w 
punkcie 3, naci�nij przycisk <0>.

 4 Zapisz obraz.
� Wybierz pozycj� [W] (Zachowaj), a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Wybierz pozycj� [OK], aby zapisa� obraz.
� Sprawd� folder docelowy i numer 

pliku obrazu, a nast�pnie wybierz 
pozycj� [OK].

� Aby przetworzy� inny obraz, powtórz 
czynno�ci opisane w punktach od 2 do 4.

� Aby wróci� do menu, naci�nij 
przycisk <M>.

Mo�na powi�kszy� obraz naciskaj�c w kroku 3 przycisk <u>. Stopie
 
powi�kszenia b�dzie ró�ni� si� w zale�no�ci od liczby pikseli opcji 
[Jako�� obrazu] ustawionej w pozycji [Obróbka obrazu RAW]. Za 
pomoc� pokr�t�a <9> mo�na przewija� powi�kszony obraz.
Aby anulowa� widok powi�kszony, ponownie naci�nij przycisk <u>.

Zdj�cia wykonane w okre�lonym formacie obrazu ([4:3] [16:9] [1:1]) w 
trybie Live View b�d� wy�wietlane w odpowiednim formacie. Obrazy 
JPEG b�d� tak�e zapisywane w ustawionym formacie obrazu.

Informacje dotycz�ce widoku powi�kszonego

Obrazy z ustawieniem formatu obrazu

Podczas u�ywania funkcji Wi-Fi nie mo�na wykonywa� obróbki obrazów RAW.



R Obróbka obrazów RAW za pomoc� aparatuN

274

�  Regulacja jasno�ci
Jasno�� obrazu mo�na ustawi� w zakresie ±1 stopnia, z dok�adno�ci� do 
1/3 stopnia. Wy�wietlony obraz b�dzie odzwierciedla� efekt ustawienia.

�  Balans bieli (str. 120)
Pozwala wybra� balans bieli. Je�li wybierzesz pozycj� [P], to u�yj 
pokr�t�a <6>, aby ustawi� temperatur� barwow� na ekranie ustawie
. 
Wy�wietlony obraz b�dzie odzwierciedla� efekt ustawienia.

�  Styl obrazów (str. 112)
Pozwala wybra� Styl obrazów. Aby ustawi� parametry takie jak ostro��, 
naci�nij przycisk <0> w celu wy�wietlenia ekranu ustawie
. U�yj 
przycisku <U>, aby wybra� Styl obrazu. Obró� pokr�t�o <5>, aby 
wybra� dany parametr, a nast�pnie u�yj przycisku <U>, aby ustawi� 
��dan� warto��. Aby zatwierdzi� ustawienie i wróci� do ekranu 
wy�wietlanego w punkcie 3, naci�nij przycisk <0>. Wy�wietlony obraz 
b�dzie odzwierciedla� efekt ustawienia.

�  Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator 
jasno�ci) (str. 125)
Pozwala ustawi� funkcj� Auto Lighting Optimizer (Automatyczny 
optymalizator jasno�ci). Wy�wietlony obraz b�dzie odzwierciedla� 
efekt ustawienia.

�  Redukowanie zak�óce
 - High ISO (str. 126)
Pozwala ustawi� funkcj� redukcji zak�óce
 dla wysokich czu�o�ci wg ISO. 
Wy�wietlony obraz b�dzie odzwierciedla� efekt ustawienia. Je�li efekt 
jest s�abo zauwa�alny, naci�nij przycisk <u>, aby powi�kszy� obraz. 
(Aby wróci� do normalnego trybu wy�wietlania obrazu, naci�nij przycisk 
<u> jeszcze raz).

�  Jako�� obrazu (str. 102)
Pozwala ustawi� jako�� obrazu JPEG, który ma zosta� zapisany po 
konwersji obrazu RAW. Wy�wietlony rozmiar obrazu, np. [***M ****x****], 
ma format 3:2. Liczba pikseli dla poszczególnych formatów obrazu 
zosta�a przedstawiona w tabeli na str. 278.

Opcje obróbki obrazów RAW
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�  Przestrze
 kolorów (str. 140)
Pozwala wybra� przestrze
 sRGB lub Adobe RGB. W zwi�zku z tym, �e 
monitor LCD aparatu nie jest zgodny z przestrzeni� Adobe RGB, zmiana 
przestrzeni kolorów nie powoduje znacznej zmiany wygl�du obrazu.

�  Korekcja jasno�ci brzegów (str. 131)
Je�li zosta�a wybrana opcja [W��cz], b�dzie wy�wietlany skorygowany 
obraz. Je�li efekt jest s�abo zauwa�alny, naci�nij przycisk <u>, aby 
powi�kszy� obraz, a nast�pnie sprawd� naro�niki obrazu. (Aby wróci� do 
normalnego trybu wy�wietlania obrazu, naci�nij przycisk <u> jeszcze 
raz). Korygowanie jasno�ci brzegów przeprowadzone w aparacie jest 
mniej wyraziste ni� przeprowadzone za pomoc� oprogramowania Digital 
Photo Professional (dostarczone oprogramowanie) i mo�e by� mniej 
widoczne. W takim przypadku nale�y przeprowadzi� korygowanie 
jasno�ci brzegów za pomoc� oprogramowania Digital Photo Professional.

�  Korygowanie zniekszta�ce

Ustawienie opcji [W��cz] pozwala skorygowa� zniekszta�cenia obrazu, 
których �ród�em jest obiektyw. Je�li zosta�a wybrana opcja [W��cz], 
b�dzie wy�wietlany skorygowany obraz. W skorygowanym obrazie 
zostan� przyci�te brzegi obrazu.
W zwi�zku z tym, �e rozdzielczo�� obrazu mo�e wydawa� si� nieco 
ni�sza, w razie potrzeby mo�na skorygowa� obraz przy pomocy 
parametru ostro�ci funkcji Styl obrazów.

Podczas obróbki zdj�� po wybraniu opcji [W��cz] funkcji [Korygowania 
zniekszta�ce
], dane o punktach pomiaru AF (str. 240), a tak�e dane 
odno�nie usuwania kurzu (str. 281) nie zostan� dodane do obrazu.
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�  Korygowanie aberracji chromat.
Ustawienie opcji [W��cz] pozwala skorygowa� aberracj� chromatyczn� 
obiektywu (niedok�adn� zbie�no�� kolorów na kraw�dziach obiektu). 
Je�li zosta�a wybrana opcja [W��cz], b�dzie wy�wietlany skorygowany 
obraz. Je�li efekt jest s�abo zauwa�alny, naci�nij przycisk <u>, aby 
powi�kszy� obraz. (Aby wróci� do normalnego trybu wy�wietlania 
obrazu, naci�nij przycisk <u> jeszcze raz).

Informacje dotycz�ce korygowania jasno�ci brzegów, korygowania 
zniekszta�ce
 i korygowania aberracji chromatycznej
Aby mo�na by�o przeprowadzi� korygowanie jasno�ci brzegów, 
korygowanie zniekszta�ce
 lub korygowanie aberracji chromatycznej w 
aparacie, musz� zosta� w nim zapisane dane o u�ytym obiektywie. Je�li 
dane o obiektywie nie zosta�y zapisane w aparacie, zapisz je przy pomocy 
oprogramowania EOS Utility (dostarczone oprogramowanie, str. 393).

Obróbka obrazów RAW w aparacie nie daje takich samych rezultatów 
jak obróbka obrazów RAW za pomoc� oprogramowania Digital 
Photo Professional.
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Mo�na zmieni� rozmiar obrazu, aby zmniejszy� liczb� pikseli i zapisa� go 
jako nowy obraz. Zmiana rozmiaru jest mo�liwa tylko dla obrazów JPEG  
3/4/a/b. Nie mo�na zmienia� rozmiaru obrazów JPEG c i RAW.

1 Wybierz pozycj� [Zmie
 rozmiar].
� Na karcie [32] wybierz pozycj� 

[Zmie
 rozmiar], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

� Zostan� wy�wietlone obrazy.

2 Wybierz obraz.
� Obró� pokr�t�o <5>, aby wybra� obraz, 

którego rozmiar ma zosta� zmieniony.
� Je�li naci�niesz przycisk <u> o 

obrócisz pokr�t�o <6> w lewo, 
mo�esz wybra� obraz z widoku 
wy�wietlania miniatur.

3 Wybierz ��dan� wielko�� obrazu.
� Naci�nij przycisk <0>, aby 

wy�wietli� wielko�ci obrazów.
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� 

��dan� wielko�� obrazu, a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

4 Zapisz obraz.
� Wybierz pozycj� [OK], aby zapisa� 

obraz o zmienionym rozmiarze.
� Sprawd� folder docelowy i numer pliku 

obrazu, a nast�pnie wybierz pozycj� [OK].
� Aby zmieni� rozmiar innego obrazu, 

powtórz czynno�ci opisane 
w punktach od 2 do 4.

� Aby wróci� do menu, naci�nij 
przycisk <M>.

S Zmiana rozmiaru

Wielko�ci docelowe
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Opcje zmiany rozmiaru w zale�no�ci od pierwotnej wielko�ci obrazu

Rozmiar obrazu wy�wietlony w kroku 3 na poprzedniej stronie, np. 
[***M ****x****], ma format 3:2. W poni�szej tabeli zosta�y 
przedstawione wielko�ci obrazów w zale�no�ci od formatów obrazu.
Jako�ci rejestracji obrazów oznaczone gwiazdk� nie odpowiadaj� 
dok�adnie formatowi obrazu. Obraz zostanie nieco przyci�ty.

Pierwotna wielko�� 
obrazu

Dost�pne ustawienia zmiany rozmiaru
4 a b c

3 k k k k

4 k k k

a k k

b k

Informacje dotycz�ce wielko�ci obrazów

Jako�� 
obrazu

Format obrazu i liczba pikseli (przybli�ona)
3:2 4:3 16:9 1:1

4
3648x2432

(8,9 megapiksela)
3248x2432*

(7,9 megapiksela)
3648x2048*

(7,5 megapiksela)
2432x2432

(5,9 megapiksela)

a
2736x1824 

(5 megapikseli)
2432x1824 

(4,4 megapiksela)
2736x1536* 

(4,2 megapiksela)
1824x1824 

(3,3 megapiksela)

b
1920x1280 

(2,5 megapiksela)
1696x1280* 

(2,2 megapiksela)
1920x1080 

(2,1 megapiksela)
1280x1280 

(1,6 megapiksela)

c
720x480 

(350 000 pikseli)
640x480 

(310 000 pikseli)
720x408* 

(290 000 pikseli)
480x480 

(230 000 pikseli)

Podczas u�ywania funkcji Wi-Fi nie mo�na zmienia� rozmiaru obrazów.
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11
Czyszczenie matrycy

Aparat wyposa�ono w zintegrowany system 
czyszczenia matrycy, który automatycznie strz�sa kurz, 
który dosta� si� na wierzchni� warstw� matrycy 
�wiat�oczu�ej (filtr drobnoprzepustowy). 
Do obrazu mo�na równie� doda� dane dla retuszu 
kurzu, dzi�ki czemu pozosta�e drobiny kurzu mog� 
zosta� usuni�te w programie Digital Photo Professional 
(do��czone oprogramowanie, str. 393).

Informacje dotycz�ce zabrudze
 pojawiaj�cych si� na matrycy
Do zanieczyszczenia matrycy, prócz drobin kurzu, które dosta�y si� do 
wn�trza aparatu, przyczyni� si� mog� tak�e – w rzadkich sytuacjach – 
plamy smaru wyciekaj�ce z wewn�trznych komponentów i 
przedostaj�ce si� przed matryc�. W przypadku plam, które nie znikaj� 
po przeprowadzeniu automatycznego czyszczenia matrycy, zaleca si� 
zlecenie czyszczenia matrycy w punkcie serwisowym firmy Canon.

Nawet podczas pracy zintegrowanego systemu czyszczenia matrycy, 
je�li naci�ni�ty zostanie do po�owy spust migawki, czyszczenie zostanie 
przerwane i aparat natychmiast przejdzie w tryb fotografowania.
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Ka�de ustawienie prze��cznika zasilania w pozycji <1> lub <2> 
uruchamia zintegrowany system czyszczenia matrycy pozwalaj�cy na 
automatyczne usuni�cie kurzu z przedniej powierzchni matrycy. Zwykle nie 
ma potrzeby ingerowania w uruchamianie tej funkcji, Jednak�e mo�na j� 
w dowolnym czasie uruchomi� lub zablokowa� jej wykonywanie.

1 Wybierz pozycj� [Czyszczenie matrycy].
� Na karcie [54] wybierz pozycj� 

[Czyszczenie matrycy], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz pozycj� [Czy�� terazf].
� Wybierz pozycj� [Czy�� terazf], a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� W oknie dialogowym wybierz 

pozycj� [OK], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

� Zostanie wy�wietlony ekran informuj�cy 
o czyszczeniu matrycy. Rozlegnie si� 
wprawdzie d�wi�k migawki, ale nie 
zostanie wykonane zdj�cie.

� W punkcie 2 wybierz opcj� [Autoczyszczenief] i ustaw warto�� [Wy��cz].
� Czyszczenie matrycy nie b�dzie przeprowadzane po ustawieniu 

prze��cznika zasilania w pozycji <1> lub <2>.

f Automatyczne czyszczenie matrycy

Czyszczenie matrycy na ��danie

Wy��czanie automatycznego czyszczenia matrycy

� W celu uzyskania jak najlepszych wyników czyszczenia matrycy aparat 
nale�y ustawi� pionowo, na stole lub innej p�askiej powierzchni.

� Nawet powtórzenie procedury czyszczenia matrycy nie zapewni 
znacznej poprawy. Bezpo�rednio po zako
czeniu czyszczenia matrycy 
opcja [Czy�� terazf] b�dzie przez pewien czas niedost�pna.
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Zwykle zintegrowany system czyszczenia matrycy eliminuje wi�kszo�� kurzu, który 
mo�e by� widoczny na wykonanych obrazach. Je�li jednak na wykonanych 
zdj�ciach nadal jest widoczny kurz, do obrazu mo�na do��czy� dane dla retuszu 
kurzu, pozwalaj�ce jeszcze skuteczniej usun�� drobinki kurzu z obrazów. Dane dla 
retuszu kurzu u�ywane przez do��czone oprogramowanie Digital Photo Professional 
(str. 393) pozwalaj� na automatyczne usuwanie drobinek kurzu z obrazów.

� Przygotuj bia�y i g�adki obiekt, np. arkusz papieru.
� Ustaw ogniskow� obiektywu na 50 mm lub d�u�sz�.
� Ustaw prze��cznik trybów ostro�ci w pozycji <MF>, a nast�pnie ustaw 

ostro�� na niesko
czono�� (∞). Je�li obiektyw nie ma skali odleg�o�ci, 
spójrz na przód obiektywu i obró� pier�cieniem ostro�ci do ko
ca w prawo.

1 Wybierz opcj� [Dane dla 
retuszu kurzu].
� Na karcie [z4] wybierz pozycj� 

[Dane dla retuszu kurzu], a 
nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz pozycj� [OK].
� Wybierz pozycj� [OK] i naci�nij 

przycisk <0>. Po przeprowadzeniu 
automatycznego czyszczenia 
matrycy pojawi si� odpowiedni 
komunikat. Rozlegnie si� wprawdzie 
d�wi�k migawki podczas 
czyszczenia, ale nie zostanie 
zrobione zdj�cie.

3 Do��czanie danych dla retuszu kurzuN

Przygotowanie

Pobieranie danych dla retuszu kurzu
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3 Sfotografuj g�adki bia�y obiekt.
� Umie�� g�adki bia�y obiekt bez 

wzorów w odleg�o�ci 20–30 cm od 
aparatu. Wype�nij nim ca�y obszar 
wizjera i zrób zdj�cie.

� Zdj�cie powinno by� wykonane w trybie AE 
z preselekcj� przys�ony i z przys�on� f/22.

� W zwi�zku z tym, �e obraz nie jest 
zapisywany, dane s� dost�pne nawet 
mimo braku karty w aparacie.

� Po wykonaniu zdj�cia aparat rozpocznie 
zbieranie danych dla retuszu kurzu. Po 
uzyskaniu danych dla retuszu kurzu 
zostanie wy�wietlony komunikat. 
Wybierz pozycj� [OK], aby ponownie wy�wietli� menu.

� Je�li dane nie zosta�y pomy�lnie uzyskane, 
pojawi si� komunikat o b��dzie. Post�puj 
zgodnie z procedur� „Przygotowanie” opisan� 
na poprzedniej stronie, a nast�pnie wybierz 
pozycj� [OK]. Ponownie zrób zdj�cie.

Uzyskane dane dla retuszu kurzu s� do��czane do rejestrowanych 
pó�niej obrazów JPEG i RAW. Przed wa�nymi zdj�ciami zaleca si� 
aktualizacj� danych dla redukcji kurzu poprzez ich ponowne pobranie.
Szczegó�owe informacje na temat korzystania z programu Digital Photo Professional (dostarczone 
oprogramowanie, str. 393) w celu usuni�cia drobin kurzu znajduj� si� w dokumencie „Digital Photo 
Professional — Instrukcja obs�ugi” zamieszczonym na dysku DVD-ROM (str. 389).
Dane dla retuszu kurzu do��czone do obrazu s� na tyle niewielkie, 
�e praktycznie nie maj� wp�ywu na wielko�� pliku.

Informacje dotycz�ce danych dla retuszu kurzu

U�yj g�adkiego i bia�ego obiektu, np. czystej kartki bia�ego papieru. Je�li na u�ytym 
papierze znajduje si� wzór, mo�e by� rozpoznany jako kurz, co mo�e spowodowa� 
obni�enie dok�adno�ci retuszu kurzu za pomoc� oprogramowania.
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Kurz, którego nie da�o si� usun�� przez automatyczne czyszczenie 
matrycy, mo�na usun�� r�cznie np. za pomoc� dmuchawki. Przed 
rozpocz�ciem czyszczenia matrycy zdejmij obiektyw z aparatu.
Powierzchnia matrycy �wiat�oczu�ej jest niezwykle delikatna. 
Je�li matryca ma by� czyszczona bezpo�rednio, zaleca si� 
przeprowadzenie tej czynno�ci przez serwis firmy Canon.

1 Wybierz pozycj� [Czyszczenie 
matrycy].
� Na karcie [54] wybierz pozycj� 

[Czyszczenie matrycy], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz pozycj� [Czy�� matryc� r�cznie].
� Wybierz pozycj� [Czy�� matryc� r�cznie], 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

3 Wybierz pozycj� [OK].
� Wybierz pozycj� [OK], a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.
� Po chwili lustro zostanie 

zablokowane i otworzy si� migawka.
� Na panelu LCD zamiga komunikat „CLn”.

4 Wyczy�� matryc�.

5 Zako
cz czyszczenie.
� Ustaw prze��cznik zasilania w pozycji <2>.

3 R�czne czyszczenie matrycyN

W przypadku korzystania z akumulatora nale�y sprawdzi�, czy jest w pe�ni 
na�adowany. Je�li do aparatu zosta� pod��czony uchwyt pionowy z bateriami 
(akumulatorami) typu AA/LR6, r�czne czyszczenie matrycy nie b�dzie mo�liwe.

Do zasilania aparatu zaleca si� korzystanie z zestawu zasilaj�cego AC 
Adapter Kit ACK-E6 (sprzedawanego osobno).
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� Podczas czyszczenia matrycy nie wolno wykonywa� �adnej 
z wymienionych poni�ej czynno�ci. Je�li zasilanie zostanie 
wy��czone, migawka zamknie si�, co mo�e spowodowa� 
uszkodzenie migawki lub matrycy.
• Ustawienie prze��cznika zasilania w pozycji <2>.
• Wyjmowanie lub wk�adanie akumulatora.

� Powierzchnia matrycy �wiat�oczu�ej jest niezwykle delikatna. Podczas 
czyszczenia nale�y zachowa� szczególn� ostro�no��.

� Nale�y u�y� zwyk�ej dmuchawki bez p�dzelka. P�dzelek mo�e 
spowodowa� porysowanie matrycy.

� Nie nale�y wk�ada� ko
cówki dmuchawki do aparatu poza kraw�d� 
mocowania obiektywu. Je�li zasilanie zostanie wy��czone, migawka 
zamknie si�, co mo�e spowodowa� uszkodzenie migawki lub lustra.

� Do czyszczenia matrycy nie wolno u�ywa� spr��onego powietrza ani 
innego gazu. Si�a podmuchu mo�e spowodowa� uszkodzenie matrycy, 
natomiast rozpr��aj�cy si� gaz mo�e spowodowa� jej zamro�enie.

� Je�li podczas czyszczenia matrycy poziom na�adowania akumulatora 
spadnie, zostanie wyemitowany sygna� ostrzegawczy. Zako
cz 
czyszczenie matrycy.

� W przypadku zabrudzenia, którego nie mo�na usun�� za pomoc� 
dmuchawki, zaleca si� zlecenie czyszczenia matrycy w punkcie 
serwisowym firmy Canon.
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12
Drukowanie obrazów

� Drukowanie (str. 288)
Aparat mo�na pod��czy� bezpo�rednio do drukarki 
i wydrukowa� obrazy zapisane na karcie. Aparat jest 
zgodny ze standardem drukowania bezpo�redniego 
„wPictBridge”.
Umo�liwia równie� u�ywanie bezprzewodowej sieci LAN do 
wysy�ania obrazów do drukarki PictBridge (DPS przez IP) 
i drukowania ich. Szczegó�owe informacje mo�na znale�� 
w Instrukcji obs�ugi funkcji Wi-Fi.

� Standard DPOF (Digital Print Order Format) (str. 295)
Standard DPOF (Digital Print Order Format) umo�liwia 
drukowanie obrazów zarejestrowanych na karcie zgodnie 
z instrukcjami drukowania, takimi jak wybór obrazów, liczba 
odbitek itp. Mo�na wydrukowa� wiele zdj�� jednocze�nie 
lub z�o�y� zamówienie w laboratorium fotograficznym.

� Wybieranie obrazów do fotoksi��ki (str. 299)
Istnieje mo�liwo�� okre�lenia obrazów na karcie 
przeznaczonych do wydrukowania w fotoksi��ce.
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Ca�� procedur� drukowania bezpo�redniego mo�na 
przeprowadzi� z poziomu aparatu, wykorzystuj�c informacje 
wy�wietlane na monitorze LCD aparatu.

1 Ustaw prze��cznik zasilania 
aparatu w pozycji <2>.

2 Skonfiguruj drukark�.
� Szczegó�owe informacje mo�na 

znale�� w instrukcji obs�ugi drukarki.

3 Pod��cz aparat do drukarki.
� Skorzystaj z kabla interfejsu 

dostarczonego z aparatem.
� Pod��cz kabel do z��cza <C> 

aparatu w taki sposób, aby symbol 
<D> na wtyczce kabla by� 
skierowany w stron� przedniej 
cz��ci aparatu.

� Informacje dotycz�ce pod��czania 
drukarki mo�na znale�� w do��czonej 
do niej instrukcji obs�ugi.

4 W��cz drukark�.

5 Ustaw prze��cznik zasilania 
aparatu w pozycji <1>.
� Niektóre drukarki mog� wyemitowa� 

sygna� d�wi�kowy.

Przygotowanie do drukowania

Pod��czanie aparatu do drukarki
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Przygotowanie do drukowania

6 Odtwórz obraz.
� Naci�nij przycisk <x>.
� Zostanie wy�wietlony obraz, 

a w lewym górnym rogu pojawi si� 
ikona <w>, informuj�ca 
o pod��czeniu aparatu do drukarki.

wPictBridge

� Filmy nie mog� by� drukowane.
� Aparat nie wspó�pracuje z drukarkami zgodnymi tylko ze standardem CP 

Direct lub Bubble Jet Direct.
� Nie nale�y u�ywa� innych kabli interfejsu oprócz tego, który dostarczono 

z aparatem.
� D�ugi sygna� d�wi�kowy w punkcie 5 oznacza problem zwi�zany 

z drukark�. Rozwi�� problem wskazany przez komunikat o b��dzie 
(str. 294).

� Drukowanie nie jest mo�liwe w nast�puj�cych przypadkach: ustawiono 
tryb drukowania <F> lub <G> w trybie <8>, ustawiono funkcj� 
redukcji szumów zdj�� seryjnych lub ustawiono tryb HDR.

� Je�li na karcie [53] w pozycji [Wi-Fi] wybrano opcj� [W��cz], drukowanie 
bezpo�rednie nie jest mo�liwe. Wybierz w pozycji [Wi-Fi] opcj� [Wy��cz], 
a nast�pnie pod��cz kabel interfejsu.

� Mo�na równie� drukowa� obrazy RAW zarejestrowane tym aparatem.
� W przypadku zasilania aparatu z akumulatora, upewnij si�, �e jest on 

w pe�ni na�adowany. W przypadku w pe�ni na�adowanego akumulatora 
mo�na drukowa� przez oko�o 5 godz. 30 min.

� Przed od��czeniem kabla wy��cz aparat i drukark�. Aby wyci�gn�� 
kabel, chwy� za wtyczk� (nie za przewód).

� Podczas drukowania bezpo�redniego zaleca si� zasilanie aparatu 
za pomoc� Zestawu zasilaj�cego AC Adapter Kit ACK-E6 
(sprzedawanego osobno).
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Wygl�d ekranu i opcje ustawie
 zale�� od u�ywanej drukarki. 
Niektóre ustawienia mog� by� niedost�pne. Szczegó�owe informacje 
mo�na znale�� w instrukcji obs�ugi drukarki.

1 Wybierz obraz, który ma 
by� wydrukowany.
� Sprawd�, czy w lewym górnym 

rogu monitora LCD jest wy�wietlana 
ikona <w>.

� Obró� pokr�t�o <5>, aby wybra� 
obraz, który ma zosta� wydrukowany.

2 Naci�nij przycisk <0>.
� Zostanie wy�wietlony ekran 

ustawie
 drukowania.

3 Wybierz pozycj� [Opcje papieru].
� Wybierz pozycj� [Opcje papieru], 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Zostanie wy�wietlony ekran 

opcji papieru.

w Drukowanie

Ikona pod��czonej drukarki

Ekran ustawie
 drukowania

* W przypadku niektórych drukarek ustawienia, takie jak drukowanie daty 
i numeru pliku czy kadrowanie, mog� nie by� dost�pne.

Umo�liwia ustawienie efektów druku (str. 290).
Umo�liwia w��czenie funkcji drukowania 
daty lub numeru pliku na odbitce.
Umo�liwia okre�lenie liczby odbitek.
Umo�liwia okre�lenie opcji kadrowania (przycinania) (str. 293).
Umo�liwia okre�lenie formatu i rodzaju papieru oraz uk�adu wydruku.
Umo�liwia powrót do ekranu przedstawionego w punkcie 1.
Uruchamia drukowanie.

Wy�wietlone zostan� informacje dotycz�ce formatu i rodzaju papieru oraz uk�adu wydruku.
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w Drukowanie

� Wybierz format papieru 
za�adowanego do drukarki, a 
nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� Zostanie wy�wietlony ekran rodzaju papieru.

� Wybierz rodzaj papieru 
za�adowanego do drukarki, a 
nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� Zostanie wy�wietlony ekran uk�adustrony.

� Wybierz uk�ad strony, a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

� Ponownie zostanie wy�wietlony 
ekran ustawie
 drukowania.

*1: Zostan� wydrukowane dane Exif: nazwa aparatu, nazwa obiektywu, tryb fotografowania, 
czas na�wietlania, przys�ona, warto�� kompensacji ekspozycji, czu�o�� ISO, balans bieli itp.

*2: Po wybraniu obrazów do polecenia wydruku zgodnie ze standardem „Digital Print 
Order Format (DPOF)” (str. 295) nale�y wydrukowa� je, wykonuj�c czynno�ci 
procedury „Bezpo�rednie drukowanie obrazów wybranych do drukowania” (str. 298).

Q Ustawianie formatu papieru

Y Ustawianie rodzaju papieru

U Ustawianie uk�adu strony

Z ramk� Odbitki b�d� mia�y bia�e ramki wzd�u� kraw�dzi.

Bez ramki Odbitki nie b�d� mia�y ramek. Je�li drukarka nie pozwala na 
drukowanie bez ramek, odbitki b�d� mia�y ramki.

Z ramk�c
Na marginesie odbitek formatu 9 x 13 cm i wi�kszych zostan� 
wydrukowane informacje o obrazie*1.

xx na 1 Opcja drukowania 2, 4, 8, 9, 16 lub 20 obrazów na jednym arkuszu.

20 na 1c
35 na 1p

Na arkuszu formatu A4 lub Letter zostanie wydrukowanych 20 lub 35 miniatur obrazów*2.
•  W przypadku opcji [20 na 1c] zostan� wydrukowane tak�e informacje o obrazie*1.

Domy�lne Uk�ad strony zmienia si� w zale�no�ci od modelu drukarki lub jej ustawie
.

Je�li proporcje kadru obrazu s� inne ni� proporcje kraw�dzi papieru do drukowania, w 
przypadku drukowania bez ramek obraz mo�e zosta� znacznie przyci�ty. Je�li obraz 
jest przyci�ty, wydruk mo�e by� bardziej ziarnisty ze wzgl�du na ni�sz� liczb� pikseli.
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4 Ustaw efekty drukowania.
� Dostosuj ustawienia zale�nie od potrzeb. Je�li nie musisz 

ustawia� �adnych efektów drukowania, przejd� do punktu 5.
� Zakres pozycji wy�wietlanych na 

ekranie zale�y od drukarki.
� Wybierz opcj�, a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Wybierz ��dany efekt druku, a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Je�li obok pozycji <z> jest 

wy�wietlana jasna ikona <e>, mo�na 
tak�e dostosowa� efekt druku (str. 292).

* Zmiana efektów druku jest odzwierciedlana na obrazie wy�wietlanym w lewym 
górnym rogu. Nale�y pami�ta�, �e wydrukowana odbitka mo�e wygl�da� nieco 
inaczej ni� wy�wietlany obraz, którego wygl�d jest tylko przybli�ony. Dotyczy 
to tak�e ustawie
 [Jasno��] i [Reg. poziomów] opisanych na str. 292.

Efekt druku Opis

EW�. Obraz zostanie wydrukowany z u�yciem standardowych kolorów drukarki. 
Do automatycznej korekcji obrazu zostan� zastosowane dane Exif obrazu.

EWy�. Nie b�dzie zastosowana �adna automatyczna korekcja.

EVivid
Wydrukowany obraz b�dzie charakteryzowa� si� wy�szym 
nasyceniem w celu o�ywienia koloru niebieskiego i zielonego.

ENR Przed wydrukiem zostan� zredukowane szumy obrazu.

0 Cz/bia�y Wydruki b�d� czarno-bia�e z neutraln� czerni�.

0 Ton ch�odny Wydruki b�d� czarno-bia�e z ch�odn� czerni� przechodz�c� w kolor niebieski.

0 Ton ciep�y Wydruki b�d� czarno-bia�e z ciep�� czerni� przechodz�c� w kolor �ó�ty.

zNeutralny Obraz b�dzie wydrukowany z zastosowaniem rzeczywistych kolorów 
i kontrastu. Nie b�dzie zastosowana �adna automatyczna regulacja koloru.

zNeutr.r�cz
Wydruki b�d� takie same, jak w przypadku ustawienia 
„Neutralny”. Jednak to ustawienie pozwala na dok�adniejsz� 
regulacj� parametrów drukowania ni� ustawienie „Neutralny”.

EDomy�lnie
Sposób drukowania b�dzie zale�e� od drukarki. Szczegó�owe 
informacje mo�na znale�� w instrukcji obs�ugi drukarki.

W przypadku wydrukowania informacji o obrazie wykonanym z czu�o�ci� 
H1 lub H2 ISO, dok�adna warto�� ISO nie zostanie wydrukowana.
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5 Ustaw opcj� drukowania daty 
i numeru pliku.
� Dostosuj ustawienia zale�nie 

od potrzeb.
� Wybierz pozycj� <I>, a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.
� Wybierz ��dane ustawienie, a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

6 Ustaw liczb� kopii.
� Dostosuj ustawienia zale�nie 

od potrzeb.
� Wybierz pozycj� <R>, a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.
� Ustaw liczb� kopii, a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.

7 Rozpocznij drukowanie.
� Wybierz pozycj� [Drukuj], a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� Wybór ustawienia [Domy�lnie] dla efektów druku oraz pozosta�ych 
opcji powoduje zastosowanie domy�lnych ustawie
 drukarki okre�lonych 
przez producenta. Informacje dotycz�ce parametrów dla ustawienia 
[Domy�lnie] mo�na znale�� w instrukcji obs�ugi u�ywanej drukarki.

� Czas od wyboru pozycji [Drukuj] do momentu rozpocz�cia drukowania 
zale�y od rozmiaru pliku i jako�ci rejestracji obrazu.

� Je�li zastosowano korekcj� przesuni�cia obrazu (str. 293), wydruk 
obrazu mo�e zaj�� wi�cej czasu.

� Aby zatrzyma� drukowanie, nale�y nacisn�� przycisk <0> w 
momencie wy�wietlania pozycji [Koniec], a nast�pnie wybra� 
pozycj� [OK].

� Wykonanie funkcji [54:Kasowanie nastaw aparatu] (str. 56) 
powoduje przywrócenie warto�ci domy�lnych wszystkich ustawie
.



w Drukowanie

292

W punkcie 4 na str. 290 wybierz efekt 
druku. Je�li obok symbolu <z> jest 
wy�wietlana jasna ikona <e>, mo�na 
nacisn�� przycisk <B>. Umo�liwi to 
ustawienie efektu druku. Mo�liwo�ci 
regulacji oraz wy�wietlane pozycje zale�� 
od wyborów dokonanych w punkcie 4.

� Jasno��
Umo�liwia regulacj� jasno�ci obrazu.

� Reg. poziomów
Wybór pozycji [R�czna] pozwala zmieni� rozk�ad 
histogramu oraz wyregulowa� jasno�� i kontrast obrazu.
W momencie wy�wietlania ekranu regulacji poziomów naci�nij 
przycisk <B>, aby zmieni� po�o�enie wska�nika <h>. 
U�yj przycisku <U>, aby dowolnie wyregulowa� poziom 
cieni (0–127) lub poziom �wiate� (128–255).

� kJa�niej
Funkcja przydatna w przypadku fotografowania pod �wiat�o i zbyt ciemnej twarzy 
fotografowanej osoby. Wybór opcji [W�.] powoduje rozja�nienie twarzy na odbitce.

� Reduk.cz.oczu
Funkcja przydatna w przypadku fotografowania z lamp� b�yskow� powoduj�c� 
powstawanie efektu czerwonych oczu u fotografowanej osoby. Wybór opcji 
[W�.] powoduje usuni�cie czerwonego zabarwienia oczu na odbitce.

e Regulacja efektów drukowania

� Efekty [kJa�niej] i [Reduk.cz.oczu] nie b�d� wy�wietlone na ekranie.
� Wybór pozycji [Nastawy] pozwala wyregulowa� nast�puj�ce parametry: 

[Kontrast], [Nasycenie], [Ton koloru] i [Balans koloru]. Aby 
wyregulowa� [Balans koloru], u�yj <9>. Symbol „B” oznacza kolor 
niebieski (ang. blue), „A” — bursztynowy (amber), „M” — purpurowy 
(magenta), natomiast „G” — zielony (green). Kolor zostanie 
skorygowany zgodnie z wybranym kierunkiem.

� Wybór pozycji [Kasuj nastawy] powoduje przywrócenie warto�ci 
domy�lnych wszystkich efektów druku.
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Obraz mo�na wykadrowa� i wydrukowa� 
tylko jego wykadrowany obszar. Daje to 
podobny efekt, jak zmiana kompozycji kadru.
Kadrowanie nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio 
przed rozpocz�ciem drukowania. Przeprowadzenie 
kadrowania przed zmian� ustawie
 drukowania mo�e 
spowodowa� konieczno�� ponownego kadrowania 
zdj�cia przed rozpocz�ciem drukowania.

1 Na ekranie ustawie
 drukowania wybierz pozycj� [Kadrowanie].

2 Ustaw rozmiar, pozycj� i format ramki kadrowania.
� Zostanie wydrukowany obszar obrazu wewn�trz ramki kadrowania. Format 

ramki kadrowania mo�na zmieni� za pomoc� pozycji [Opcje papieru].
Zmiana rozmiaru ramki kadrowania
Obró� pokr�t�o <6>, aby zmieni� rozmiar ramki kadrowania. Im mniejsza 
ramka kadrowania, tym silniejsze powi�kszenie obrazu na odbitce.
Przesuwanie ramki kadrowania
U�yj <9>, aby przesuwa� ramk� na obrazie w poziomie lub w pionie. 
Przesuwaj ramk� kadrowania, a� obejmie ��dany obszar obrazu.
Obracanie ramki
Naciskanie przycisku <B> powoduje prze��czanie pomi�dzy 
pionow� i poziom� orientacj� ramki kadrowania. Umo�liwia to 
utworzenie pionowej odbitki z poziomego obrazu.
Korekcja przesuni�cia obrazu
Korzystaj�c z pokr�t�a <5>, mo�na wyregulowa� k�t przesuni�cia 
obrazu o maksymalnie ±10 stopni, w odst�pach co 0,5 stopnia. 
Podczas regulacji przesuni�cia obrazu ikona <O> na ekranie 
zmieni kolor na niebieski.

3 Naci�nij przycisk <0>, aby wyj�� z menu kadrowania.
� Ponownie zostanie wy�wietlony ekran ustawie
 drukowania.
� Obszar kadrowanego obrazu mo�na sprawdzi� w lewym górnym 

rogu ekranu ustawie
 drukowania.

Kadrowanie obrazu
Korekcja przesuni�cia
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� W przypadku niektórych drukarek obszar kadrowanego obrazu mo�e nie 
by� drukowany zgodnie z ustawieniem.

� Im mniejsza ramka kadrowania, tym bardziej ziarnisty wygl�d obrazu 
na odbitce.

� Podczas kadrowania obrazu nale�y patrze� na monitor LCD aparatu. 
W przypadku obserwacji obrazu na ekranie telewizora ramka 
kadrowania mo�e nie by� wy�wietlana dok�adnie.

Sposób post�powania w przypadku b��dów drukarki
Je�li po rozwi�zaniu problemu z drukark� (brak atramentu, brak papieru itp.) 
i wybraniu pozycji [Dalej] w celu kontynuowania drukowania drukowanie nie 
zosta�o wznowione, nale�y je wznowi�, korzystaj�c z przycisków drukarki. 
Szczegó�owe informacje dotycz�ce kontynuowania drukowania mo�na 
znale�� w instrukcji obs�ugi drukarki.

Komunikaty o b��dach
W przypadku wyst�pienia problemu podczas drukowania na monitorze LCD 
zostanie wy�wietlony komunikat o b��dzie. Aby zatrzyma� drukowanie, 
naci�nij przycisk <0>. Po rozwi�zaniu problemu wznów drukowanie. 
Szczegó�owe informacje dotycz�ce rozwi�zywania problemów zwi�zanych 
z drukowaniem mo�na znale�� w instrukcji obs�ugi drukarki.

B��d papieru
Sprawd�, czy papier zosta� prawid�owo za�adowany do drukarki.

B��d kasety z atram./ta�m�
Sprawd� poziom atramentu w drukarce i zbiornik na zu�yty atrament.

B��d urz�dzenia
Sprawd�, czy w drukarce wyst�pi�y inne b��dy, niezwi�zane z papierem 
i atramentem.

B��d pliku
Wybranego obrazu nie mo�na wydrukowa� z wykorzystaniem standardu 
PictBridge. Obrazy wykonane przez inne aparaty lub edytowane za 
pomoc� komputera mog� nie nadawa� si� do wydrukowania.
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Mo�esz ustawi� rodzaj wydruku oraz opcje drukowania daty i numeru 
pliku. Opcje drukowania zostan� zastosowane do wszystkich obrazów 
wybranych do drukowania (nie ma mo�liwo�ci ich indywidualnego 
ustawienia dla poszczególnych obrazów).

1 Wybierz pozycj� [Polecenie 
wydruku obrazów].
� Na karcie [31] wybierz pozycj� 

[Polecenie wydruku obrazów], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz pozycj� [Nastawy].
� Wybierz pozycj� [Nastawy], a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

3 Ustaw ��dan� opcj�.
� Ustaw opcje [Rodzaj wydruku], 

[Data] i [Numer pliku].
� Wybierz opcj�, która ma by� 

ustawiona, a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>. Wybierz ��dane 
ustawienie, a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

W Standard DPOF (Digital Print Order Format)

Ustawianie opcji drukowania

[Rodzaj wydruku] [Data] [Numer pliku]
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4 Zamknij ekran ustawie
.
� Naci�nij przycisk <M>.
� Ponownie zostanie wy�wietlony 

ekran polecenia wydruku obrazów.

� Nast�pnie wybierz opcj� [Wyb.obraz], 
[z n] lub [Wszystkie], aby wybra� 
obrazy, które maj� by� wydrukowane.

Rodzaj 
wydruku

K Standard Wydruk jednego obrazu na jednym arkuszu.

L Miniatury Wydruk wielu miniatur obrazów na jednym arkuszu.

K
L

Oba 
rodzaje Wydruk standardowych odbitek oraz miniatur.

Data
W�.

[W�.]: wydruk daty rejestracji na odbitce.
Wy�.

Numer pliku
W�.

[W�.]: wydruk numeru pliku na odbitce.
Wy�.

� W przypadku niektórych ustawie
 drukowania i modeli drukarek data i 
numer pliku mog� nie by� drukowane, nawet je�li w pozycji [Data] i 
[Numer pliku] zosta�a wybrana warto�� [W�.].

� W przypadku wyboru opcji [Miniatury] nie mo�na jednocze�nie wybra� 
opcji [W�.] w pozycjach [Data] i [Numer pliku].

� W przypadku drukowania z wykorzystaniem standardu DPOF nale�y u�y� karty, 
dla której ustawiono dane polecenia wydruku obrazów. Ten sposób nie b�dzie 
dost�pny w przypadku próby wydrukowania obrazów skopiowanych z karty.

� Niektóre drukarki i laboratoria fotograficzne zgodne ze standardem DPOF mog� nie 
wydrukowa� zdj�� zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Przed rozpocz�ciem 
drukowania nale�y zapozna� si� z instrukcj� obs�ugi drukarki. W przypadku 
laboratorium sprawdzi� jego zgodno�� ze standardem podczas zamawiania zdj��.

� Je�li polecenie wydruku na karcie zosta�o wcze�niej ustawione w innym 
aparacie, nie nale�y umieszcza� jej w aparacie w celu okre�lenia polecenia 
wydruku. Polecenie wydruku obrazów mo�na zast�pi�. W przypadku 
niektórych rodzajów obrazu funkcja polecenia wydruku mo�e nie by� dost�pna.

Obrazów RAW i filmów nie mo�na do��czy� do polecenia wydruku. Obrazy 
RAW mo�na drukowa� z wykorzystaniem standardu PictBridge (str. 286).
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W Standard DPOF (Digital Print Order Format)

� Wyb.obraz
Opcja umo�liwia pojedyncze wybieranie obrazów.
Je�li naci�niesz przycisk <u> i obrócisz 
pokr�t�o <6> w lewo, mo�esz wybra� 
obraz z podgl�du trzech obrazów. Aby 
wróci� do wy�wietlania pojedynczych 
obrazów, obró� pokr�t�o <6> w prawo.
Naci�nij przycisk <M>, aby zapisa� 
polecenie wydruku obrazów na karcie.
[Standard] [Oba rodzaje]
U�yj przycisku <V>, aby doda� 
polecenie wydruku 1 egzemplarza 
wy�wietlonego obrazu.

[Miniatury]
Naci�nij <0>, aby obj�� obrazy z 
symbolem <X> na wydruku miniatur.

� z n
Wybierz pozycj� [Zaznacz wszystkie w folderze], a nast�pnie wybierz folder. 
Zostanie z�o�one polecenie wydruku jednej kopii wszystkich obrazów w folderze. 
Je�li zostanie wybrana pozycja [Kasuj ca�y wybór w folderze], a nast�pnie 
zostanie wybrany folder, polecenie wydruku dla tego folderu b�dzie anulowane.

� Wszystkie
Wybór opcji [Zaznacz wszystkie na karcie] spowoduje oznaczenie do drukowania 
po jednej kopii wszystkich obrazów na karcie. Wybór opcji [Kasuj ca�y wybór na 
karcie] spowoduje anulowanie polecenia wydruku wszystkich obrazów na karcie.

Polecenie wydruku obrazów

Liczba odbitek
��czna liczba wybranych obrazów

Ikona miniatur
Symbol zaznaczenia

� Uwaga: obrazy RAW i filmy nie b�d� uwzgl�dnione w poleceniu 
wydruku, nawet w przypadku wyboru opcji „z n” lub „Wszystkie”.

� W przypadku korzystania z drukarki zgodnej ze standardem PictBridge w 
ramach jednego poleceniu wydruku nie nale�y umieszcza� wi�cej ni� 
400 obrazów. Wybór wi�kszej liczby mo�e spowodowa�, �e nie 
wszystkie obrazy zostan� wydrukowane.



298

Za pomoc� drukarki zgodnej ze 
standardem PictBridge mo�na w 
prosty sposób drukowa� obrazy z 
wykorzystaniem trybu DPOF.

1 Przygotuj si� do drukowania.
� Patrz str. 286. 

Wykonaj procedur� „Pod��czanie aparatu do drukarki” a� do punktu 5.

2 Na karcie [31] wybierz pozycj� [Polecenie wydruku obrazów].

3 Wybierz pozycj� [Drukuj].
� Pozycja [Drukuj] b�dzie wy�wietlana, o ile aparat jest 

pod��czony do drukarki i jest mo�liwe drukowanie.

4 Ustaw [Opcje papieru] (str. 288).
� Dostosuj efekty drukowania odpowiednio do potrzeb (str. 290).

5 Wybierz pozycj� [OK].

W Bezpo�rednie drukowanie obrazów wybranych do drukowania

� Przed rozpocz�ciem wydruku nale�y ustawi� format papieru.
� Niektóre drukarki nie mog� drukowa� numerów plików.
� Je�li zosta�a wybrana opcja [Z ramk�], w przypadku niektórych drukarek 

data mo�e by� drukowana na marginesie.
� W przypadku niektórych drukarek data drukowana na jasnym tle lub na 

marginesie mo�e wydawa� si� zbyt jasna.

� W menu [Reg. poziomów] nie mo�na wybra� pozycji [R�czna].
� Je�li drukowanie zostanie zatrzymane, drukowanie pozosta�ych stron mo�na wznowi�, wybieraj�c 

pozycj� [Dalej]. Zatrzymanego drukowania nie mo�na kontynuowa� w nast�puj�cych przypadkach:
• Przed kontynuowaniem drukowania zmieniono polecenie drukowania 

lub usuni�to zdj�cia wybrane do drukowania.
• W przypadku drukowania miniatur, przed kontynuowaniem drukowania 

zosta�y zmienione ustawienia papieru.
• Gdy drukowanie zosta�o wstrzymane, na karcie zabrak�o 

wystarczaj�cej ilo�ci wolnego miejsca.
� W przypadku problemów wyst�puj�cych podczas drukowania — patrz str. 294.
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Po wybraniu obrazów do fotoksi��ki (maksymalnie 998 obrazów) i 
u�yciu do��czonego oprogramowania EOS Utility do przes�ania ich do 
komputera wybrane obrazy zostan� skopiowane do wyznaczonego 
folderu. Funkcja jest przydatna w przypadku zamawiania fotoksi��ek 
przez Internet i drukowania fotoksi��ek na drukarce.

1 Wybierz pozycj� 
[Opcje fotoksi��ki].
� Na karcie [x1] wybierz pozycj� 

[Opcje fotoksi��ki], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz pozycj� [Wybierz obrazy].
� Wybierz pozycj� [Wybierz obrazy], 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Zostanie wy�wietlony obraz.
� Je�li naci�niesz przycisk <u> i 

obrócisz pokr�t�o <6> w lewo, 
mo�esz wybra� obraz z podgl�du 
trzech obrazów. Aby wróci� do 
wy�wietlania pojedynczych obrazów, 
obró� pokr�t�o <6> w prawo.

3 Zaznacz obraz, który ma by� wybrany.
� Obró� pokr�t�o <5>, aby wybra� 

obraz, a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

� Powtórz ten punkt, aby wybra� inne 
obrazy. Liczba wybranych obrazów b�dzie 
wy�wietlana w lewym górnym rogu ekranu.

� Aby anulowa� wybór obrazu, 
ponownie naci�nij przycisk <0>.

� Aby wróci� do menu, naci�nij 
przycisk <M>.

p Wybieranie obrazów do fotoksi��ki

Wybieranie pojedynczych zdj��



p Wybieranie obrazów do fotoksi��ki

300

Istnieje mo�liwo�� jednoczesnego wybrania wszystkich obrazów 
z folderu lub karty.

Je�li w pozycji [x1: Opcje fotoksi��ki] 
zosta�a wybrana opcja [Wszystkie 
obrazy w folderze] lub [Wszystkie 
obrazy na karcie], zostan� wybrane 
wszystkie obrazy zapisane w folderze 
lub na karcie.
Aby anulowa� wybór obrazów, 
wybierz opcj� [Kasuj ca�y wybór 
w folderze] lub [Kasuj ca�y wybór 
na karcie].

Wybieranie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie

Obrazów RAW i filmów nie mo�na wybra� do wydruku.

Nie nale�y wybiera� w tym aparacie obrazów wybranych wcze�niej do innej 
fotoksi��ki w innym aparacie. Ustawienia fotoksi��ki mo�na zast�pi�.
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13
Dostosowywanie 

aparatu
Poszczególne funkcje aparatu mo�na dostosowa� 
do preferowanego sposobu wykonywania zdj��, 
korzystaj�c z menu Funkcje indywidualne.
Ponadto, bie��ce ustawienia aparatu mo�na zapisa� 
jako po�o�enia <w> i <x> pokr�t�a wyboru trybów.
Funkcje przedstawione w tym rozdziale dzia�aj� tylko 
w trybach strefy twórczej.

Strefa twórcza
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1 Wybierz pozycj� [8].

2 Wybierz grup�.
� Wybierz jedno z ustawie
 C.Fn I-III, a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

3 Wybierz numer 
funkcji indywidualnej.
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� 

numer funkcji indywidualnej, 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

4 Zmie
 ustawienie 
wed�ug potrzeb.
� Wybierz ��dane ustawienie (numer), 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Aby ustawi� inne funkcje 

indywidualne, powtórz czynno�ci 
opisane w punktach od 2 do 4.

� Cyfry na dole ekranu okre�laj� 
aktualne ustawienia funkcji 
indywidualnych.

5 Zamknij ekran ustawie
.
� Naci�nij przycisk <M>.
� Ekran przedstawiony w punkcie 2 

zostanie ponownie wy�wietlony.

Aby usun�� wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych, w punkcie 2 
nale�y wybra� pozycj� [Kasowanie nastaw funkcji C.Fn].

3 Ustawianie funkcji indywidualnychN

Numer funkcji indywidualnej

Usuwanie wszystkich funkcji indywidualnych

Nawet po przywróceniu warto�ci domy�lnych wszystkich ustawie
 funkcji 
indywidualnych ustawienia [8C.Fn III -2: Matówka] i [8C.Fn III -5: 
Ustawienia w�asne] zostan� zachowane.
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3 Funkcje indywidualneN

C.Fn I: Ekspozycja
A

Fotografo
wanie LV

k 
Filmowanie

1 Przyrosty nastaw ekspozycji
str. 304

2 2

2 Przyrosty nastaw czu�o�ci ISO 2 W a
3 Auto-kasowanie sekwencji BKT 2 (Zdj�cia z 

sekwencj� 
balansu bieli)

4 Kolejno�� zmian w sekwencji BKT
str. 305

2

5 Liczba zdj�� w sekwencji BKT 2

6 Bezpieczne przesuwanie ekspozycji str. 306 2

C.Fn II: Autofokus
1 Czu�o�� �ledzenia str. 307
2 	ledzenie przyspieszania/zwalniania

str. 308
3 Priorytet 1. zdj�cia AI Servo
4 Priorytet 2. zdj�cia AI Servo

str. 309
5 O�wietlenie wspomagaj�ce AF W trybie 

f*
6 Szukanie ostro�ci po utracie AF

str. 310

W trybie 
f*

W trybie 
f*

7 Punkt AF powi�zany z orientacj� W trybie 
f*

W trybie 
f*

8 Nak�adkowe wy�wietlanie

9 Mikroregulacja AF str. 311 W trybie 
f*

W trybie 
f*

* W przypadku korzystania z lampy b�yskowej Speedlite serii EX (sprzedawanej osobno) 
wyposa�onej w lampk� LED, o�wietlenie wspomagaj�ce AF zadzia�a tak�e w trybie d oraz c.

C.Fn III: Operowanie/Inne
1 Kierunek obracania w Tv/Av str. 311 2 2

2 Matówka str. 312
3 Blokada kilku funkcji

str. 313
2 2

4 Ostrze�enia ! w wizjerze
5 Ustawienia w�asne Zale�nie od ustawienia

Funkcje indywidualne wy�wietlone w kolorze szarym nie dzia�aj� podczas fotografowania 
Live View (fotografowanie LV) i podczas filmowania (ustawienia s� niedost�pne).
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3 Ustawienia funkcji indywidualnychN
C.Fn I: Ekspozycja

C.Fn I -1 Przyrosty nastaw ekspozycji
0: 1/3 stopnia
1: 1/2 stopnia

Umo�liwia ustawienie czasu na�wietlania, przys�ony, kompensacji ekspozycji, 
sekwencji na�wietlania, korekty ekspozycji lampy itp. z dok�adno�ci� do  
1/2 stopnia. Opcja jest przydatna, je�li u�ytkownik preferuje regulacj� 
parametrów ekspozycji z mniejsz� dok�adno�ci� ni� 1/3 stopnia.

C.Fn I -2 Przyrosty nastaw czu�o�ci ISO
0: 1/3 stopnia
1: 1 stopie


C.Fn I -3 Auto-kasowanie sekwencji BKT
0: W�.

Po ustawieniu prze��cznika zasilania w po�o�enie <2>, ustawienia 
sekwencji na�wietlania i sekwencji balansu bieli zostan� anulowane. 
Sekwencja na�wietlania zostanie równie� anulowana, gdy lampa b�dzie 
gotowa do emisji b�ysku lub je�li u�ytkownik prze��czy si� na filmowanie.

1: Wy�.
Ustawienia sekwencji na�wietlania oraz sekwencji balansu bieli nie zostan� 
anulowane nawet po ustawieniu prze��cznika zasilania w pozycji <2>. 
(Je�li lampa jest gotowa do emisji b�ysku lub prze��czysz na filmowanie, 
sekwencja na�wietlania zostanie tymczasowo anulowana, jednak�e zakres 
sekwencji na�wietlania zostanie zachowany).

W przypadku ustawienia 1 poziom ekspozycji jest wy�wietlany w wizjerze i 
na monitorze LCD, jak to zosta�o przedstawione na poni�szym rysunku.
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3 Ustawienia funkcji indywidualnychN

C.Fn I -4 Kolejno�� zmian w sekwencji BKT
Istnieje mo�liwo�� zmiany sekwencji na�wietlania oraz sekwencji balansu bieli.
0: 0a-a+
1: -a0a+
2: +a0a-

C.Fn I -5 Liczba zdj�� w sekwencji BKT
Liczb� zdj�� wykonanych w sekwencji na�wietlania i w sekwencji balansu bieli 
mo�na zmienia�. Oprócz standardowych 3 zdj�� mo�na wybra� opcj� 2, 5 lub 
7 zdj��.
Je�li zosta�a ustawiona opcja [Kolejno�� zmian w sekw. BKT: 0], zdj�cia w 
sekwencji b�d� wykonywane zgodnie z poni�sz� tabel�.
0: 3 zdj�cia
1: 2 zdj�cia
2: 5 zdj��
3: 7 zdj��

Sekwencja 
na�wietlania

Sekwencja balansu bieli
Kierunek N/B Kierunek P/Z

0 : Standardowa ekspozycja 0 : Standardowy balans bieli 0 : Standardowy balans bieli
- : Zmniejszona 

warto�� ekspozycji
- : Odchylenie w 

kierunku niebieskiego
- : Odchylenie w 

kierunku purpurowego
+ : Zwi�kszona 

warto�� ekspozycji
+ : Odchylenie w 

kierunku bursztynowego
+ : Odchylenie w 

kierunku zielonego

(dok�adno�� do 1 stopnia)

1 zdj�cie 2 
zdj�cie

3 
zdj�cie

4 
zdj�cie

5 
zdj�cie

6 
zdj�cie

7 
zdj�cie

0: 3 zdj�cia Standard (0) -1 +1

1: 2 zdj�cia Standard (0) ±1

2: 5 zdj�� Standard (0) -2 -1 +1 +2

3: 7 zdj�� Standard (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

Ustawienie 1 pozwala wybra� warto�� + lub - podczas konfigurowania 
funkcji sekwencji na�wietlania.
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C.Fn I -6 Bezpieczne przesuwanie ekspozycji
0: Wy��cz
1: Czas na�w./Przys�ona

Funkcja ta dzia�a w trybie AE z preselekcj� migawki (s) oraz w trybie AE 
z preselekcj� przys�ony (f). Je�li jasno�� obiektu zmienia si� w sposób 
nieregularny i nie mo�na uzyska� standardowej ekspozycji w zakresie 
automatycznej ekspozycji, aparat automatycznie zmieni r�cznie wybrane 
ustawienie w celu uzyskania standardowej ekspozycji.

2: Czu�o�� ISO
Funkcja ta dzia�a w trybie Programowa AE (d), w trybie AE z preselekcj� 
migawki (s) i w trybie AE z preselekcj� przys�ony (f). Je�li jasno�� 
obiektu zmienia si� w sposób nieregularny i nie mo�na uzyska� standardowej 
ekspozycji w zakresie automatycznej ekspozycji, aparat automatycznie 
zmieni r�cznie wybrane ustawienie czu�o�ci ISO w celu uzyskania 
standardowej ekspozycji.

� Nawet je�li w pozycji [z3: Nastawy czu�o�ci ISO] ustawienia [Zakres 
czu�o�ci ISO] i [Min.czas na�w.] s� inne ni� domy�lne, bezpieczne 
przesuni�cie zast�pi te ustawienia, gdy nie b�dzie mo�na uzyska� 
standardowej ekspozycji.

� Minimalne i maksymalne czu�o�ci ISO bezpiecznego przesuwania 
ekspozycji za pomoc� czu�o�ci ISO b�d� okre�lone za pomoc� 
ustawienia [Autom. zakres ISO] (str. 110). Jednak�e je�li r�czne 
ustawiona czu�o�� ISO przekracza [Autom. zakres ISO], bezpieczne 
przesuwanie ekspozycji b�dzie dzia�a� do r�cznie ustawionej 
czu�o�ci ISO.

� Je�li ustawiono [Czas na�wietlania/Przys�ona] lub [Czu�o�� ISO], 
bezpieczne przesuwanie ekspozycji b�dzie mia�o miejsce w razie 
potrzeby nawet gdy stosowana jest lampa b�yskowa.
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3 Ustawienia funkcji indywidualnychN

C.Fn II: Autofokus

C.Fn II -1 Czu�o�� �ledzenia
Ustawia czu�o�� �ledzenia obiektu podczas 
dzia�ania AI Servo AF gdy przeszkoda wchodzi 
w punkty AF lub gdy punkty AF oddalaj� si� 
od obiektu.

[0]
Ustawienie domy�lne odpowiednie w przypadku wi�kszo�ci obiektów. 
Odpowiedni dla zwyk�ych ruchomych obiektów.

[Blokada: -2 / Blokada: -1]
Aparat kontynuuje nastawianie na ostro�� na obiekcie, nawet gdy przeszkody 
wchodz� w punkty AF lub obiekt oddala si� od punktów AF. Ustawienie -2 
sprawia, �e aparat �ledzi docelowy obiekt d�u�ej ni� przy ustawieniu -1.
Jednak�e je�li aparat nastawi ostro�� na niew�a�ciwy obiekt, prze��czenie 
i nastawienie na docelowy obiekt zajmuje nieco wi�cej czasu.

[Szybka zmiana: +2 / Szybka zmiana:+1]
Po tym jak punkt AF zacznie pod��a� za obiektem, to ustawienie umo�liwia 
aparatowi ustawianie na ostro�� na kolejne obiekty w ró�nych odleg�o�ciach. 
Bardzo wygodna funkcja, je�li ostro�� ma by� zawsze ustawiana na 
najbli�szym obiekcie. Ustawienie +2 sprawia, �e nastawienie na kolejnym 
obiekcie trwa krócej, ni� przy ustawieniu +1.
Jednak�e aparat jest bardziej sk�onny do nastawiania na ostro�� na 
niew�a�ciwym obiekcie.

[Czu�.�ledz.] to ta sama funkcja co [Czu�o�� �ledzenia w AI Servo] 
w aparatach EOS-1D Mark III/IV, EOS-1Ds Mark III i EOS 7D.
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C.Fn II -2 �ledzenie przyspieszania/zwalniania
S�u�y do ustawiania czu�o�ci �ledzenia 
ruchomych obiektów, których pr�dko�� zmienia 
si� gwa�townie, ruszaj� lub zatrzymuj� si� itp.

[0]
Odpowiednie dla obiektów poruszaj�cych si� 
ze sta�� pr�dko�ci�.

[+2/+1]
Skuteczne dla obiektów wykonuj�cych nag�e ruchy, nag�e przy�pieszenia/
zwolnienia lub nag�e zatrzymania. Nawet je�li pr�dko�� obiektu zmienia si� 
nagle, aparat utrzymuje ostro�� na docelowym obiekcie. Przyk�ad: w 
przypadku zbli�aj�cego si� obiektu aparat staje si� mniej sk�onny do 
nastawiania na ostro�� za nim, by unikn�� rozmycia obiektu.
W przypadku obiektu zatrzymuj�cego si� nagle, aparat jest mniej sk�onny do 
nastawiania na ostro�� przed nim. Ustawienie +2 �ledzi nag�e zmiany 
pr�dko�ci ruchu obiektu lepiej ni� ustawienie +1.
Poniewa� jednak aparat jest czu�y na najmniejsze ruchy obiektu, nastawianie 
na ostro�� mo�e by� chwilowo niestabilne.

C.Fn II -3 Priorytet 1. zdj�cia AI Servo
Mo�na ustawi� charakterystyk� dzia�ania AF i 
czas zwalniania dla pierwszego zdj�cia w trybie 
AI Servo AF.

[Priorytet równowa�ny]
Zapewnia równowag� mi�dzy czasem ostrzenia i wyzwalania.

[Prior. wyzw.] ( )
Po naci�ni�ciu spustu migawki aparat natychmiast wykonuje zdj�cie, nawet 
je�li obiekt nie jest ostry. Jest to przydatne, gdy zwalnianie migawki ma mie� 
pierwsze
stwo nad regulacj� ostro�ci.

[Prior. ostr.] ( )
Po naci�ni�ciu spustu migawki zdj�cie nie zostanie zrobione dopóki obiekt 
jest nieostry. Ta funkcja jest bardzo wygodna, gdy ostro�� ma by� zawsze 
ustawiana przed wykonaniem zdj�cia.
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C.Fn II -4 Priorytet 2. zdj�cia AI Servo
Mo�na ustawi� charakterystyk� dzia�ania AF i 
czas zwalniania podczas ci�g�ego wykonywania 
zdj�� po pierwszym zdj�ciu w trybie AI Servo AF.

[Priorytet równowa�ny]
Zapewnia równowag� mi�dzy ostro�ci� a szybko�ci� serii zdj��. Serie zdj�� 
mog� by� wolniejsze przy s�abym o�wietleniu i kontra�cie.

[Prior.sz.fot.] ( )
Szybko�� serii zdj�� jest wa�niejsza ni� ostro��. Utrzymywana jest sta�a szybko�� serii 
zdj��. Ta funkcja jest bardzo wygodna, gdy chce sie utrzyma� sta�� szybko�� serii zdj��.

[Prior. ostr.] ( )
Ostro�� wa�niejsza wzgl�dem szybko�ci serii zdj��. Zdj�cie nie zostanie 
zrobione dopóki obiekt jest nieostry. Ta funkcja jest bardzo wygodna, gdy 
ostro�� ma by� zawsze ustawiana przed wykonaniem zdj�cia.

C.Fn II -5 O�wietlenie wspomagaj�ce AF
W��cza lub wy��cza przeznaczone dla aparatów EOS o�wietlenie 
wspomagaj�ce lampy b�yskowej Speedlite.
0: W��cz

Lampa b�yskowa Speedlite b�dzie w razie potrzeby emitowa�a o�wietlenie wspomagaj�ce AF.
1: Wy��cz

Lampa b�yskowa Speedlite nie b�dzie emitowa�a o�wietlenia wspomagaj�cego 
AF. Zapobiega to przeszkadzaniu innym przez o�wietlenie wspomagaj�ce.

2: Tylko o�w. wspomag. IR AF
Spo�ród lamp b�yskowych Speedlite wy��cznie modele z funkcj� podczerwieni 
b�d� mog�y emitowa� o�wietlenie wspomagaj�ce AF. Zapobiega to 
emitowaniu �wiat�a wspomagaj�cego AF w formie serii ma�ych b�ysków.
W przypadku korzystania z lampy b�yskowej Speedlite serii EX wyposa�onej w 
lampk� LED o�wietlenie wspomagaj�ce AF nie zostanie automatycznie w��czone.

Je�li funkcja indywidualna [O�wietlenie wspomagaj�ce AF] zewn�trznej 
lampy Speedlite zosta�a ustawiona w pozycji [Wy��cz], to ustawienie funkcji 
zostanie nadpisane i o�wietlenie wspomagaj�ce AF nie b�dzie emitowane.
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C.Fn II -6 Szukanie ostro�ci po utracie AF
Je�li nie mo�na nastawi� na ostro�� za pomoc� automatycznej regulacji 
ostro�ci, mo�na pozwoli�, aby aparat kontynuowa� wyszukiwanie ostro�ci 
lub przerwa� wyszukiwanie.
0: Dalsze szukanie ostro�ci
1: Zaprzest.szukania ostr.

Gdy nie uda si� ustawi� ostro�ci w trybie AF, wówczas nap�d obiektywu 
przestaje pracowa�. Zapobiega du�ej utracie ostro�ci w zwi�zku z 
jej poszukiwaniem.

C.Fn II -7 Punkt AF powi�zany z orientacj�
Zamiast u�ywa� punktu AF do fotografowania w pionie i poziomie, mo�na 
wybra� i u�ywa� ró�nych punktów AF dla obydwu p�aszczyzn.
0: Ten sam dla kadr. pion./poz.

Wybrany r�cznie punkt AF b�dzie u�ywany podczas zdj�� pionowych 
i poziomych.

1: Wybierz ró�ne punkty AF
Punkt AF umo�liwia dokonanie wyboru osobno dla ka�dej orientacji aparatu 
(1. Poziomo; 2. Pionowo (uchwyt aparatu u góry); 3. Pionowo (uchwyt aparatu 
u do�u)). To ustawienie jest wygodne w przypadku, gdy — na przyk�ad — 
odpowiedni punkt AF ma by� u�ywany we wszystkich orientacjach aparatu.
To ustawienie zacznie obowi�zywa� po r�cznym wybraniu punktu AF dla 
jednej z trzech orientacji (1, 2 lub 3). Gdy zmieniasz orientacj� aparatu, punkt 
AF równie� zmieni si� na punkt AF odpowiadaj�cy opcji wybranej r�cznie.

C.Fn II -8 Nak�adkowe wy�wietlanie

0: W�.
1: Wy�.

Po uzyskaniu ostro�ci punkty AF w wizjerze nie �wiec� si� na czerwono. 
Ustaw t� opcj�, je�eli czerwone pod�wietlenie punktów AF jest uci��liwe.
Punkt AF b�dzie �wieci� na czerwono w sposób ci�g�y po jego wybraniu.

Super-teleobiektywy oddalaj� si� znacznie od ustawienia ostro�ci podczas 
ci�g�ego wyszukiwania ostro�ci, przez co kolejne ustawienie ostro�ci 
wymaga wi�kszej ilo�ci czasu. Zatem zaleca si� stosowanie ustawienia 
[Zaprzest.szukania ostr.] w przypadku takich obiektywów.
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C.Fn II -9 Mikroregulacja AF
Precyzyjna regulacja punktu ostro�ci AF jest mo�liwa w podczas wykonywania 
zdj�� z wykorzystaniem wizjera lub podczas fotografowania Live View w trybie 
szybkim. Szczegó�owe informacje na ten temat mo�na znale�� na str. 314.

C.Fn III: Operowanie/Inne

C.Fn III -1 Kierunek obracania w Tv/Av
0: Normalny
1: Odwrotny

Istnieje mo�liwo�� odwrócenia kierunku obracania pokr�t�a w celu ustawienia 
czasu na�wietlania i warto�ci przys�ony.
W trybie fotografowania <a> kierunek obracania pokr�t�ami <6> i <5> 
zostanie odwrócony. W przypadku innych trybów fotografowania, tylko 
kierunek obracania pokr�t�a <6> mo�e by� odwrócony. Kierunek obracania 
pokr�t�a <5> b�dzie taki sam dla trybu <a> oraz dla ustawiania 
kompensacji ekspozycji.
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C.Fn III -2 Matówka
Po zmianie matówki nale�y dostosowa� do niej ustawienie. Umo�liwi to 
uzyskanie prawid�owej ekspozycji.
0: Eg-A II
1: Eg-D
2: Eg-S

Informacje dotycz�ce charakterystyk matówek
Eg-A II: Standardowa matówka precyzyjna 

Standardowa matówka, która do��czana jest do aparatu. Zapewnia 
zarówno odpowiedni� jasno�� obrazu w wizjerze, jak równie� �atwo�� 
r�cznej regulacji ostro�ci.

Eg-D : Matówka precyzyjna z siatk� 
Matówka ma linie siatki. U�atwia 
utrzymanie obrazu w poziomie 
lub w pionie.

Eg-S : Matówka super-precyzyjna 
Dzi�ki niej mo�na uzyska� doskona�� 
ostro�� �atwiej ni� w przypadku matówki 
Eg-A II. Wygodna w przypadku cz�stego 
korzystania z r�cznej regulacji ostro�ci.

� Wprawdzie mo�na zainstalowa� matówk� Eg-A w tym aparacie, ale nie 
zapewni ona prawid�owej ekspozycji.

Maksymalna przys�ona obiektywu z super-precyzyjn� matówk� Eg-S
� Optymalne w przypadku obiektywów, w których maksymalna warto�� 

przys�ony wynosi co najmniej f/2,8.
� Je�eli u�ywasz obiektywu, w którym maksymalna warto�� przys�ony 

jest mniejsza ni� f/2,8, wizjer b�dzie wydawa� si� ciemniejszy ni� w 
przypadku u�ywania matówki Eg-A II.

� To ustawienie zostanie zachowane nawet w przypadku wybrania opcji 
[8: Kasowanie nast. funkcji C.Fn].

� Poniewa� standardowa matówka aparatu to Eg-A II, opcja C.Fn III -2-0 
jest konfigurowana fabrycznie.

� Szczegó�owe informacje dotycz�ce zmian matówki zawiera instrukcja 
obs�ugi matówki. Je�li matówka nie wysuwa si� wraz z uchwytem, 
przechyl aparat w swoim kierunku.
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C.Fn III -3 Blokada kilku funkcji
Przesuni�cie prze��cznika <R> w prawo zapobiega przypadkowej zmianie 
ustawienia za pomoc� pokr�te� <6> i <5> oraz multi-sterownika <9>.
Wybierz sterownik aparatu, który chcesz zablokowa�, nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>, aby doda� symbol <X>, a nast�pnie wybierz [OK].
6 Pokr�t�o g�ówne
5 Pokr�t�o szybkiej kontroli
9 Multi-sterownik

C.Fn III -4 Ostrze�enia  ! w wizjerze
Po ustawieniu którejkolwiek z poni�szych funkcji — w lewej dolnej cz��ci wizjera 
b�dzie wy�wietlana ikona <h> (str. 23).
Wybierz funkcj�, dla której ma si� wy�wietla� ikona ostrzegawcza, naci�nij przycisk <0>, 
aby doda� symbol <X>, a nast�pnie wybierz [OK]. Po wprowadzeniu tego ustawienia — w 
ustawieniach funkcji fotografowania pojawi si� tak�e ikona < > (str. 48).
W trybie monochromat. V

Je�li Styl obrazów zosta� ustawiony w po�o�eniu [Monochrom.] (str. 113), 
uka�e si� ikona ostrzegawcza.

Przy korekcji WB
Po ustawieniu korekcji balansu bieli (str. 123), uka�e si� ikona ostrzegawcza.

Gdy u�ywane jest rozszerzenie ISO
Je�li czu�o�� ISO jest ustawiona r�cznie na L (50), H1 (51200), lub H2 
(102400) (str. 107), uka�e si� ikona ostrzegawcza.

Przy ustawieniu pomiaru punktowego
Je�li pomiar zosta� ustawiony w po�o�eniu [Pomiar punktowy] (str. 150), 
uka�e si� ikona ostrzegawcza.

C.Fn III -5 Ustawienia w�asne 
Cz�sto u�ywane funkcje mo�na przypisa� do przycisków lub pokr�te� aparatu zgodnie z 
potrzebami u�ytkownika. Szczegó�owe informacje na ten temat mo�na znale�� na str. 320.

� Je�li prze��cznik <R> zosta� ustawiony, to podczas korzystania z 
jednego z zablokowanych elementów steruj�cych aparatu, w wizjerze i 
na panelu LCD zostanie wy�wietlony symbol <L>. Na ekranie ustawie
 
funkcji fotografowania (str. 48) pojawi si� te� komunikat [LOCK].

� Domy�lnie, gdy prze��cznik <R> jest ustawiony w prawo, to 
zablokowane b�dzie pokr�t�o <5>.
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Precyzyjna regulacja punktu ostro�ci AF jest mo�liwa w podczas 
wykonywania zdj�� z wykorzystaniem wizjera lub podczas 
fotografowania Live View w trybie szybkim. Funkcja ta jest okre�lana jako 
mikroregulacja AF. Przed przeprowadzeniem regulacji, nale�y zapozna� 
si� z „Uwagami dotycz�cymi mikroregulacji AF” na stronie 319.

Zazwyczaj nie ma potrzeby przeprowadzania tej regulacji. 
Korzystaj z tej funkcji tylko wtedy, gdy jest to konieczne. 
Nale�y pami�ta�, �e korzystanie z tej regulacji mo�e 
uniemo�liwi� ustawienie poprawnej ostro�ci.

Przeprowad� r�czn� regulacj�, wykonaj zdj�cie i sprawd� rezultat. 
Powtarzaj do uzyskania po��danego rezultatu. Podczas automatycznej 
regulacji ostro�ci, niezale�nie od u�ywanego obiektywu, punkt ostro�ci 
b�dzie przesuni�ty o warto�� regulacji.

1 Wybierz pozycj�  
[C.Fn II: Autofokus].
� Na karcie [8] wybierz pozycj� [C.Fn II: 

Autofokus], a nast�pnie naci�nij <0>.

2 Wybierz pozycj� 
[9]:[Mikroregulacja AF].
� Wybierz pozycj� [9]:[Mikroregulacja 

AF], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

3 Wybierz opcj� [1: Wszystko 
tak samo].
� Wybierz opcj� [1: Wszystko tak samo].

4 Naci�nij przycisk <Q>.
� Pojawi si� ekran [1: Wszystko tak samo].

8: Mikroregulacja AF

1: Wszystko tak samo
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5 Dokonaj odpowiedniej regulacji.
� U�yj przycisku <U>, aby dokona� 

regulacji. Zakres regulacji wynosi 
±20 kroków.

� Ustawienie w kierunku „-: ” przesuwa 
punkt ostro�ci do przodu wzgl�dem 
standardowego punktu ostro�ci.

� Ustawienie w kierunku „+: ” 
przesuwa punkt ostro�ci do ty�u 
wzgl�dem standardowego 
punktu ostro�ci.

� Po dokonaniu regulacji, naci�nij 
przycisk <0>.

� Wybierz opcj� [1: Wszytko tak 
samo], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>.

� Naci�nij przycisk <M>, 
aby zako
czy�.

6 Sprawd	 rezultat regulacji.
� Wykonaj zdj�cie i odtwórz obraz 

(str. 236), aby sprawdzi� 
rezultat regulacji.

� Gdy wynikowe zdj�cie jest 
nastawione na ostro�� przed 
docelowym punktem, wyreguluj w 
kierunku opcji „+: ”. Gdy wynikowe 
zdj�cie jest nastawione na ostro�� 
za docelowym punktem, wyreguluj 
w kierunku opcji „-: ”.

� W razie potrzeby mo�na 
powtórzy� regulacj�.

Je�li wybrano opcj� [1: Wszystko tak samo], regulacja najkrótszej i 
najd�u�szej ogniskowej obiektywów zmiennoogniskowych nie b�dzie mo�liwa.
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Mo�na dokona� regulacji dla ka�dego obiektywu i zapisa� regulacj� w aparacie. 
Istnieje mo�liwo�� zapisania regulacji dla 40 obiektywów. Je�li zamontowany 
zostanie obiektyw, dla którego w aparacie zapisano parametry regulacji, punkt 
ostrzenia zostanie odpowiednio przesuni�ty o warto�� regulacji.
Przeprowad� r�czn� regulacj�, wykonaj zdj�cie i sprawd� rezultat. Powtarzaj do 
uzyskania po��danego rezultatu. W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego 
przeprowad� regulacje dla najkrótszej (W) i najd�u�szej ogniskowej (T).

1 Wybierz pozycj�  
[2: Reg. dla obiekt.]
� Wybierz pozycj� [2: Reg. dla obiekt.]

2 Naci�nij przycisk <Q>.
� Zostanie wy�wietlony ekran  

[2: Reg. dla obiekt.].

3 Sprawd	 i zmie
 informacje dot. obiektywu.
Sprawd	 informacje dot. obiektywu.
� Naci�nij przycisk <B>
� Ekran wy�wietli nazw� obiektywu i 

10-cyfrowy numer seryjny. Po 
wy�wietleniu numeru seryjnego, 
wybierz [OK] i przejd� do kroku 4.

� Je�li nie b�dzie mo�na potwierdzi� numeru 
seryjnego, zostanie wy�wietlony symbol 
„0000000000”. Wprowad� numer w sposób 
opisany poni�ej. Informacje o gwiazdce „*” 
wy�wietlanej przed numerem seryjnym 
obiektywu mo�na znale�� na nast�pnej stronie.

2: Reg. dla obiekt.
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Wprowad	 numer seryjny.
� U�yj przycisku <U>, aby wybra� 

cyfr� do wprowadzenia, a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>, aby 
wy�wietli� symbol <r>.

� U�yj przycisku <V>, aby 
wprowadzi� liczb�, a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

� Po wprowadzeniu wszystkich cyfr 
wybierz opcj� [OK] i naci�nij 
przycisk <0>.

Informacje dotycz�ce numeru seryjnego obiektywu
� Je�li w kroku 3 przed 10-cyfrowym numerem seryjnym pojawi 

si� gwiazdka „*”, oznacza to, �e nie mo�na zarejestrowa� kilku 
egzemplarzy tego samego modelu. Nawet po wprowadzeniu 
numeru seryjnego gwiazdka „*” b�dzie nadal wy�wietlana.

� Numer seryjny obiektywu mo�e si� ró�ni� od numeru seryjnego 
wy�wietlanego w kroku 3. Nie oznacza to usterki.

� Je�li numer seryjny zawiera litery, w kroku 3 nale�y wprowadza� 
tylko cyfry.

� Lokalizacja numeru seryjnego zale�y od obiektywu.
� Niektóre obiektywy nie s� opatrzone numerem seryjnym. Aby 

zarejestrowa� obiektyw, który nie posiada numeru seryjnego, 
nale�y wprowadzi� jakikolwiek numer seryjny w kroku 3.

� W przypadku wybrania ustawienia [2: Reg. dla obiekt.] i u�ywania 
konwertera zarejestrowane ustawienie b�dzie dotyczy�o po��czenia 
obiektywu i konwertera.

� Po zarejestrowaniu 40 obiektywów uka�e si� komunikat. Dopiero po 
wybraniu obiektywu, którego rejestracja zostanie usuni�ta (nadpisana) 
mo�na zarejestrowa� kolejny obiektyw.
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4 Dokonaj odpowiedniej regulacji.
� W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego 

u�yj przycisku <V> i wybierz najkrótsz� (W) 
lub najd�u�sz� ogniskow� (T). Naci�nij 
przycisk <0>, aby pole znikn��o, co 
umo�liwi przeprowadzenie regulacji.

� U�yj przycisku <U>, aby odpowiednio 
dostosowa� parametr, a nast�pnie naci�nij przycisk 
<0>. Zakres regulacji wynosi ±20 kroków.

� Ustawienie w kierunku „-: ” przesuwa punkt ostro�ci 
do przodu wzgl�dem standardowego punktu ostro�ci.

� Ustawienie w kierunku „+: ” przesuwa punkt ostro�ci 
do ty�u wzgl�dem standardowego punktu ostro�ci.

� W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego 
powtórz krok 4 i przeprowad� regulacje dla 
najkrótszej (W) i najd�u�szej ogniskowej (T).

� Po zako
czeniu regulacji naci�nij 
przycisk <M>, aby powróci� do 
ekranu wy�wietlanego w kroku 1.

� Wybierz opcj� [2: Reg. dla obiekt.], a 
nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� Naci�nij przycisk <M>, aby zako
czy�.

5Sprawd	 rezultat regulacji.
� Wykonaj zdj�cie i odtwórz obraz (str. 236), aby sprawdzi� rezultat regulacji.
� Gdy wynikowe zdj�cie jest nastawione na ostro�� przed docelowym 

punktem, wyreguluj w kierunku opcji „+: ”. Gdy wynikowe zdj�cie 
jest nastawione na ostro�� za docelowym punktem, wyreguluj w 
kierunku opcji „-: ”.

� W razie potrzeby mo�na powtórzy� regulacj�.

Obiektyw o sta�ej ogniskowej

Obiektyw zmiennoogniskowy

Podczas wykonywania zdj�� z wykorzystaniem po�redniej ogniskowej 
obiektywu zmiennoogniskowego, korekta punktu ostro�ci AF odbywa si� 
zale�nie od ustale
 dla najkrótszej i najd�u�szej ogniskowej. Nawet je�li 
wykonano regulacje tylko dla najkrótszej lub najd�u�szej ogniskowej, 
po�redni zakres b�dzie korygowany automatycznie.
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Gdy opcja [  Kasuj wsz] jest widoczna u do�u ekranu, naci�ni�cie 
przycisku <L> usunie wszystkie regulacje dokonane w pozycjach 
[1: Wszystko tak samo] i [2: Reg. dla obiekt.].

Uwagi dotycz�ce mikroregulacji AF

Usuwanie wszystkich mikroregulacji AF

� Punkt ostro�ci AF zmienia si� zale�nie od warunków zdj�ciowych dot. 
obiektu, jasno�ci, ustawienia obiektywu zmiennoogniskowego i innych 
warunków zdj�ciowych. Zatem nawet po przeprowadzeniu 
mikroregulacji AF, ostro�� mo�e nie zosta� nastawiona w 
odpowiednim miejscu.

� Po skasowaniu wszystkich ustawie
 funkcji indywidualnych (str. 302) 
Mikroregulacja AF zostanie zachowana. Jednak ustawienie przybierz 
warto�� [0: Wy��cz].

� Regulacje najlepiej przeprowadza� w otoczeniu, w którym b�d� 
wykonywane zdj�cia. Dzi�ki temu ustawienia b�d� bardziej precyzyjne.

� Zalecane jest u�ywanie statywu podczas regulacji.
� Podczas sprawdzania rezultatu regulacji, zaleca sie wykonywanie 

zdj�� w jako�ci rejestracji obrazu 73.
� Warto�� regulacji jednego stopnia jest zale�na od maksymalnej 

przys�ony obiektywu. Nale�y dokona� kilka operacji regulacji, 
wykonywania zdj�� i sprawdzania ostro�ci, a� do wyregulowania 
punktu ostro�ci AF.

� Regulacja AF w opcjach FlexiZone - Single i u Tryb Live (kontrast AF) 
nie jest mo�liwa.
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Cz�sto u�ywane funkcje mo�na przypisa� do przycisków lub pokr�te� 
aparatu zgodnie z potrzebami u�ytkownika.

1 Wybierz pozycj�  
[C.Fn III: Operowanie/Inne].
� Na karcie [8] wybierz pozycj� [C.Fn 

III: Operowanie/Inne], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz pozycj� [5]: 
[Ustawienia w�asne].
� Wybierz pozycj� [5]:[Ustawienia w�asne], 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Zostanie wy�wietlony ekran 

ustawie
 w�asnych.

3 Wybierz przycisk lub pokr�t�o 
aparatu.
� Wybierz przycisk lub pokr�t�o aparatu, 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Zostanie wy�wietlona nazwa ustawienia 

aparatu i funkcje, które mo�na przypisa�.

4 Przypisz funkcj�.
� Wybierz funkcj�, a nast�pnie naci�nij 

przycisk <0>.

5 Zamknij ekran ustawie
.
� Po zamkni�ciu tego ekranu ustawie
 

za pomoc� przycisku <0> zostanie 
ponownie wy�wietlony ekran 
przedstawiony w punkcie 3.

� Naci�nij przycisk <M>, 
aby zako
czy�.

8: Ustawienia w�asne
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8: Ustawienia w�asne

Po wy�wietleniu ekranu z kroku 3, mo�na nacisn�� przycisk <L>, aby 
anulowa� ustawienia w�asne. Nale�y pami�ta�, �e ustawienia menu 
[8C.Fn III -5: Ustawienia w�asne] nie zostan� anulowane nawet w 
przypadku wybrania opcji [8: Kasowanie nast. funkcji C.Fn].
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Funkcje, które mo�na przypisa� do ustawie
 aparatu
Funkcja Strona

AF

Pomiar i AF start

324

2 2 2

Stop AF 2 2

ONE SHOT z AI SERVO

Bezpo�redni wybór punktu AF

Ekspozycja

Pomiar start
324

2

Blokada AE/Blokada FE 2 2

Blokada AE

325

2 2

Blokada AE (naci�ni�ty 2

Blokada AE (wstrzymanie) 2 2

Blokada ekspozycji lampy 2 2

Ustaw czu�o�� ISO (przytrzymaj 
przycisk, obró� )
Ustawienie czasu otwarcia 
migawki w trybie M
Ustawianie przys�ony w trybie M

Zewn�trzna 
lampa 
b�yskowa

Korekta ekspozycji z lamp� 326

Obraz
Jako�� obrazu

326
Styl obrazów

Operacja

Podgl�d g��bi ostro�ci

326

Start stabilizatora obrazu

Poziomica elektroniczna wizjera

Wy�wietlanie menu

Bez funkcji (wy��czona) 2 2
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8: Ustawienia w�asne

* Przycisk AF stop ( ) dost�pny jest tylko w przypadku super-teleobiektywów IS.

2

2 2

2 2

2

2 2

2 2

2 2

2 2

2

2 2

2 2

2

2

2

2

2 2

2

2

2 2 2
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Po naci�ni�ciu przycisku, do którego przypisano t� funkcj�, zostanie 
wykonany pomiar i automatyczna regulacja ostro�ci.

Automatyczna regulacja ostro�ci zostanie zatrzymana po przytrzymaniu 
przycisku, do którego przypisano t� funkcj�. Funkcja ta jest wygodna, 
gdy u�ytkownik chce zablokowa� ostro�� w trybie AI Servo AF.

Sposób dzia�ania AF mo�na prze��cza�. W trybie One-Shot AF po przytrzymaniu 
przycisku, do którego jest przypisana ta funkcja, aparat prze��czy si� w tryb AI 
Servo AF. Z kolei w trybie AI Servo AF, po wci�ni�ciu przycisku aparat prze��cza 
si� na tryb One-Shot AF tylko po przytrzymaniu przycisku. Jest to wygodne 
rozwi�zanie w przypadku konieczno�ci prze��czania si� mi�dzy trybami One-Shot 
AF i AI Servo AF z uwagi na ci�g�e poruszanie si� i zatrzymywanie obiektu.

Podczas pomiaru mo�na wybra� punkt AF bezpo�rednio za pomoc� 
multi-sterownika <9> bez naciskania przycisku <S>.

Po naci�ni�ciu przycisku migawki do po�owy jest wykonywany tylko pomiar ekspozycji.

Blokada AE:    Po naci�ni�ciu przycisku, do którego przypisano t� 
funkcj�, mo�na zablokowa� ekspozycj� podczas pomiaru. 
Wygodne ustawienie, gdy obszar ostro�ci jest inny ni� 
obszar pomiaru ekspozycji lub w celu wykonania kilku 
zdj�� z takimi samymi parametrami ekspozycji.

Blokada ekspozycji lampy:Podczas fotografowania z lamp� b�yskow� naci�ni�cie 
przycisku, do którego przypisano t� funkcj�, spowoduje 
wyemitowanie przedb�ysku i zapisanie wymaganej mocy 
lampy (blokada ekspozycji lampy).

: Pomiar i AF start

: Stop AF

: ONE SHOT z AI SERVO

: Bezpo�redni wybór punktu AF

: Pomiar start

: Blokada AE/Blokada FE
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Po naci�ni�ciu przycisku, do którego przypisano t� funkcj�, mo�na 
zablokowa� ekspozycj� podczas pomiaru. Wygodne ustawienie, gdy 
obszar ostro�ci jest inny ni� obszar pomiaru ekspozycji lub w celu 
wykonania kilku zdj�� z takimi samymi parametrami ekspozycji.

Ekspozycja zostanie zablokowana (blokada AE) na czas naci�ni�cia przycisku migawki.

Po naci�ni�ciu przycisku, do którego przypisano t� funkcj�, mo�na zablokowa� ekspozycj� 
(Blokada AE). Ekspozycja zostanie zablokowana (blokada AE) do ponownego naci�ni�cia 
tego przycisku. Wygodne ustawienie, gdy obszar ostro�ci jest inny ni� obszar pomiaru 
ekspozycji lub w celu wykonania kilku zdj�� z takimi samymi parametrami ekspozycji.

Podczas fotografowania z lamp� b�yskow� naci�ni�cie przycisku, do 
którego przypisano t� funkcj�, spowoduje wyemitowanie przedb�ysku i 
zapisanie wymaganej mocy lampy (blokada ekspozycji lampy).

Czu�o�� ISO mo�na ustawi� przez przytrzymanie przycisku <0> i 
obrócenie pokr�t�a <6>.
Je�li wybrano opcj� Auto ISO, zostanie u�yte r�czne ustawienie ostro�ci ISO. Nie mo�na 
ustawi� Auto ISO. Je�li u�ywasz tej funkcji w trybie <a>, mo�esz wyregulowa� ekspozycj� 
za pomoc� czu�o�ci ISO z zachowaniem bie��cych nastaw migawki i przys�ony.

W trybie ekspozycji r�cznej <a>, za pomoc� pokr�t�a <6> lub <5> 
mo�na ustawi� czas na�wietlania.

W trybie ekspozycji r�cznej <a>, za pomoc� pokr�t�a <6> lub <5> 
mo�na ustawi� przys�on�.

: Blokada AE

: Blokada AE (naci�ni�ty przycisk)

: Blokada AE (wstrzymanie)

: Blokada ekspozycji lampy

: Ustaw ISO (przytrzymaj przycisk, obró� )

: Ust. czasu otw. mig. w trybie M

: Ustawianie przys�ony w trybie M
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Naci�nij przycisk <0>, aby wy�wietli� na monitorze LCD ekran 
ustawie
 korekty ekspozycji lampy (str. 170).

Naci�nij przycisk <0>, aby wy�wietli� ekran ustawie
 jako�ci 
rejestracji obrazów na monitorze LCD (str. 102).

Naci�nij przycisk <0>, aby wy�wietli� ekran wyboru Stylu obrazów na 
monitorze LCD (str. 112).

Naci�ni�cie przycisku podgl�du g��bi ostro�ci zamyka przys�on� i 
pozwala sprawdzi� rzeczywist� g��bi� ostro�ci przed wykonaniem 
zdj�cia (str. 147).

Je�li prze��cznik IS obiektywu ustawiono na <1>, po naci�ni�ciu 
przycisku przypisanego do tej funkcji Image Stabilizer (Stabilizator 
obrazu) rozpocznie dzia�anie.

Naci�ni�cie przycisku przypisanego do tej funkcji spowoduje 
wy�wietlenie w wizjerze i na panelu LCD poziomicy elektronicznej 
wykorzystuj�cej wska�nik poziomu ekspozycji (str. 61)

Naci�ni�cie przycisku <0> spowoduje wy�wietlenie menu na monitorze LCD.

Skorzystaj z tego ustawienia, je�li nie chcesz przypisywa� �adnej 
funkcji do przycisku.

: Korekta ekspozycji z lamp�

: Jako�� obrazu

: Styl obrazów

: Podgl�d g��bi ostro�ci

: Start stabilizatora obrazu

: Poziomica elektroniczna wizjera

: Wy�wietlanie menu

: Bez funkcji (wy��czona)
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Na karcie Moje menu mo�na zapisa� do sze�ciu pozycji menu i funkcji 
indywidualnych, których ustawienia s� cz�sto zmieniane.

1 Wybierz pozycj� [Moje Menu - tworzenie i obs�uga].
� Na karcie [9] wybierz pozycj� [Moje 

Menu - tworzenie i obs�uga], a 
nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz pozycj� [Rejestruj].
� Wybierz pozycj� [Rejestruj], a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

3 Zapisz ��dane elementy.
� Wybierz element, a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.
� Na ekranie z pro�b� o potwierdzenie 

wybierz pozycj� [OK], a nast�pnie naci�nij 
przycisk <0>, aby zapisa� dan� pozycj�.

� Mo�na zapisa� maksymalnie sze�� pozycji.
� Aby powróci� do ekranu wy�wietlanego 

w punkcie 2, naci�nij przycisk <M>.

� Sortuj
Umo�liwia zmian� kolejno�ci pozycji zapisanych na ekranie Moje menu. Wybierz 
pozycj� [Sortuj] i zaznacz pozycj�, której po�o�enie na li�cie ma by� zmienione. 
Nast�pnie naci�nij przycisk <0>. Po wy�wietleniu symbolu [z] u�yj przycisku 
<V>, aby zmieni� kolejno��, a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� Usu
 i Usu
 wszystkie pozycje
Istnieje mo�liwo�� usuni�cia zarejestrowanych pozycji. Opcja 
[Usu
] usuwa pojedyncz� pozycj�, natomiast opcja [Usu
 
wszystkie pozycje] usuwa wszystkie zarejestrowane pozycje.

� Wy�wietl Moje Menu
Wybór opcji [W��cz] powoduje, �e po wy�wietleniu menu karta [9] 
b�dzie wy�wietlana jako pierwsza.

3 Zapisywanie pozycji na karcie Moje MenuN

Informacje dotycz�ce ustawie
 Moje Menu
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Bie��ce ustawienia aparatu, np. tryb fotografowania, funkcje menu i 
ustawienia funkcji indywidualnych, mo�na zarejestrowa� w pozycjach 
<w> i <x> pokr�t�a wyboru trybów.

1 Wybierz pozycj� [W�asny tryb 
fotograf. (C1, C2)].
� Na karcie [54] wybierz pozycj� 

[W�asny tryb fotograf. (C1, C2)], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz pozycj� [Rejestrowanie].
� Wybierz pozycj� [Rejestrowanie], a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

3 Zarejestruj indywidualny tryb fotografowania.
� Wybierz w�asny tryb fotografowania 

do zarejestrowania, a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

� Na ekranie z pro�b� o potwierdzenie wybierz 
pozycj� [OK] i naci�nij przycisk <0>.

� Bie��ce ustawienia aparatu 
(str. 329, 330) zostan� zapisane w 
pozycji C* pokr�t�a wyboru trybów.

Je�li zmienisz ustawienie przed fotografowaniem w trybach <w> lub <x>, 
indywidualny tryb fotografowania zostanie automatycznie zaktualizowany o 
nowe ustawienia. Aby w��czy� automatyczn� aktualizacj�, nale�y w kroku 2 
wybra� opcj� [W��cz] ustawienia [Autom. akt.nastaw.]. Ustawienia, które 
mo�na automatycznie aktualizowa� zosta�y wymienione na stronach 329 i 330.

Je�li w punkcie 2 wybrano opcj� [Kasuj nastawy], dana pozycja pokr�t�a wyboru trybów 
zostanie cofni�ta do ustawie
 domy�lnych, które by�y obecne zanim wprowadzono 
ustawienia aparatu. Procedura jest identyczna, jak w przypadku punktu 3.

w Rejestrowanie niestandardowych trybów fotografowaniaN

Automatyczna aktualizacja

Anulowanie niestandardowych trybów fotografowania
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w Rejestrowanie niestandardowych trybów fotografowaniaN

� Ustawienia fotografowania
Tryb fotografowania + ustawienia, czu�o�� ISO, kompensacja 
ekspozycji, korekta ekspozycji lampy, dzia�anie AF, punkt AF, 
wyzwalanie migawki i tryb pomiaru.

� Funkcje menu
[z1] Jako�� obrazu, Sygna� „bip”, Zwolnij migawk� bez karty, 

Kontrolne wy�w
[z2] Korekcja aberracji obiektywu (Korygowanie jasno�ci brzegów, 

Korygowanie aberraci chromat.), Sterowanie zewn. 
Speedlite, Blokow. lustra podniesionego

[z3] Koryg.exp./AEB, Auto Lighting Optimizer (Automatyczny 
optymalizator jasno�ci), Balans bieli, R�czny WB (wg wzorca 
bieli), WB-Przesuw/Bkt, Przest.kolorów

[z4] Styl obrazów, Redukcja zak�óce
 (d�.czas), Redukow. 
zak�óce
 - High ISO, Priorytet jasnych partii obr., Eksp. 
wielokrotna (ustawienie), Tryb HDR (ustawienie) 

[A1] Fotogr. Live View, Metoda AF, Wy�wietl. siatki, Format 
obrazu, Symulacja ekspozycji

[A2] Ciche nagryw. LV, Timer pomiarowy
[Z1] Metoda AF, Ciche nagryw. LV, Timer pomiarowy
[Z2] Wy�wietl. siatki, Wielko�� nagrywanego filmu, Licznik 

czasu odt, Licznik odtworze
 filmów, Licznik czasu nag, 
Migawka wideo

[x2] Skoki za pom. 6
[x3] Alarm prze�wietl., Wy�w.punktu AF, Siatka odtwarz., 

Histogram, Licznik czasu odt, Powi�kszenie(ok.)
[51] Numery plików, Auto-obracanie
[52] Autom. wy��cz., Jasno�� LCD

Zapisane ustawienia
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[C.Fn I: Ekspozycja]
Przyrosty nastaw ekspozycji, Przyrosty nastaw czu�o�ci ISO, 
Auto-kasowanie sekwencji BKT, Kolejno�� zmian w 
sekwencji BKT, Liczba zdj�� w sekwencji BKT, Bezpieczne 
przesuwanie ekspozycji

[C.Fn II: Autofokus]
Czu�o�� �ledzenia, 	ledzenie przyspieszania/zwalniania, 
Priorytet 1 zdj. AI Servo, Priorytet 2. zdj. AI Servo, 
O�wietlenie wspomagaj�ce AF, Szukanie ostro�ci po 
utracie AF, Punkt AF powi�zany z orientacj�, Nak�adkowe 
wy�wietlanie, Mikroregulacja AF

[C.Fn III: Operowanie/Inne]
Kierunek obracania w Tv/Av, Matówka, Blokada kilku funkcji, 
Ustawienia w�asne

� Ustawienia na karcie Moje Menu nie zostan� zapisane.
� Je�eli pokr�t�o wyboru trybów zosta�o ustawione w pozycji <w> lub 

<x>, nie mo�na wybra� ustawie
 [54: Kasowanie nastaw aparatu] 
i [8: Kasowanie nast. funkcji C.Fn].

� Nawet w przypadku ustawienia pokr�t�a wyboru trybów w pozycji <w> 
lub <x> mo�na zmienia� ustawienia funkcji i opcji menu. 

� Naci�ni�cie przycisku <B> pozwala sprawdzi�, który tryb 
fotografowania jest zapisany w pozycji <w> i <x> (str. 332, 333).
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14
Informacje pomocnicze

Niniejszy rozdzia� zawiera dodatkowe informacje 
dotycz�ce funkcji aparatu, akcesoriów systemowych itp.

Logo certyfikatu
Je�li na karcie [54] wybierzesz pozycj� [Wy�w. logo cert.] 
i naci�niesz przycisk <0>, zostan� wy�wietlone logo niektórych 
certyfikatów aparatu. Logo innych certyfikatów mo�na znale�� 
w niniejszej instrukcji obs�ugi, na korpusie aparatu i na 
opakowaniu od aparatu.
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Gdy aparat jest gotowy do fotografowania, 
naci�ni�cie przycisku <B> umo�liwia 
wy�wietlenie pozycji [Wy�wietla ustaw. 
aparatu], [Poziomica elektroniczna] (str. 60) 
i [Wy�wietla funkcje fotograf.] (str. 333).

Pozycja [Opcje wy�w. przycisku z] 
na karcie [53] umo�liwia wybór pozycji 
wy�wietlanych po naci�ni�ciu przycisku 
<B>.
� Wybierz ��dan� opcj� wy�wietlania, a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>, aby 
do��czy� symbol zaznaczenia <X>.

� Po dokonaniu wyboru wybierz pozycj� 
[OK], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

Funkcje przycisku B

Ustawienia aparatu

� Nale�y pami�ta�, �e nie mo�na usun�� symbolu <X> dla wszystkich 
trzech opcji wy�wietlania.

� Przyk�adowy ekran [Wy�wietla ustaw. aparatu] jest wy�wietlany w 
j�zyku angielskim, niezale�nie od ustawie
 j�zyka.

� Nawet w przypadku usuni�cia symbolu zaznaczenia dla pozycji [Poziomica 
elektroniczna], aby nie by�a wy�wietlana, b�dzie ona nadal widoczna w podczas 
fotografowania Live View oraz filmowania po naci�ni�ciu przycisku <B>.

(str. 140).

(str. 123, 124).

Tryb fotografowania 
zapisany w pozycji 
w lub x pokr�t�a 
wyboru trybów

(str. 31, 103).

(str. 128).

(str. 126).

Temperatura 
barwowa (str. 122)

(str. 314).
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Funkcje przycisku B

� Naci�ni�cie przycisku <Q> w��cza szybk� kontrol� ustawie
 fotografowania (str. 49).
� Po naci�ni�ciu przycisku <f>, <R>, <i>, <q> lub <S> 

zostanie wy�wietlony odpowiedni ekran ustawie
 na monitorze LCD. 
Nast�pnie za pomoc� pokr�t�a <6> i <5> lub multi-sterownika 
<9> mo�na ustawi� wybran� funkcj�.

Ustawienia funkcji fotografowania

Stan akumulatora

Czas na�wietlania

Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno�ci)

Jako�� rejestracji obrazów

Styl obrazów

Tryb fotografowania
Czu�o�� ISO

Liczba mo�liwych do wykonania zdj��

Stan transmisji karty Eye-Fi

Maks. liczba zdj�� seryjnych / 
liczba dost�pnych ekspozycji 
(wielokrotna ekspozycja)

Dzia�anie automatycznej regulacji ostro�ci

Korekcja balansu bieli

Wska�nik poziomu 
ekspozycji

Przys�ona

Priorytet jasnych partii obrazu

Ikona ekranu szybkich nastaw

Ustawienia w�asne

Blokada AE

Balans bieli

Tryb pomiaru

Korekta ekspozycji lampy

Wielokrotna ekspozycja/HDR/
redukcja szumów zdj�� seryjnych

Tryb wyzwalania migawki

Funkcja Wi-Fi

Wybieranie punktu AF

Stan wykrywania sygna�u GPS
Funkcja rejestrowania

Sekwencja balansu bieli
Stan transmisji Wi-Fi

Je�li zasilanie aparatu zostanie wy��czone, podczas gdy wy�wietlony jest 
„Ekran ustawie
 funkcji fotografowania”, ekran ten zostanie ponownie 
wy�wietlony po w��czeniu zasilania. Aby tego unikn��, naci�nij przycisk 
<B> w celu zamkni�cia ekranu na ekranie, po czym wy��cz zasilanie.
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U�ytkownik mo�e sprawdzi� stan akumulatora na monitorze LCD. 
Ka�dy akumulator LP-E6 ma indywidualny numer seryjny. W�a�ciciel 
mo�e zarejestrowa� akumulatory u�ywane dla danego aparatu. 
Pozwala to sprawdzi� pozosta�� moc akumulatora i histori� jego pracy.

Wybierz opcj� [Dane akumulatora].
� Na karcie [54] wybierz pozycj� [Dane 

akumulatora], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Zostanie wy�wietlony ekran informacji o akumulatorze.

3 Sprawdzanie informacji o akumulatorze

Model akumulatora lub rodzaj domowego 
�ród�a energii.

Zostanie wy�wietlona ikona poziomu 
na�adowania akumulatora (str. 35) razem z jego 
pozosta�� moc� podan� z dok�adno�ci� do 1%.

Liczba zdj�� wykonanych z wykorzystaniem danego akumulatora. 
Warto�� jest resetowana po na�adowaniu akumulatora.

O stanie akumulatora informuj� trzy 
poziomy wydajno�ci.

(Zielony): Wystarczaj�cy poziom 
wydajno�ci akumulatora.

(Zielony): Zmniejszony poziom 
wydajno�ci akumulatora.

(Czerwony): Zaleca si� zakup nowego 
akumulatora.

Lokalizacja akumulatora

Zaleca si� stosowanie oryginalnych akumulatorów LP-E6 firmy Canon. Je�li nie 
stosuje si� oryginalnych akumulatorów LP-E6 firmy Canon, nie b�dzie mo�na 
skorzysta� w pe�ni z funkcji aparatu lub b�dzie on dzia�a� nieprawid�owo.

� Stan licznika migawki oznacza liczb� wykonanych zdj��. (Filmy nie s� liczone).
� Informacje o akumulatorze b�d� wy�wietlane tak�e wtedy, gdy akumulator 

LP-E6 znajduje si� w uchwycie pionowym BG-E13. Je�li korzystasz z baterii-
AA/LR6, b�dzie wy�wietlany tylko wska�nik poziomu na�adowania baterii.

� Je�li z jakichkolwiek przyczyn nie udaje si� nawi�za� po��czenia z akumulatorem lub jest 
ono nieregularne, uka�e si� komunikat [U�ywa� tego akumulatora?]. Nale�y wybra� [OK] 
i kontynuowa� fotografowanie. Jednak�e zale�nie od akumulatora, ekran stanu akumulatora 
mo�e nie by� wy�wietlany lub mo�e nie wy�wietla� poprawnie informacji o akumulatorze.
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3 Sprawdzanie informacji o akumulatorze

U�ytkownik mo�e zarejestrowa� do sze�ciu akumulatorów LP-E6 dla jednego 
aparatu. Aby zarejestrowa� kilka akumulatorów dla danego aparatu, opisane 
poni�ej procedury nale�y powtórzy� w przypadku ka�dego akumulatora.

1 Naci�nij przycisk <B>
� Po wy�wietleniu ekranu Dane akumulatora 

nale�y wcisn�� przycisk <B>.
� Zostanie wy�wietlony ekran historii 

pracy akumulatora.
� Je�li akumulator nie zosta� zarejestrowany, 

jego wpis b�dzie wyszarzony.

2 Wybierz pozycj� [Zarejestruj].
� Wybierz pozycj� [Zarejestruj], a 

nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Zostanie wy�wietlony monit o 

potwierdzenie.

3 Wybierz pozycj� [OK].
� Wybierz pozycj� [OK], a nast�pnie 

naci�nij przycisk <0>.
� Akumulator zostanie zarejestrowany i ponownie 

pojawi si� ekran historii pracy akumulatora.
� Numer akumulatora uprzednio 

wy�wietlany w kolorze szarym teraz 
zostanie wy�wietlony na bia�o.

� Naci�nij przycisk <M>. Ponownie 
pojawi si� ekran Dane akumulatora.

Rejestracja akumulatorów dla aparatu

� W przypadku pod��czenia do aparatu uchwytu pionowego BG-E13 z 
akumulatorami typu AA/LR6 lub korzystania z zestawu zasilaj�cego 
AC Adapter Kit ACK-E6, rejestracja akumulatora jest niemso�liwa.

� Je�li zestaw sze�ciu akumulatorów ju� zosta� zarejestrowany, nie mo�na wybra� 
opcji [Zarejestruj]. Usuwanie zb�dnych informacji o akumulatorze, patrz str. 337.
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Oznaczenie wszystkich zarejestrowanych akumulatorów LP-E6 
dost�pnymi w sprzeda�y etykietami z numerami seryjnymi u�atwi prac�.

1 Zapisz numer seryjny na etykiecie.
� Zapisz numer seryjny widoczny 

na ekranie historii akumulatora 
na etykiecie o wymiarach oko�o 
25 x 15 mm.

2 Wyjmij akumulator i umie�� 
na nim etykiet�.
� Ustaw prze��cznik zasilania w 

pozycji <2>.
� Otwórz pokryw� komory akumulatora 

i wyjmij akumulator.
� Umie�� etykiety zgodnie z rysunkiem 

(cz��� akumulatora bez styków 
elektrycznych).

� Czynno�� nale�y powtórzy� 
dla wszystkich akumulatorów, 
umieszczaj�c etykiety z numerem 
seryjnym w taki sposób, aby by�y 
one �atwo widoczne.

Naklejanie etykiety z numerem seryjnym na akumulator

Numer seryjny

7c400300

� Etykiet� nale�y umie�ci� na akumulatorze wy��cznie w sposób 
przedstawiony w kroku 2. Niew�a�ciwe umieszczenie etykiety mo�e 
utrudni� w�o�enie akumulatora lub w��czenie aparatu.

� W przypadku korzystania z uchwytu pionowego BG-E13 i cz�stego 
wk�adania oraz wyjmowania akumulatorów etykiety mog� si� odklei�. 
Je�li etykieta odklei si�, przyklej now�.
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3 Sprawdzanie informacji o akumulatorze

U�ytkownik mo�e sprawdzi� pozosta�� moc akumulatora (nawet je�li 
nie zosta� zainstalowany) oraz dat� jego ostatniego u�ycia.

Wyszukaj numer seryjny 
akumulatora.
� Znajd� numer seryjnego akumulatora 

na etykiecie i wyszukaj go na ekranie 
historii akumulatora.

� U�ytkownik mo�e sprawdzi� 
pozosta�� moc danego akumulatora 
oraz dat� jego ostatniego u�ycia.

1 Wybierz pozycj� [Usu
 dane].
� Wykonaj czynno�ci opisane w kroku 2 na str. 335, aby wybra� 

pozycj� [Usu
 dane], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

2 Wybierz informacje o akumulatorze, które maj� zosta� usuni�te.
� Wybierz informacje o akumulatorze, które maj� zosta� usuni�te, 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Pojawi si� symbol <X>.
� Aby usun�� informacje o kolejnym akumulatorze, nale�y 

powtórzy� t� czynno��.

3 Naci�nij przycisk <L>.
� Zostanie wy�wietlony monit o potwierdzenie.

4 Wybierz pozycj� [OK].
� Wybierz pozycj� [OK], a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.
� Informacja o akumulatorze zostanie usuni�ta, a nast�pnie pojawi 

si� ekran przedstawiony w punkcie 1.

Sprawdzanie pozosta�ej mocy zarejestrowanego akumulatora

Numer seryjny Data ostatniego u�ycia

Pozosta�a moc

Usuwanie informacji o zarejestrowanym akumulatorze
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Zestaw zasilaj�cy AC Adapter Kit ACK-E6 (sprzedawany osobno) 
pozwala na pod��czenie aparatu do gniazda sieciowego i prac� bez 
obawy o poziom na�adowania akumulatora.

1 Pod��cz wtyczk� adaptera 
pr�du sta�ego.
� Pod��cz wtyczk� adaptera pr�du 

sta�ego do gniazda zasilacza 
AC Adapter.

2 Pod��cz przewód zasilaj�cy.
� Pod��cz przewód zasilaj�cy w sposób 

przedstawiony na rysunku.
� Po zako
czeniu korzystania 

z aparatu od��cz wtyczk� zasilaj�c� 
z gniazda sieciowego.

3 Umie�� przewód w wyci�ciu.
� W�ó� ostro�nie przewód adaptera 

pr�du sta�ego, dbaj�c o to, aby go 
nie uszkodzi�.

4 Wsu
 adapter pr�du sta�ego.
� Otwórz pokryw� komory akumulatora 

i otwórz pokryw� otworu na kabel 
adaptera pr�du sta�ego.

� W�ó� ostro�nie adapter pr�du sta�ego 
a� do jego zablokowania i wsu
 kabel 
w otwór.

� Zamknij pokryw�.

Korzystanie z gniazda sieciowego

Otwór przewodu 
adaptera pr�du sta�ego

Nie nale�y pod��cza� ani od��cza� przewodu zasilaj�cego lub adaptera 
pr�du sta�ego, je�li prze��cznik zasilania aparatu zosta� ustawiony 
w pozycji <1>.
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Po zainstalowaniu dost�pnej w handlu karty Eye-Fi mo�na 
automatycznie przesy�a� wykonane zdj�cia do komputera lub do serwisu 
internetowego za po�rednictwem bezprzewodowej sieci LAN. 
Przesy�anie obrazów jest jedn� z funkcji karty Eye-Fi. Instrukcje instalacji 
i u�ytkowania kart Eye-Fi oraz porady dotycz�ce rozwi�zywania 
problemów zwi�zanych z przesy�aniem obrazów mo�na znale�� 
w instrukcji obs�ugi karty Eye-Fi lub uzyska� od producenta karty.

Obs�uga funkcji karty Eye-Fi (w tym transfer bezprzewodowy) nie 
jest gwarantowana dla niniejszego aparatu. W przypadku 
problemów zwi�zanych z kart� Eye-Fi nale�y skontaktowa� si� z 
producentem karty. Nale�y tak�e pami�ta�, �e u�ytkowanie karty 
Eye-Fi w wielu krajach i regionach wymaga specjalnej zgody. Bez 
takiej zgody u�ytkowanie karty nie jest dozwolone. W przypadku 
braku pewno�ci, czy karta jest dopuszczona do u�ytku w danym 
obszarze, nale�y skontaktowa� si� z producentem karty.

1 Wsu
 kart� Eye-Fi (str. 31).

2 Wybierz pozycj� [Ustaw. karty 
Eye-Fi].
� Na karcie [51] wybierz pozycj� 

[Ustaw. karty Eye-Fi], a nast�pnie 
naci�nij przycisk <0>.

� Ta pozycja menu jest wy�wietlana 
wy��cznie wtedy, gdy karta Eye-Fi 
zosta�a umieszczona w aparacie.

3 W��cz transmisj� Eye-Fi.
� Naci�nij przycisk <0>, ustaw dla opcji 

[Przes. do Eye-Fi] warto�� [W��cz], 
a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

� Je�li zosta�a wybrana opcja [Wy��cz], 
automatyczna transmisja nie zostanie 
uruchomiona, nawet je�li karta Eye-Fi 
zosta�a umieszczona w aparacie 
(ikona stanu transmisji I).

Korzystanie z kart Eye-Fi
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4 Wy�wietl informacje 
o po��czeniu.
� Wybierz pozycj� [Inf. o po��czeniu], 

a nast�pnie naci�nij przycisk <0>.

5 Sprawd	 pole [Punkt dost�pu 
SSID:].
� Sprawd�, czy odpowiedni punkt 

dost�pu zosta� wy�wietlony w polu 
[Punkt dost�pu SSID:].

� Istnieje tak�e mo�liwo�� sprawdzenia 
adresu MAC i wersji oprogramowania 
sprz�towego karty Eye-Fi.

� Aby wyj�� z menu, naci�nij przycisk 
<M>.

6 Zrób zdj�cie.
� Zdj�cie zostanie przes�ane, a ikona 

<H> zmieni kolor z szarego 
(nie po��czono) na jeden z poni�ej 
wymienionych.

� Przes�ane obrazy s� oznaczone 
ikon� O na ekranie informacji 
o obrazie (str. 238).

H(Szary) Nie po��czono : Brak po��czenia z punktem dost�pu.
H(Miga) ��czenie : ��czenie z punktem dost�pu.
H(Wy�wietlony) Po��czono : Nawi�zano po��czenie z punktem dost�pu.
H(d) Przesy�anie... : Trwa przesy�anie obrazów do punktu dost�pu.

Ikona stanu transmisji
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Korzystanie z kart Eye-Fi

Przestrogi dotycz�ce korzystania z kart Eye-Fi
� Je�li w pozycji [53: Wi-Fi] ustawiono opcj� [W��cz], transfer obrazów 

przy u�yciu karty Eye-Fi jest niemo�liwy.
� Wy�wietlenie ikony „ ” sygnalizuje wyst�pienie b��du podczas 

pobierania informacji o karcie. Za pomoc� prze��cznika zasilania wy��cz 
aparat i w��cz go ponownie.

� Nawet je�li dla opcji [Przes. do Eye-Fi] zosta�a wybrana warto�� 
[Wy��cz], karta mo�e nadal wysy�a� sygna�. W szpitalach, portach 
lotniczych i w innych miejscach, w których transmisja bezprzewodowa 
jest zabroniona, nale�y wyj�� kart� Eye-Fi z aparatu.

� Je�li transmisja obrazów nie dzia�a prawid�owo, sprawd� ustawienia 
karty Eye-Fi i komputera. Szczegó�owe informacje mo�na znale�� 
w instrukcji obs�ugi karty.

� W zale�no�ci od warunków panuj�cych podczas po��czenia z 
bezprzewodow� sieci� LAN, przesy�anie obrazów mo�e trwa� d�u�ej 
lub mo�e zosta� przerwane.

� Funkcja transmisji karty Eye-Fi mo�e powodowa� jej silne nagrzewanie.
� Energia akumulatora jest zu�ywana szybciej.
� Podczas przesy�ania obrazów funkcja automatycznego wy��czania 

zasilania nie b�dzie dzia�a�a.
� W przypadku w�o�enia karty bezprzewodowej sieci LAN innej ni� Eye-Fi 

pozycja [Ustaw. karty Eye-Fi] nie b�dzie widoczna w menu. Ponadto 
ikona stanu transmisji <H> nie pojawi si� na monitorze LCD.
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o: Ustawiana automatycznie k: Ustawiana przez u�ytkownika  : Niedost�pna/wy��czona

*1: Nie mo�na ustawi� opcji RAW+JPEG i RAW.

Tabela dost�pno�ci funkcji wed�ug trybów fotografowania
W przypadku fotografowania

Funkcja
Strefa podstawowa

Strefa twórcza
A C

8

2 3 4 5 6 F G d s f a F

Mo�liwo�� wyboru wszystkich 
ustawie
 jako�ci rejestracji k k k k k k k k*1 k*1 k k k k k

Czu�o�� 
ISO

Ustawiana automatyczne/
Autom. ISO o o o o o o o o o k k k k k

R�czna k k k k k
Styl 
obrazów

Ustawiana o o o o o o o o o k k k k k
Wybieranie r�czne k k k k k

Balans 
bieli

Auto o o o o o o o o o k k k k k
Zaprogramowane k k k k k
Nastawa w�asna k k k k k
Ustawienie temperatury barwowej k k k k k
Korygowanie /sekwencja k k k k k

Auto Lighting Optimizer 
(Automatyczny optymalizator jasno�ci) o o o o o o o o o k k k k k

Korekcja 
aberracji 
obiektywu

Korekcja jasno�ci 
brzegów k k k k k k k k k k k k k k

Korekcja aberracji 
chromatycznej k k k k k k k k k k k k k k

Redukcja zak�óce
 (d�ugi czas) k k k k k
Redukowanie zak�óce
 - High ISO o o o o o o o o o k k k k k
Priorytet jasnych partii obrazu k k k k k
Wielokrotna ekspozycja k k k k k
Fotografowanie w trybie HDR k k k k

Przestrze
 
kolorów

sRGB o o o o o o o o o k k k k k
Adobe RGB k k k k k

AF

Tryb One-Shot AF o o o o o o k k k k k
Tryb AI Servo AF o k k k k k
Tryb AI Focus AF o o k k k k k
Wybieranie punktu AF o o o o o o o o o k k k k k
R�czna regulacja ostro�ci k k k k k k k k k k k k k k
Mikroregulacja AF k k k k k
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Tabela dost�pno�ci funkcji wed�ug trybów fotografowania

*2: W trybie Auto ISO mo�na ustawi� sta�� czu�o�� ISO.
*3: Mo�liwo�� ustawienia tylko w przypadku fotografowania Live View.

Funkcja

Strefa podstawowa
Strefa twórcza

A C
8

2 3 4 5 6 F G d s f a F

Tryb 
pomiaru

Pomiar 
wielosegmentowy o o o o o o o o o k k k k k

Wybór trybu pomiaru k k k k k

Ekspozycja

Przesuni�cie programu k

Blokada AE k k k *2

Kompensacja 
ekspozycji k k k

Sekwencja 
na�wietlania k k k k

Podgl�d g��bi 
ostro�ci k k k k k

Wyzwalanie 
migawki

Pojedyncze zdj�cia k k k k k k k k k k k k k k

Serie zdj�� k k k k k k k k k k k k k k
Pojedyncze ciche 
zdj�cia k k k k k k k k k k k k k k

Ciche serie zdj�� k k k k k k k k k k k k k k
10-sekundowy 
samowyzwalacz/
zdalne wyzwalanie

k k k k k k k k k k k k k k

2-sekundowy 
samowyzwalacz/
zdalne wyzwalanie

k k k k k k k k k k k k k k

Zewn�trzna 
lampa 
b�yskowa

Wymuszone 
w��czenie b�ysku k k k k k k k k k k k k k

Blokada ekspozycji 
lampy k k k k k

Korekta ekspozycji 
lampy k k k k k

O�wietlenie 
wspomagaj�ce AF o o o o o o o o o k k k k k

Fotografowanie Live View k k k k k k k k k k k k k k

Format obrazu*3 k k k k k

Szybkie nastawy k k k k k k k k k k k k k k
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o: Ustawiana automatycznie k: Ustawiana przez u�ytkownika  : Niedost�pna/wy��czona

*1 : Ikona z informuje o wykonywaniu zdj�� podczas filmowania.
*2 : Nie mo�na ustawi� opcji Red. szumów zdj�� seryj. (M).

W przypadku filmowania

Funkcja
Film Zdj�cia

A C 8 d s f F a z*1

y k M y k M

Mo�liwo�� wyboru wszystkich 
ustawie
 jako�ci rejestracji (film) k k k k k k k k

Mo�liwo�� wyboru wszystkich 
ustawie
 jako�ci rejestracji (zdj�cia) k k k

Migawka wideo k k k k k k k k

Czu�o�� 
ISO

Ustawiana automatyczne/Autom. ISO o o o o o o o k o o k
R�czna k k

Styl 
obrazów

Opcja ustawiana automatycznie/Auto o o o k k k k k o k k
Wybieranie r�czne k k k k k k k

Balans 
bieli

Auto o o o k k k k k o k k
Zaprogramowane k k k k k k k
Nastawa w�asna k k k k k k k
Ustawienie temperatury barwowej k k k k k k k
Korekcja k k k k k k k
Sekwencja k k

Auto Lighting Optimizer 
(Automatyczny optymalizator jasno�ci) o o o k k k k k o k k

Korekcja 
aberracji 
obiektywu

Korekcja jasno�ci 
brzegów k k k k k k k k k k k

Korekcja aberracji 
chromatycznej k k k k k k k k k k k

Redukcja zak�óce
 (d�ugi czas) o
Redukowanie zak�óce
 - High ISO*2 o o o k k k k k o k k
Priorytet jasnych partii obrazu k k k k k k k
Wielokrotna ekspozycja
Fotografowanie w trybie HDR

Przestrze
 
kolorów

sRGB o o o o o o o o o k k
Adobe RGB k k
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Tabela dost�pno�ci funkcji wed�ug trybów fotografowania

*3 : Podczas filmowania nast�pi prze��czenie na [FlexiZoneAF� (Single)].
*4 : W trybie Auto ISO mo�na ustawi� sta�� czu�o�� ISO.
*5 : Dzia�a wy��cznie przed rozpocz�ciem filmowania.
*6 : Je�eli wybrana metoda AF to [Tryb szybki], zewn�trzna lampa Speedlite 

b�dzie w razie potrzeby emitowa� o�wietlenie wspomagaj�ce AF podczas 
fotografowania przed rozpocz�ciem filmowania.

Funkcja
Film Zdj�cia

A C 8 d s f F a z*1

y k M y k M

AF

FlexiZone - Singled k k k k k k k k k k k
Tryb Live c k k k k k k k k k k k
Tryb szybki*3 f k k k k k k k k k k k
R�czna regulacja ostro�ci k k k k k k k k k k k

Tryb pomiaru o o o o o o o o o o o

Ekspozycja

Przesuni�cie programu
Blokada AE k k k k *4 k
Kompensacja ekspozycji k k k k k
Sekwencja na�wietlania
Podgl�d g��bi ostro�ci

Wyzwalanie 
migawki

Pojedyncze zdj�cia k k k
Serie zdj�� k k k
Pojedyncze ciche k k k
Ciche serie zdj�� k k k
10-sekundowy samowyzwalacz/
zdalne wyzwalanie*5 k k k

2-sekundowy samowyzwalacz/ 
zdalne wyzwalanie*5 k k k

Zewn�trzna 
lampa 
b�yskowa

Blokada ekspozycji lampy

Korekta ekspozycji lampy
O�wietlenie o*6 o*6 o*6

Format obrazu
Nagrywanie d	wi�ku k k k k k k k k
Kod czasowy k k k k k k k k
Szybkie nastawy k k k k k k k k k k k
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z: Fotografowanie 1 (czerwona karta) Strona

* Opcja niedost�pna w trybie <F> lub <G>.

z: Fotografowanie 2 (czerwona karta)

Ustawienia menu

Fotografowanie z wykorzystaniem wizjera oraz 
fotografowanie Live View

Jako�� obrazu
1*/41*/61*

102
73/83/74/84/7a/8a/b/c

Sygna� "bip" W��cz / Wy��cz -

Zwolnij migawk� 
bez karty W��cz / Wy��cz 32

Kontrolne wy�w Wy�. / 2 sek. / 4 sek. / 8 sek. / bez limitu 55

Korekcja aberracji 
obiektywu

Korygowanie jasno�ci brzegów: W��cz/Wy��cz
Korygowanie aberracji chromatycznej: 
W��cz/Wy��cz

131

Sterowanie zewn. 
Speedlite

Lampa b�yskowa / Pomiar E-TTL / Tryb Av - 
czas synchr.b�ysku / Nastawy lampy / 
Nastawy C.Fn w Speedlite / Kasuj nastawy

172

Blokow. lustra 
podniesionego Wy��cz / W��cz 165

Szare opcje menu nie s� wy�wietlane w trybach strefy podstawowej. 
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Ustawienia menu

z: Fotografowanie 3 (czerwona karta) Strona

* Podczas filmowania, pozycja [Koryg.exp./AEB] zmieni si� na [Koryg. ekspozycji].

z: Fotografowanie 4 (czerwona karta)

* Podczas filmowania opcje [Eksp. wielokrotna] i [Tryb HDR] s� niewidoczne.

Korygowanie 
ekspozycji/AEB

Z dok�adno�ci� do 1/3 stopnia, zakres ±5 
stopni (sekwencja na�wietlania ±3 stopnie)

151
152

Nastawy czu�o�ci ISO Czu�o�� ISO / Zakres ISO / Autom. zakres 
ISO / Min.czas na�w.

106
do
111

Auto Lighting Optimizer 
(Automatyczny 
optymalizator jasno�ci)

Wy��cz / S�aby / Standard / Mocny
125

Wy�. w trybie M lub Bulb

Balans bieli Q/W/E/R/Y/U/D/O/
P (oko�o 2500–10000) 120

R�czny WB (wg wzorca bieli) R�czne ustawienie balansu bieli 121

WB-Przesuw/BKT

Korekcja balansu bieli: przesuni�cie w kierunku koloru niebieskiego/
bursztynowego/purpurowego/zielonego, 9 poziomów ka�dej osi
Sekwencja balansu bieli: przesuni�cie w kierunku koloru 
niebieskiego/bursztynowego i purpurowego/zielonego z 
dok�adno�ci� do jednego poziomu i w zakresie ±3 poziomy

123
124

Przestrze
 kolorów sRGB / Adobe RGB 140

Styl obrazów
DAuto / PStandard / QPortrety/ 
RKrajobrazy / SNeutralny / UDok�adny / 
VMonochrom. / WU�ytkown. 1–3

112
do
119

Redukcja zak�óce
 (d�.czas) Wy�. / Autom. / W�. 128

Redukow. zak�óce
 - High ISO Wy��cz / S�abe / Standard / Mocne / Red. szumów zdj�� seryj. 126

Priorytet jasnych partii obrazu Wy��cz / W��cz 130

Dane dla retuszu kurzu Umo�liwia zebranie danych u�ywanych przez 
do��czone oprogramowanie do usuwania kurzu 281

Eksp. wielokrotna Eksp. wielokrotna / Ster.eksp.wielok. / Liczba 
ekspozycji / Kont.eks.wielok. 158

Tryb HDR Reguluj dynamik� / Ci�g�y HDR / Aut.równaj obraz 155
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A1: Fotogr. Live View 1 (czerwona karta) Strona

A2: Fotogr. Live View 2 (czerwona karta)

3: Odtwarzanie 1 (niebieska karta)

Fotografowanie 
Live View W��cz / Wy��cz 187

Metoda AF FlexiZone - Single / u Tryb Live / Tryb szybki 192

Wy�wietl. siatki Wy�. / 3x3 l / 6x4 m / Uko�.3x3 n 187

Format obrazu 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 188

Symulacja ekspoz. W��cz / W trybie e / Wy��cz 189

Ciche nagryw. LV Tryb 1 / Tryb 2 / Wy��cz 190

Timer pomiarowy 4 sek. / 16 sek. / 30 sek. / 1 min. / 10 min. / 30 min. 191

Ochrona obrazów Ochrona obrazów przed usuni�ciem 265

Obró� obraz Obracanie obrazów pionowych 246

Usuwanie obrazów Usuwanie obrazów 267

Polecenie wydruku 
obrazów

Umo�liwia wskazanie obrazów, które maj� 
by� wydrukowane (DPOF) 295

Opcje fotoksi��ki Wybierz obrazy do fotoksi��ki 299

Obróbka obrazu RAW Przetwarzanie obrazów 1 272
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3: Odtwarzanie 2 (niebieska karta) Strona

3: Odtwarzanie 3 (niebieska karta)

* Ustawienie powi�zane z ustawieniem [Licznik czasu odt] na karcie [Z2], 
w menu [Kod czasowy].

Zmie
 rozmiar Zmniejszenie liczby pikseli obrazu 277

Ocena [OFF] / l / m / n / o / p 247

Pokaz przezr. Opis odtwarzania / Czas wy�wietl. / 
Powtarzanie / Efekt przej�cia / Muzyka w tle 257

Skoki za pom.6 o 1 obraz / o 10 obr. / o 100 obr. / Datami / 
Folderami / Filmy / Zdj�cia / Ocena 243

Alarm prze�wietl. Wy��cz / W��cz 240

Wy�w.punktu AF Wy��cz / W��cz 240

Siatka odtwarz. Wy�. / 3x3 l / 6x4 m / Uko�.3x3 n 237

Histogram Jasno�� / RGB 240

Licznik czasu odt* Czas nag / Kod czasowy 221

Powi�kszenie (ok.)

1x (brak powi�kszenia) / 2x (od centrum) / 
4x (od centrum) / 8x (od centrum) / 
10x (od centrum) / Rzecz.rozmiar (od wybr. 
punktu) / Jak ostat.powi�ksz. (od centr.)

245

Ster.przezHDMI Wy��cz / W��cz 262



Ustawienia menu

350

5: Nastawy 1 (�ó�ta karta) Strona

5: Nastawy 2 (�ó�ta karta)

*1 Podczas filmowania opcja [P. wy�/w� LCD] nie jest widoczna.
*2 Szczegó�owe informacje mo�na znale�� w Instrukcji obs�ugi funkcji GPS.

Wybierz folder Umo�liwia tworzenie i wybór folderu 134

Numer pliku Narastaj�co / Auto reset. / R�czny reset 136

Auto-obracanie W�.zD / W�.D / Wy�. 270

Formatuj kart� Umo�liwia inicjalizacj� karty i usuni�cie 
z niej danych 53

Ustaw. karty Eye-Fi Pozycja wy�wietlana wy��cznie po w�o�eniu 
karty Eye-Fi zakupionej osobno 339

Autom. wy��cz. 1 min. / 2 min. / 4 min. / 8 min. / 15 min. / 
30 min. / Wy��cz 55

Jasno�� LCD Siedem poziomów jasno�ci 269

P. wy�/w� LCD*1 W��czony / przycisk migawki 56

Data/czas/strefa Data (rr, mm, dd) / Czas (godz., min, s) / 
Czas letni / Strefa czasowa 36

Wybór j�zykaK Umo�liwia wybranie j�zyka interfejsu 38

GPS Wybór urz�dz. GPS / Nastawy *2

W przypadku korzystania z funkcji GPS nale�y sprawdzi� uwagi dotycz�ce 
krajów i obszarów u�ytkowania i u�ywa� jej zgodnie z prawem i przepisami 
obowi�zuj�cymi w danym kraju lub regionie.
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5: Nastawy 3 (�ó�ta karta) Strona

* Szczegó�owe informacje na ten temat mo�na znale�� w Instrukcji obs�ugi funkcji 
Wi-Fi zamieszczonej na dysku DVD-ROM.

5: Nastawy 4 (�ó�ta karta)

Standard TV NTSC / PAL 216
264

Przewodnik funkcji W��cz / Wy��cz 63

Opcje wy�w. przycisku 
z

Wy�wietla ustawienia aparatu / Poziomica 
elektroniczna / Wy�wietla funkcje fotograf.

332

Wi-Fi Wy��cz / W��cz

*
Funkcja Wi-Fi

Prze�lij obr.mi�dzy aparatami / Pod��cz do 
smartfona / Zdalne sterow. (EOS Utility) / 
Drukuj na drukarce Wi-Fi / Przeka� do serwisu 
internet. / Wy�w. obrazy na urz�dz. DLNA

Czyszczenie matrycy

Autoczyszczenie: W��cz / Wy��cz
280

Czy�� teraz

Czy�� matryc� r�cznie 283

Dane akumulatora
Zasilanie / Aktualny �adunek / Wykonano zdj�� / 
Stopie
 zu�ycia akum. / Rejestracja 
akumulatora / Historia akumulatora

334
do
337

Wy�w. logo cert. Wy�wietla logo niektórych certyfikatów aparatu. 331

W�asny tryb fotograf. 
(C1, C2)

Umo�liwia zapisywanie bie��cych nastaw 
aparatu w pozycjach w i x pokr�t�a wyboru 

328

Kasowanie nastaw aparatu Umo�liwia przywrócenie domy�lnych ustawie
 aparatu 56

Inform. o prawach 
autorskich

Wy�wietlanie informacji o prawach autorskich / 
Nazwisko autora / Szczegó�y dotycz�ce praw 
autorskich / Usu
 informacje o prawach 

138

 Firmware z wer. Pozwala zaktualizowa� oprogramowanie wewn�trzne (firmware) -

� W przypadku korzystania z funkcji Wi-Fi nale�y sprawdzi� uwagi 
dotycz�ce krajów i obszarów u�ytkowania i u�ywa� jej zgodnie z prawem 
i przepisami obowi�zuj�cymi w danym kraju lub regionie.

� Je�eli aparat jest pod��czony do komputera lub drukarki, funkcja Wi-Fi nie mo�e zosta� ustawiona.
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8: Funkcje indywidualne (pomara
czowa karta) Strona

9: Moje Menu (zielona karta)

C.Fn I: Ekspozycja

Pozwala dostosowa� funkcje aparatu 
do potrzeb u�ytkownika

304

C.Fn II: Autofokus 307

C.Fn III: Operowanie/
Inne 311

Kasowanie nast. 
funkcji C.Fn

Umo�liwia skasowanie wszystkich ustawie
 
funkcji indywidualnych 302

Moje Menu - tworzenie 
i obs�uga

Pozwala zapisa� cz�sto wykorzystywane 
opcje menu i funkcje indywidualne 327
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Z1: Film1 (czerwona karta) Strona

Z2: Film2 (czerwona karta)

*1: W trybach strefy podstawowej dost�pne warto�ci dla pozycji 
[Nagryw. d	wi�ku] to [W�./Wy�.].

*2: Ustawienie powi�zane z ustawieniem [Licznik czasu odt] na karcie [x3].

W przypadku filmowania

Metoda AF FlexiZone - Single / u Tryb Live / Tryb szybki 223

Ciche nagryw. LV Tryb 1 / Tryb 2 / Wy��cz 223

Timer pomiarowy 4 sek. / 16 sek. / 30 sek. / 1 min. / 10 min. / 30 min. 223

Wy�wietl. siatki Wy�. / 3x3 l / 6x4 m / Uko�.3x3 n 224

Wielk.nagr. filmu
1920x1080 (6 / 5 / 4) (W / X)
1280x720 (8 / 7) (W / X)
640x480 (6 / 5) (X)

216

Nagryw. d	wi�ku*1

Nagryw. d�wi�ku: Auto / R�cznie / Wy��cz

218
Poziom nagr.

Filtr wiatru: Wy��cz / W��cz

T�umik: Wy��cz / W��cz

Kod czasowy Liczenie / Nastawa czasu pocz�tk. / Licznik 
czasu nag / Licznik czasu odt*2 / Pomijaj klatki 220

Migawka wideo
Migawka wideo: Wy��cz / W��cz

225Ustawienia albumu: Utwórz nowy album / 
Dodaj do istniej�cego albumu
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Schemat systemu

ST-E2

90EX

270EX II 320EX 600EX-RT/
600EX

430EX IIST-E3-RT Lampa błyskowa
Macro Ring Lite 

MR-14EX

Lampa błyskowa
Macro Twin Lite 

MT-24EX

Muszla oczna Eb

Celownik kątowy C

Szeroki pasek
EW-EOS6D

Akcesoria 
w zestawie

Pasek na rękę
E2

Koszyk baterii
BGM-E13A na baterie/
akumulatory AA/LR6

(zakładany na uchwyt BG-E13)

Koszyk baterii
BGM-E13L na akumulatory 

LP-E6 (zakładany na
uchwyt BG-E13)

Samochodowa
ładowarka 

akumulatorów
CBC-E6

Kabel samochodowej ładowarki 
akumulatorów CB-570Uchwyt pionowy

BG-E13

Akumulator
LP-E6

Ładowarka
LC-E6 lub LC-E6E

Zasilacz 
AC-E6

Adapter prądu
stałego DR-E6

Zestaw zasilający
AC Adapter Kit

ACK-E6

Soczewki do korekcji
dioptrii z serii E

Gumowa ramka Eb

Przedłużenie celownika 
EP-EX15

Matówka
Eg-A II

Matówka
Eg-D Eg-S
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Odbiornik GPS
GP-E2

Elektroniczny wężyk
spustowy z programatorem

czasowym TC-80N3

Pilot
bezprzewodowy

LC-5

Elektroniczny
wężyk spustowy

RS-80N3

Pilot zdalnego
sterowania

RC-6

Mikrofon zewnętrzny

Kabel HDMI 
HTC-100 (2,9 m)

Obiektywy EF

TV/wideo

Stereofoniczny kabel audio-wideo
AVC-DC400ST (1,3 m)

Kabel interfejsu
IFC-200U (1,9 m)

Kabel interfejsu
IFC-500U (4,7 m)

EOS Solution Disk EOS Camera Instruction
Manuals Disk

Karta pamięci
SD/SDHC/SDXC Czytnik kart

Pokrowiec skórzany EH20-L

Drukarka zgodna ze
standardem PictBridge

Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Mac OS X

Komputer

Port USB

Gniazdo karty

* Wszystkie długości kabli są przybliżone.
* Bezprzewodowy przekaźnik danych WFT-E7 nie jest zgodny 
 z aparatem EOS 6D (WG, N).
* Odbiornik GPS GP-E2 nie jest zgodny z aparatem EOS 6D (N).
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W przypadku problemów zwi�zanych z aparatem w pierwszej kolejno�ci 
zapoznaj si� z niniejszym przewodnikiem rozwi�zywania problemów. 
Je�li na jego podstawie nie mo�na rozwi�za� problemu, skontaktuj si� 
ze sprzedawc� lub najbli�szym punktem serwisowym firmy Canon.

� Je�li pozosta�a moc akumulatora (str. 334) wynosi 94% lub wi�cej, 
akumulator nie b�dzie �adowany.

� Nie nale�y �adowa� akumulatorów innych ni� oryginalne akumulatory LP-E6 firmy Canon.

� Je�eli (1) wyst�puje problem z �adowark� lub akumulatorem lub (2) komunikacja 
z akumulatorem nie udaje si� (z akumulatorem firmy innej ni� Canon), obwód 
zabezpieczaj�cy zatrzyma �adowanie, a kontrolka zacznie szybko miga� na 
pomara
czowy. W przypadku opcji (1) nale�y wyj�� wtyk �adowarki z gniazdka 
sieciowego. Od��cz i ponownie pod��cz akumulator do �adowarki. Odczekaj par� 
minut i ponownie pod��cz wtyczk� zasilaj�c� �adowarki do gniazda sieciowego. 
Je�li ta czynno�� nie rozwi�zuje problemu, nale�y skontaktowa� si� ze 
sprzedawc� lub najbli�szym serwisem firmy Canon.

� Ze wzgl�dów bezpiecze
stwa �adowanie akumulatora o wysokiej 
temperaturze wewn�trznej nie zostanie przeprowadzone (kontrolka nie 
�wieci). Wzrost temperatury wewn�trznej akumulatora podczas �adowania 
spowoduje automatyczne przerwanie �adowania (kontrolka miga). �adowanie 
zostanie automatycznie wznowione po obni�eniu temperatury akumulatora.

� Sprawd�, czy akumulator zosta� prawid�owo w�o�ony do aparatu (str. 30).
� Upewnij si�, �e pokrywa komory akumulatora zosta�a zamkni�ta (str. 30).
� Upewnij si�, �e pokrywa gniazda karty zosta�a zamkni�ta (str. 31).
� Na�aduj akumulator (str. 28).

Przewodnik rozwi�zywania problemów

Problemy z zasilaniem

Nie mo�na na�adowa� akumulatora.

Kontrolka �adowania miga z du�� cz�stotliwo�ci�.

Kontrolka �adowarki nie miga.

Aparat nie dzia�a pomimo ustawienia prze��cznika zasilania w pozycji <1>.



357

Przewodnik rozwi�zywania problemów

� Je�li podczas zapisywania obrazu na karcie zostanie od��czone 
zasilanie, kontrolka dost�pu b�dzie �wieci�/miga� jeszcze przez 
kilka sekund. Po zako
czeniu zapisywania obrazu zasilanie 
zostanie od��czone automatycznie.

� U�yj w pe�ni na�adowanego akumulatora (str. 28).
�Wydajno�� akumulatora mog�a ulec obni�eniu. Wy�wietl 

[54: Dane akumulatora], aby sprawdzi� stopie
 zu�ycia 
akumulatora (str. 334). Je�li wydajno�� akumulatora jest zbyt 
niska, nale�y go wymieni�.

� Liczba mo�liwych do wykonania zdj�� zmniejsza si� w wyniku 
wykonywania nast�puj�cych czynno�ci:
• D�u�sze naciskanie przycisku migawki do po�owy.
• Cz�ste w��czanie trybu AF bez wykonania zdj�cia.
• U�ywanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
• Cz�ste u�ywanie monitora LCD.
• D�ugotrwa�e korzystanie z trybu fotografowania Live View 

lub d�ugotrwa�e filmowanie.
• Funkcja transmisji karty Eye-Fi jest w��czona.
• Funkcja GPS jest w��czona.

� Zosta�a w��czona funkcja automatycznego wy��czania zasilania. 
Je�li funkcja automatycznego wy��czania zasilania nie ma by� 
aktywna, wybierz w pozycji [52: Autom. wy��cz.] opcj� 
[Wy��cz] (str. 55).

� Nawet je�eli w pozycji [52: Autom. wy��cz.] zosta�a wybrana 
opcja [Wy��cz], monitor LCD wy��czy si� po 30 minutach 
bezczynno�ci aparatu (zasilanie aparatu nie zostanie wy��czone).

Kontrolka dost�pu wci�� miga, mimo �e prze��cznik zasilania 
jest ustawiony w pozycji <2>.

Akumulator szybko si� roz�adowuje.

Aparat samoczynnie si� wy��cza.
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� Do aparatu nie mo�na pod��czy� obiektywów EF-S i EF-M (str. 39).

� Sprawd�, czy karta zosta�a prawid�owo w�o�ona (str. 31).
� Ustaw prze��cznik ochrony karty przed zapisem w pozycji 

umo�liwiaj�cej zapisywanie/usuwanie (str. 31).
� Je�li karta jest zape�niona, wymie
 j� lub usu
 zb�dne obrazy 

w celu zwolnienia przestrzeni (str. 31, 267).
� Je�li podczas próby uzyskania ostro�ci w trybie One-Shot AF 

miga kontrolka ostro�ci <o> w wizjerze, nie mo�na wykona� 
zdj�cia. Ponownie naci�nij przycisk migawki do po�owy, aby 
uzyska� automatycznie ostro��, lub ustaw ostro�� r�cznie 
(str. 44, 97).

� Je�li na monitorze LCD jest wy�wietlany komunikat o b��dzie 
karty, zapoznaj si� z informacjami na str. 33 lub 370.

Problemy z fotografowaniem

Nie mo�na zamontowa� obiektywu.

Nie mo�na wykona� ani zapisa� �adnego zdj�cia.

Nie mo�na korzysta� z karty.
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� Ustaw prze��cznik trybów ostro�ci na obiektywie w pozycji <AF> 
(str. 39).

� Aby zapobiec drganiom aparatu, delikatnie naci�nij przycisk 
migawki (str. 43, 44).

� Je�li obiektyw wyposa�ono w mechanizm Image Stabilizer 
(Stabilizator obrazu), ustaw prze��cznik IS obiektywu w pozycji 
<1> (str. 42).

�W warunkach s�abego o�wietlenia czas na�wietlania mo�e 
by� d�ugi. U�yj krótszego czasu na�wietlania (str. 144), ustaw 
wy�sz� czu�o�� ISO (str. 106), u�yj lampy b�yskowej (str. 170) 
lub u�yj statywu.

�W pozycji dzia�ania AF wybierz opcj� One-Shot AF. Blokada 
ostro�ci nie jest mo�liwa w trybach AI Servo AF i AI Focus AF 
(str. 69).

� Zale�nie od czasu na�wietlania, przys�ony, warunków 
fotografowania, czy jasno�ci szybko�� serii zdj�� mo�e 
ulec obni�eniu.

� Je�li fotografowany obraz zawiera drobne szczegó�y (�d�b�a trawy 
na ��ce itp.), to rozmiar pliku b�dzie wi�kszy, a rzeczywista 
maksymalna liczba zdj�� seryjnych mo�e by� ni�sza ni� warto�ci 
podane na str. 103.

Obraz jest nieostry.

Nie mo�na zablokowa� ostro�ci i zmieni� kompozycji zdj�cia.

Szybko�� serii zdj�� jest niska.

Maksymalna liczba zdj�� seryjnych uleg�a zmniejszeniu.
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� Je�eli w pozycji [z4: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano opcj� 
[W��cz], dost�pny zakres czu�o�ci ISO b�dzie mie�ci� si� w przedziale 
od ISO 200 do 25600 (lub do ISO 12800 w przypadku filmowania). 
Nawet po rozszerzeniu zakresu czu�o�ci ISO w ustawieniu [Zakres ISO] 
nie b�dzie mo�na ustawi� rozszerzonych czu�o�ci ISO (L, H, H1, H2). 
Je�eli w pozycji [z4: Priorytet jasnych partii obr.] zosta�a wybrana 
opcja [Wy��cz], mo�na ustawi� czu�o�� ISO 100/125/160 (str. 130).

� Je�eli w pozycji [z4: Priorytet jasnych partii obr.] zosta�a wybrana opcja 
[W��cz], nie mo�na ustawi� funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny 
optymalizator jasno�ci). Je�li w pozycji [z4: Priorytet jasnych partii 
obrazu] zosta�a wybrana opcja [Wy��cz], mo�na ustawi� funkcj� Auto 
Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno�ci) (str. 130).

� Ustaw w pozycji [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Automatyczny 
optymalizator jasno�ci)] opcj� [Wy��cz]. Po wybraniu opcji [Standard / 
S�aby / Mocny], nawet je�li ustawisz negatywn� kompensacj� ekspozycji 
lub warto�� korygowania b�ysku, obraz mo�e by� zbyt jasny (str. 151).

� Je�li jako�� rejestracji obrazu ustalono na 41 lub 61, to obraz powsta�y w 
wyniku wielokrotnej ekspozycji b�dzie zarejestrowany w jako�ci 1 (str. 164).

� Podczas fotografowania w nocy na ciemnym tle czas na�wietlania ulega 
automatycznemu wyd�u�eniu (synchronizacja lampy z d�ugim czasem 
na�wietlania) w celu prawid�owego na�wietlenia obiektu oraz t�a. Aby 
unikn�� d�ugiego czasu na�wietlania, w menu [z2: Sterowanie zewn. 
Speedlite] ustaw w pozycji [Tryb Av - czas synchr.b�ysku] opcj�  
[1/180-1/60 sek. autom.] lub [1/180 sek. (sta�y)] (str. 173).

Nie mo�na ustawi� czu�o�ci ISO 100. Nie mo�na ustawi� rozszerzenia czu�o�ci ISO.

Nie mo�na ustawi� funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno�ci).

Nawet po ustawieniu negatywnej kompensacji ekspozycji, obrazy wychodz� zbyt jasne.

Wielokrotna ekspozycja jest rejestrowana w jako�ci 1.

Gdy korzystam z trybu <f> podczas fotografowania z lamp� b�yskow� czas na�wietlania ulega wyd�u�eniu.
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� Je�li do fotografowania Live View jest u�ywana lampa b�yskowa 
innej firmy ni� Canon, w pozycji [A2: Ciche nagryw. LV] nale�y 
wybra� opcj� [Wy��cz] (str. 190).

� W przypadku korzystania z lampy b�yskowej innej ni� lampa b�yskowa Speedlite 
serii EX, b�dzie ona dzia�a� wy��cznie z pe�n� moc� b�ysku (str. 171).

� Je�li funkcj� indywidualn� [Tryb pomiaru �wiat�a] lampy 
ustawiono jako [TTL ] TTL (automatyka b�ysku)], dzia�a ona 
wy��cznie z pe�n� moc� b�ysku (str. 177).

� Je�li korygowanie b�ysku zosta�o wcze�niej ustawione w zewn�trznej lampie 
b�yskowej Speedlite, nie mo�na ustawi� korygowania b�ysku za pomoc� 
aparatu. Je�li korygowanie b�ysku lampy b�yskowej Speedlite zosta�o anulowane 
(ustawiona warto�� 0), mo�na ustawi� korygowanie b�ysku za pomoc� aparatu.

�W menu [z2: Sterowanie zewn. Speedlite] wybierz w pozycji 
[Tryb Av - czas synchr.b�ysku] opcj� [Autom.] (str. 173).

�W przypadku korzystania z lampy b�yskowej podwójny d�wi�k 
migawki b�dzie s�yszany podczas ka�dego zdj�cia (str. 181).

� Oznacza ona, �e temperatura wewn�trzna aparatu jest wysoka. 
Wy�wietlenie bia�ej ikony < > oznacza, �e jako�� zdj�� mo�e 
by� obni�ona. Je�li jest wy�wietlana czerwona ikona <E>, 
oznacza to, �e fotografowanie Live View lub filmowanie wkrótce 
zostanie automatycznie zatrzymane (str. 201, 233).

Lampa b�yskowa nie dzia�a.

Lampa b�yskowa dzia�a wy��cznie z pe�n� moc� b�ysku.

Korygowanie b�ysku jest niedost�pne.

Synchronizacji z krótkimi czasami nie mo�na ustawi� w trybie <f>.

Podczas fotografowania Live View jest s�yszany podwójny d	wi�k migawki.

Podczas fotografowania Live View i filmowania jest 
wy�wietlana bia�a ikona < > lub czerwona ikona <E>.
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� Je�li na karcie [53] w pozycji [Wi-Fi] wybrano opcj� [W��cz], 
filmowanie jest niemo�liwe. Przed rozpocz�ciem filmowania 
nale�y ustawi� w pozycji [Wi-Fi] opcj� [Wy��cz].

� Je�li pr�dko�� zapisu karty jest zbyt niska, nagrywanie filmu mo�e 
zosta� automatycznie zatrzymane. W przypadku ustawienia 
metody kompresji [IPB] nale�y korzysta� z karty, która umo�liwia 
odczyt/zapis z pr�dko�ci� co najmniej 6 MB/s. W przypadku 
ustawienia metody kompresji [ALL-I (I-only)] nale�y korzysta� 
z karty, która umo�liwia odczyt/zapis z pr�dko�ci� co najmniej 
20 MB/s (str. 3). Dane dotycz�ce pr�dko�ci odczytu i zapisu 
karty mo�na znale�� na stronie internetowej producenta.

� Je�li d�ugo�� filmu osi�gnie 29 min i 59 s, nagrywanie filmu 
zostanie automatycznie zatrzymane.

�W trybach fotografowania innych ni� <a> czu�o�� ISO jest 
ustawiana automatycznie. W trybie <a> mo�na ustawi� 
dowoln� czu�o�� ISO (str. 209).

� Je�eli w menu [z3: Nastawy czu�o�ci ISO] wybrano opcj� 
[25600/H] dla ustawienia [Zakres ISO] [Maksymalny], 
to maksymalny zakres czu�o�ci ISO dla r�cznych ustawie
 
czu�o�ci zostanie rozszerzony i mo�liwe b�dzie ustawienie 
ISO 16000/20000/25600. Poniewa� filmowane przy czu�o�ci 
ISO wynosz�cej 16000/20000/25600 mo�e by� zwi�zane ze 
znacznym poziomem zak�óce
, czu�o�ci te s� oznaczone jako 
rozszerzenie czu�o�ci ISO (wy�wietlane jako [H]).

Nie mog� nagra� filmu.

Nagrywanie filmów zatrzymuje si� samoczynnie.

Nie mo�na ustawi� czu�o�ci ISO dla filmowania.

W przypadku filmowania nie mo�na ustawi� czu�o�ci  
ISO 16000/20000/25600.
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� Je�li filmujesz po ustawieniu opcji [Maksymalny: 25600] w pozycji 
[Zakres ISO], a czu�o�� ISO jest ustawiona na ISO 16000/20000/
25600, czu�o�� ISO prze��czy si� na ISO 12800 (podczas 
filmowania z r�czn� regulacj� ekspozycji). Nawet po prze��czeniu 
aparatu z powrotem w tryb fotografowania czu�o�� ISO nie wróci 
do pierwotnego ustawienia.

� Je�li nagrywasz film przy ustawieniu 1. L (ISO 50) lub 2. H1 
(ISO 51200)/H2 (ISO 102400), czu�o�� ISO prze��czy si� 
odpowiednio na 1. ISO 100 lub 2. H (ISO 25600) (podczas 
nagrywania filmu z r�czn� ekspozycj�). Nawet po prze��czeniu 
aparatu z powrotem w tryb fotografowania czu�o�� ISO nie wróci 
do pierwotnego ustawienia.

� Je�li zmieniasz czas na�wietlania lub przys�on� podczas 
filmowania, zmiany te mog� by� zarejestrowane.

� Zmiana ogniskowej obiektywu podczas filmowania 
mo�e powodowa� zmiany ekspozycji niezale�nie od tego, 
czy maksymalny otwór przys�ony ulega zmianie czy nie. 
W rezultacie zmiany ekspozycji mog� zosta� nagrane na filmie.

�W przypadku szybkiego przesuwania aparatu w prawo lub 
w lewo (szybkie panoramowanie) lub filmowania poruszaj�cego 
si� obiektu obraz mo�e by� zniekszta�cony.

� Nierównomierna ekspozycja, migotanie i poziome pasy 
(zak�ócenia) mog� by� spowodowane �wiat�em fluorescencyjnym, 
�arówkami LED lub te� innym o�wietleniem podczas filmowania. 
Mog� tak�e zosta� zarejestrowane zmiany ekspozycji (jasno�ci) 
lub tonu koloru. W trybie <a> rozwi�zaniem problemu mo�e 
by� zastosowanie d�ugiego czasu na�wietlania.

R�cznie ustawiona czu�o�� ISO zmienia si� po prze��czeniu na filmowanie.

Podczas filmowania zmienia si� ekspozycja.

Podczas filmowania obiekt jest zniekszta�cony.

Podczas filmowania obraz migocze lub pojawiaj� si� na nim poziome pasy.
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� Rozwi�zaniem ewentualnych problemów mo�e by� równie� 
wybranie ni�szej jako�ci zdj�� oraz wykonywanie mniejszej liczby 
zdj�� seryjnych.

�Wykonywanie zdj�� podczas filmowania powoduje rozbie�no�� 
mi�dzy rzeczywistym czasem a kodem czasowym. Je�li chcesz 
edytowa� film korzystaj�c z kodu czasowego, zaleca si� nie 
wykonywanie zdj�� podczas filmowania.

� Je�eli aparat jest pod��czony do drukarki, komputera lub 
odbiornika GPS itp. przez kabel interfejsu, ustawienie funkcji Wi-Fi 
jest niemo�liwe (opcja [53] na karcie [Wi-Fi] b�dzie wyszarzona). 
Od��cz kabel interfejsu, a nast�pnie ustaw funkcj� Wi-Fi.

� Ustaw prze��cznik <R> w lewo (zwolnienie blokady, str. 47).
� Sprawd� ustawienie [8C.Fn III -3: Blokada kilku funkcji] 

(str. 313).

� Sprawd� ustawienie [8C.Fn III -5: Ustawienia w�asne] 
(str. 320).

Wykonywanie zdj�� podczas nagrywania filmu powoduje 
zatrzymanie nagrywania.

Kod czasowy jest wy��czony.

Wi-Fi

Nie mo�na ustawi� funkcji Wi-Fi.

Problemy z obs�ug�

Nie mo�na zmieni� ustawie
 za pomoc� pokr�t�a <6> lub <5>, 
lub mult-sterownika <9>.

Funkcja przycisku/pokr�t�a aparatu uleg�a zmianie.
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�W trybach strefy podstawowej niektóre karty i opcje menu nie 
s� wy�wietlane. Wybierz tryb strefy twórczej (str. 51).

� Ustaw przestrze
 kolorów jako sRGB. Je�li przestrze
 kolorów 
ustawiono jako Adobe RGB, nazwa pliku b�dzie rozpoczyna� 
si� od podkre�lenia. (str. 140).

� Je�li karta zawiera ju� zapisane zdj�cia, numeracja zdj�� nie 
mo�e rozpocz�� si� od numeru 0001 (str. 136).

� Sprawd�, czy zosta�a ustawiona prawid�owa data i godzina 
(str. 36).

� Sprawd� ustawienia strefy czasowej i czasu letniego (str. 36, 37).

� Data i godzina nie pojawia si� na zdj�ciu. Data i godzina jest 
zapisywana w danych obrazu jako informacje o obrazie. Podczas 
drukowania mo�na na zdj�ciu wydrukowa� dat� i godzin� 
zarejestrowan� w informacjach o obrazie (str. 291, 295).

� Je�li liczba obrazów na karcie jest wi�ksza ni� maksymalna liczba, 
któr� aparat mo�e wy�wietli�, b�dzie wy�wietlany symbol [###] 
(str. 248).

Problemy z wy�wietlaniem

Ekran menu przedstawia kilka kart i opcji.

Nazwa pliku rozpoczyna si� od podkre�lenia („_”).

Numeracja plików nie rozpoczyna si� od 0001.

Data i godzina wykonania zdj�cia jest nieprawid�owa.

Brak daty i godziny na zdj�ciu.

Wy�wietlany jest symbol [###].
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� Je�li monitor LCD jest brudny, wyczy�� go mi�kk� tkanin�.
�W niskich lub wysokich temperaturach monitor LCD mo�e 

dzia�a� wolniej lub wy�wietla� przyciemniony obraz. 
W temperaturze pokojowej praca monitora wróci do normy.

� Menu [Ustaw. karty Eye-Fi] jest wy�wietlane wy��cznie po 
umieszczeniu w aparacie karty Eye-Fi. Je�li karta Eye-Fi jest 
wyposa�ona w prze��cznik ochrony przed zapisem, który zosta� 
ustawiony w pozycji LOCK (Blokada), sprawdzenie stanu po��czenia 
z kart� i wy��czenie przesy�ania nie b�dzie mo�liwe (str. 339).

�W pozycji [33: Alarm prze�wietl.] ustawiono opcj� [W��cz] 
(str. 240).

�W pozycji [33: Wy�w.punktu AF] ustawiono opcj� [W��cz] (str. 240).

� Je�li obraz jest chroniony, to nie mo�na go usun�� (str. 265).

� Filmów edytowanych w komputerze za pomoc� dostarczonego 
oprogramowania ImageBrowser EX (str. 393) lub innego 
oprogramowania nie mo�na odtwarza� w aparacie. Jednak 
albumy migawek wideo edytowane za pomoc� do��czonego 
oprogramowania EOS Video Snapshot Task (str. 232) mo�na 
odtwarza� w aparacie.

Obraz na monitorze LCD jest niewyra	ny.

Nie pojawia si� pozycja [Ustaw. karty Eye-Fi].

Problemy z odtwarzaniem

Cz��� obrazu miga na czarno.

Na obrazie wy�wietla si� czerwone pole.

Nie mo�na usun�� obrazu.

Nie mo�na odtworzy� filmu.
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� D�wi�ki towarzysz�ce korzystaniu z pokr�te� aparatu lub obiektywu podczas 
nagrywania filmów zostan� równie� zarejestrowane. Zaleca si� korzystanie 
z mikrofonu zewn�trznego (dost�pnego w sprzeda�y) (str. 219).

� Je�li podczas nagrywania filmów z automatyczn� regulacj� 
ekspozycji nast�pi znaczna zmiana jasno�ci, nagrywanie zostanie 
chwilowo zatrzymane a� do momentu ustabilizowania ekspozycji. 
W takim wypadku nale�y nagrywa� w trybie <a> (str. 208).

� U�yj stereofonicznego kabla audio-wideo dostarczonego wraz z aparatem (str. 264).
� Sprawd�, czy wtyczka stereofonicznego kabla audio-wideo lub 

kabla HDMI zosta�a ca�kowicie wsuni�ta (str. 261, 264).
� Ustaw standard telewizyjny wyj�cia wideo (NTSC/PAL) zgodny 

ze standardem telewizora (str. 264).

� Je�li wielko�� pliku filmu przekroczy 4 GB, to zostanie utworzony 
nowy plik filmu (str. 217).

�W przypadku niektórych czytników kart i systemów operacyjnych komputera 
karty SDXC mog� nie zosta� poprawnie rozpoznane. Je�eli do tego dojdzie, 
nale�y po��czy� aparat do komputera za pomoc� dostarczonego kabla 
interfejsu, a nast�pnie przes�a� obrazy do komputera, korzystaj�c 
z dostarczonego oprogramowania EOS Utility (str. 393).

� Obrazów 41 i 61 nie mo�na obrabia� w aparacie. Do 
obróbki tego obrazu nale�y u�y� oprogramowania Digital Photo 
Professional dostarczonego z aparatem (str. 393).

Podczas odtwarzania filmu s�ycha� d	wi�k pracy aparatu.

W filmie pojawiaj� si� zatrzymania obrazu.

Na ekranie telewizora nie jest wy�wietlany �aden obraz.

Film sk�ada si� z kilku plików.

Czytnik kart nie rozpoznaje karty.

Nie mo�na obrobi� obrazu RAW.



Przewodnik rozwi�zywania problemów

368

� Obrazy c JPEG i obrazy 1/41/61 nie mog� by� 
modyfikowane w aparacie (str. 277).

�W przypadku wyboru ustawienia [Czy�� terazf], s�ycha� 
d�wi�k migawki, ale jest wykonane zdj�cie (str. 280).

�W przypadku kilkukrotnego w��czenia i wy��czenia prze��cznika 
zasilania <1> / <2> w krótkich odst�pach czasu ikona 
<f> mo�e nie by� wy�wietlana (str. 34).

� Zakres pozycji wy�wietlanych na ekranie zale�y od drukarki. 
W instrukcji obs�ugi podano wszystkie mo�liwe do uzyskania 
efekty drukowania. (str. 290).

� Je�li na karcie [53] w pozycji [Wi-Fi] wybrano opcj� [W��cz], 
drukowanie bezpo�rednie nie jest mo�liwe. Wybierz w pozycji  
[Wi-Fi] opcj� [Wy��cz], a nast�pnie pod��cz aparat do drukarki 
kablem interfejsu.

Nie mo�na zmieni� rozmiaru obrazu.

Problemy zwi�zane z czyszczeniem matrycy

Podczas czyszczenia matrycy s�ycha� d	wi�k migawki.

Automatyczne czyszczenie matrycy nie dzia�a.

Problemy z drukowaniem

Brak dost�pu do wszystkich efektów drukowania wymienionych 
w instrukcji obs�ugi.

Funkcja drukowania bezpo�redniego nie dzia�a.
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� Zainstaluj dostarczone oprogramowanie (dysk CD-ROM EOS 
Solution Disk) w komputerze (str. 393).

� Sprawd�, czy jest wy�wietlany ekran oprogramowania EOS Utility.
� Je�li na karcie [53] w pozycji [Wi-Fi] wybrano opcj� [W��cz], 

aparat nie mo�e nawi�za� po��czenia z komputerem. Wybierz 
w pozycji [Wi-Fi] opcj� [Wy��cz], a nast�pnie pod��cz aparat 
do komputera kablem interfejsu.

Problemy z transferem obrazów

Nie mo�na przes�a� obrazów do komputera.
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W przypadku wyst�pienia problemu 
zwi�zanego z aparatem zostanie 
wy�wietlony komunikat o b��dzie. 
Post�puj zgodnie z instrukcjami 
wy�wietlanymi na ekranie.

* Je�li b��d b�dzie si� powtarza�, zapisz numer b��du i skontaktuj si� 
z najbli�szym punktem serwisowym firmy Canon.

Kody b��dów

Numer Komunikat o b��dzie i rozwi�zanie

01

B��dny transfer sygna�ów obiektyw - aparat. Wyczy�� styki 
na obiektywie i aparacie.

�Przeczy�� styki elektryczne aparatu i obiektywu lub u�ywaj 
obiektywu firmy Canon (str. 17, 20).

02
Brak dost�pu do karty. W�ó� ponownie/zmie
 kart� lub sformatuj 
j� w aparacie.

�Wyjmij i wsu
 ponownie kart�, wymie
 j� lub sformatuj (str. 31, 53).

04
Nie mo�na zachowa� obrazów. Karta zape�ni�a si�. Wymie
 kart�.

�Wymie
 kart�, usu
 zb�dne obrazy lub sformatuj kart� 
(str. 31, 53, 267).

06
Nie mo�na przeprowadzi� czyszczenia matrycy. Wy��cz aparat 
i w��cz go ponownie.

�Ustaw prze��cznik zasilania (str. 34).

10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99

Nie mo�na fotografowa� ze wzgl�du na b��d. Wy��cz i w��cz 
aparat lub wyjmij i ponownie w�ó� akumulator.

�Ustaw prze��cznik zasilania, wyjmij i ponownie zamontuj akumulator 
lub u�yj obiektywu firmy Canon (str. 30, 34).

Numer b��du

	rodki zaradcze
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• Typ
Typ: Cyfrowa lustrzanka z automatyczn� regulacj� ostro�ci 

(AF) i automatyk� ekspozycji (AE)
No�niki danych: Karta pami�ci SD, karta pami�ci SDHC*, karta pami�ci SDXC*

* Zgodna ze standardem UHS-I
Wymiary matrycy �wiat�oczu�ej: Oko�o 35,8 x 23,9 mm
Zgodne obiektywy: Obiektywy Canon EF (z wyj�tkiem obiektywów EF-S i EF-M) (odpowiednik 

ogniskowej formatu 35 mm jest równy warto�ci podanej na obiektywie)
Mocowanie obiektywu: Mocowanie Canon EF

• Matryca �wiat�oczu�a
Typ: Matryca CMOS
Liczba u�ywanych pikseli: Oko�o 20,20 megapiksela
Format obrazu: 3:2
Funkcja usuwania kurzu: Automatyczne, r�czne, do��czanie danych dla retuszu kurzu

• System rejestracji
Format zapisu: Design rule for Camera File System 2.0
Typ obrazu: JPEG, RAW (oryginalny, 14-bitowy Canon), wy��czony 

jednoczesny zapis RAW+JPEG
Zarejestrowane piksele: L (du�y rozmiar) : oko�o 20 megapikseli (5472 x 3648) 

M (	redni rozmiar) : oko�o 8,90 megapiksela (3648 x 2432) 
S1 (Ma�y rozmiar 1) : oko�o 5 megapikseli (2736 x 1824) 
S2 (Ma�y rozmiar 2) : oko�o 2,50 megapiksela (1920 x 1280) 
S3 (Ma�y rozmiar 3) : oko�o 350 000 pikseli (720 x 480) 
Obraz RAW : oko�o 20 megapikseli (5472 x 3648) 
Obraz M-RAW : oko�o 11 megapikseli (4104 x 2736) 
Obraz S-RAW : oko�o 5 megapikseli (2736 x 1824)

Numery plików: Narastaj�co, Auto reset., R�czny reset

• Obróbka obrazów podczas fotografowania
Styl obrazów: Auto, Standard, Portrety, Krajobrazy, Neutralny, 

Dok�adny, Monochrom., U�ytkown. 1–3
Balans bieli: Auto, gotowe ustawienie (	wiat�o dzienne, Miejsca 

ocienione, Pochmurny dzie
, 	wiat�o �arówek, Bia�e �wiat�o 
fluoresc., Lampa b�yskowa), Nastawa w�asna, ustawienie 
temperatury barwowej (oko�o 2500–10000K), korygowanie 
balansu bieli i mo�liwo�� sekwencji balansu bieli
* W��czona transmisja informacji o temperaturze barwowej lampy b�yskowej

Dane techniczne
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Redukcja zak�óce
: Stosowana w przypadku d�ugich czasów na�wietlania i 
zdj�� wykonywanych z du�� czu�o�ci� ISO

Automatyczna korekta 
jasno�ci obrazu: Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno�ci)
Priorytet jasnych partii obrazu: Dost�pne
Korekcja aberracji obiektywu: Korygowanie jasno�ci brzegów, korygowanie aberracji 

chromatycznej

• Wizjer
Typ: Pryzmat pentagonalny z okularem na poziomie oczu
Pokrycie: W pionie/w poziomie: oko�o 97% (odleg�o�� oka: oko�o 21 mm)
Powi�kszenie: Oko�o 0,71x (-1 m-1 w przypadku obiektywu 50 mm 

ustawionego na niesko
czono��)
Odleg�o�� oka: Oko�o 21 mm (od �rodka soczewki okularu przy -1 m-1)
Wbudowana 
korekcja dioptrii: Oko�o -3,0 – +1,0 m-1 (dioptrii)
Matówka: Eg-A II w zestawie, wymienna
Poziomica elektroniczna: W poziomie: co 1°, ±9°

* Tylko podczas fotografowania w poziomie
Lustro: Z mechanizmem szybkiego powrotu
Podgl�d g��bi ostro�ci: Dost�pne

• Automatyczna regulacja ostro�ci
Typ: Rejestracja obrazu wtórnego TTL z detekcj� fazy
Punkty AF: 11 punktów AF 

	rodek: AF typu krzy�owego przy f/5,6 
	rodek: AF czu�e na linie poziome przy f/2,8

Zakres jasno�ci
ogniskowania: Od -3 do 18 EV 

(dotyczy centralnego punktu AF (czu�o�� do f/2,8 i f/5,6), 
temperatura pokojowa, ISO 100)

Mechanizm ostro�ci: One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, r�czna 
regulacja ostro�ci (MF)

Tryb AI Servo AF 
(charakterystyka): Czu�.�ledz., 	ledz przysp./zwaln.
Mikroregulacja AF: Mikroregulacja AF (jednakowa dla wszystkich 

obiektywów lub indywidualna)
O�wietlenie 
wspomagaj�ce AF: Emitowane przez zewn�trzn� lamp� b�yskow� Speedlite 

przeznaczon� do aparatów EOS
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• Regulacja ekspozycji
Tryby pomiaru: 63-strefowy pomiar TTL przy ca�kowicie otwartej przys�onie

• Pomiar wielosegmentowy (po��czenie z wszystkimi punktami AF)
• Pomiar skupiony (oko�o 8,0% �rodkowej cz��ci wizjera)
• Pomiar punktowy (oko�o 3,5% �rodkowej cz��ci wizjera)
• Pomiar centralnie wa�ony u�redniony

Zakres pomiaru: 1–20 EV (temperatura pokojowa, obiektyw EF 50 mm  
f/1,8 II, czu�o�� ISO 100)

Regulacja ekspozycji: Programowa AE (Inteligentna scena auto, Twórcze Auto, 
Specjalne uj�cie (Portrety, Krajobrazy, Ma�e odleg�o�ci, 
Sport, Nocne portrety, Zdj�cia nocne z r�ki, Kontrola 
pod�w. HDR), Program), AE z preselekcj� migawki, AE z 
preselekcj� przys�ony, r�czna regulacja ekspozycji, 
ekspozycja w trybie Bulb

Czu�o�� ISO: Tryby strefy podstawowej*: ISO 100–12800, ustawiana automatycznie
(zalecany * Krajobrazy: ISO 100–1600, ustawiana automatycznie, z r�ki
wska�nik ekspozycji) Zdj�cia nocne: ISO 100–25600, ustawiana automatycznie

P, Tv, Av, M, B: Auto ISO, ISO 100–25600 (z dok�adno�ci� 
do 1/3 lub do pe�nego stopnia) lub rozszerzenie o warto�ci 
ISO L (odpowiednik ISO 50), H1 (odpowiednik ISO 51200), 
H2 (odpowiednik ISO 102400) 

Ustawienia czu�o�ci ISO: Zakres czu�o�ci ISO / Autom. zakres ISO / Minimalny czas 
na�wietlania przy automatycznym ustawieniu czu�o�ci ISO

Korygowanie ekspozycji: R�cznie: ±5 stopni z dok�adno�ci� do 1/3 lub 1/2 stopnia
Sekwencja na�wietlania: ±3 stopnie z dok�adno�ci� do 1/3 lub 1/2 stopnia 

(mo�liwo�� ��czenia z r�czn� kompensacj� ekspozycji)
Blokada AE: Automatyczna: stosowana w trybie One-Shot AF przy pomiarze 

wielosegmentowym, po uzyskaniu ostro�ci
R�czna: przyciskiem blokady AE

• Fotografowanie w trybie HDR
Regulacja 
dynamiki: Auto, ±1 EV, ±2 EV, ±3 EV
Automatyczne wyrównanie obrazu: Mo�liwe

• Ekspozycja wielokrotna
Liczba ekspozycji 
wielokrotnych: Od 2 do 9 ekspozycji
Sterowanie ekspozycj� 
wielokrotn�: Addytywne, 	rednie
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• Migawka
Typ: Migawka szczelinowa sterowana elektronicznie
Czasy na�wietlania: Od 1/4000 do 30 s; tryb Bulb, czas synchr. z lamp� 1/180 s

• Uk�ad wyzwalania migawki
Wyzwalanie migawki: Pojedyncze zdj�cia, Ciche pojedyncze zdj�cia, Ciche 

serie zdj��, 10-sek. samowyzwalacz/zdalne wyzwalanie, 
2-sek. samowyzwalacz/zdalne wyzwalanie

Szybko�� serii zdj��: Serie zdj��: maks. oko�o 4,5 klatki/s 
Ciche serie zdj��: maks. oko�o 3 klatek/s)

Maks. liczba zdj�� seryjnych: JPEG du�y rozmiar/niska kompresja: oko�o 73 zdj�� 
(oko�o 1250 zdj��) 
RAW: oko�o 14 zdj�� (oko�o 17 zdj��) 
RAW+JPEG du�y rozmiar/niska kompresja: oko�o 
7 zdj�� (oko�o 8 zdj��)
* Warto�ci podane w nawiasach odnosz� si� do karty 

klasy UHS-I 8 GB i zosta�y obliczone w oparciu o 
standardy testowania firmy Canon.

* Warto�ci obliczone na podstawie standardów 
testowania firmy Canon (ISO 100, Styl obrazów: 
Standard), z u�yciem karty 8 GB.

• Sterowanie zewn�trzn� lamp� b�yskow� 
Zgodne lampy 
b�yskowe Speedlite: Lampy b�yskowe Speedlite serii EX
Pomiar b�ysku: Automatyka b�ysku E-TTL II
Korekta ekspozycji lampy: ±3 stopnie z dok�adno�ci� do 1/3 lub 1/2 stopnia
Blokada ekspozycji lampy: Dost�pne
Z��cze PC: Brak
Sterowanie zewn�trzn� 
lamp� Speedlite: Dost�pne

* Zgodne z radiowym sterowaniem lampami b�yskowymi.

• Fotografowanie Live View
Ustawienia formatu obrazu: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Metody regulacji ostro�ci: FlexiZone - Single, Tryb Live z wykrywaniem twarzy (detekcja 

kontrastu), Tryb szybki (detekcja ró�nicy fazy), r�czna 
regulacja ostro�ci (mo�liwe powi�kszenie oko�o 5x lub 10x)

Zakres jasno�ci ogniskowania: Od 1 do 18 EV (z detekcj� kontrastu, temperatura  
pokojowa,ISO 100)
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Tryby pomiaru: Pomiar wielosegmentowy (315 stref), pomiar skupiony 
(oko�o 11% obszaru Live View), pomiar punktowy 
(oko�o 3% obszaru Live View), pomiar centralnie 
wa�ony u�redniony

Zakres pomiaru: 0–20 EV (temperatura pokojowa, obiektyw EF 50 mm  
f/1,4 USM, czu�o�� ISO 100)

Ciche zdj�cia: Dost�pne (tryb 1 i 2)
Wy�wietlanie siatki: Trzy typy

• Filmowanie
Format zapisu: MOV

Film MPEG-4 AVC/H.264 
Zmienna (�rednia) szybko�� transmisji

D�wi�k Linear PCM
Wielko�� nagrywanego 
pliku i pr�dko�� 
nagrywania: 1920x1080 (Full HD): 30p/25p/24p 

1280x720 (HD) : 60p/50p 
640x480 (SD) : 30p/25p
* 30p: 29,97 kl./s, 25p: 25,00 kl./s, 24p: 23,976 kl./s, 

60p: 59,94 kl./s, 50p: 50,00 kl./s
Metoda kompresji: IPB, ALL-I (I-only)
Rozmiar pliku: 1920x1080 (30p/25p/24p) / IPB : oko�o 235 MB/min

1920x1080 (30p/25p/24p) / ALL-I : oko�o 685 MB/min
1280x720 (60p/50p) / IPB : oko�o 205 MB/min
1280x720 (60p/50p) / ALL-I : oko�o 610 MB/min
640x480 (30p/25p) / IPB : oko�o 78 MB/min
* Pr�dko�� odczytu/zapisu karty potrzebna do filmowania: 

IPB — co najmniej 6 MB/s / ALL-I — co najmniej 20 MB/s
Ustawianie ostro�ci: Taka sama regulacja ostro�ci jak w trybie fotografowania 

Live View
Tryby pomiaru: Pomiar centralnie wa�ony u�redniony i wielosegmentowy 

na matrycy �wiat�oczu�ej
* Automatyczne ustawianie poprzez tryb regulacji ostro�ci

Zakres pomiaru: 0–20 EV (temperatura pokojowa, obiektyw EF 50 mm  
f/1,4 USM, czu�o�� ISO 100)

Regulacja ekspozycji: Programowa AE dla filmów oraz ekspozycja r�czna
Kompensacja 
ekspozycji: ±3 stopnie z dok�adno�ci� do 1/3 stopnia (±5 stopni 

dla zdj��)
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Czu�o�� ISO: Automatyczna regulacja ekspozycji: Auto ISO (automatyczne
(zalecany ustawienie czu�o�ci w zakresie ISO 100–12800); maksymalna i 
 wska�nik ekspozycji) minimalna czu�o�� ISO mog� ulec zmianie w trybach strefy twórczej

R�czna regulacja ekspozycji: Auto ISO (automatyczne ustawienie 
czu�o�ci w zakresie ISO w zakresie ISO 100–12800), ustawienie 
r�czne w zakresie ISO 100–12800 (z dok�adno�ci� do 1/3 
lub do pe�nego stopnia), mo�liwo�� rozszerzenia o warto�ci 
H (odpowiednik ISO 16000/20000/25600)

Kod czasowy: Obs�ugiwany
Pomijanie klatek: Zgodno�� z 60p/30p
Migawka wideo: Mo�liwo�� ustawienia d�ugo�ci 2, 4 lub 8 s
Nagrywanie d�wi�ku: Wbudowany mikrofon monofoniczny, dost�pne z��cze 

stereofonicznego mikrofonu zewn�trznego 
Mo�liwo�� regulacji poziomu nagrywania, dost�pny filtr 
wiatru, dost�pny t�umik

Wy�wietlanie siatki: Trzy typy
Wykonywanie zdj��: Mo�liwe

• Monitor LCD
Typ: Kolorowy monitor ciek�okrystaliczny TFT
Przek�tna monitora i liczba punktów: Szerokok�tny, 7,7 cm (3 cale) (3:2), oko�o 1,04 mln punktów
Regulacja jasno�ci: R�czna (7 poziomów)
Poziomica elektroniczna: Dost�pne
J�zyki interfejsu: 25
Przewodnik funkcji/pomoc: Wy�wietlane

• Odtwarzanie
Formaty wy�wietlania obrazów: Pojedynczy obraz, pojedynczy obraz + informacje (informacje podstawowe, 

informacje o obrazie, histogram), widok 4 miniatur, widok 9 miniatur
Alarm prze�wietlenia: Migaj� obszary prze�wietlone
Wy�wietlanie punktu AF: Mo�liwe
Wy�wietlanie siatki: Trzy typy
Powi�kszenie: Oko�o 1,5–10x, mo�na wybra� pocz�tkowe powi�kszenie i 

pocz�tkowe po�o�enie
Metody przegl�dania obrazów: Pojedynczy obraz, przeskok o 10 lub 100 obrazów, wed�ug daty 

wykonania, wed�ug folderów, wed�ug filmów, wed�ug zdj��, wed�ug oceny
Obracanie obrazu: Mo�liwe
Oceny: Dost�pne
Odtwarzanie filmów: Dost�pne (monitor LCD, wyj�cie audio i wideo, wyj�cie 

HDMI), wbudowany g�o�nik
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Pokaz przezroczy: Wszystkie obrazy, wed�ug daty, wed�ug folderów, filmy, 
zdj�cia lub wed�ug oceny

Muzyka w tle: Mo�liwo�� wybrania w przypadku pokazów przezroczy 
i odtwarzania filmów

Ochrona obrazu: Mo�liwa

• Dodatkowa obróbka obrazów
Obróbka obrazu RAW 
w aparacie: Jasno�� obrazu, balans bieli, Styl obrazów, Auto Lighting  

Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno�ci),  
redukcja zak�óce
 wysokiej czu�o�ci ISO,jako��  
rejestracji obrazu JPEG, przestrze
 kolorów, 
korygowanie jasno�ci brzegów, korygowanie 
zniekszta�ce
 i korekcja aberracji chromatycznej

Zmiana rozmiaru: Mo�liwa

• Drukowanie bezpo�rednie
Obs�ugiwane drukarki: Drukarki zgodne z PictBridge
Obrazy, które mo�na drukowa�: Obrazy JPEG i RAW
Polecenie wydruku obrazów: Zgodno�� DPOF w wersji 1.1

• Funkcje indywidualne
Funkcje indywidualne: 20
Zapis pozycji na karcie Moje Menu: Mo�liwy
Niestandardowe tryby fotografowania: Mo�liwo�� zapisania w pozycjach C1/C2 pokr�t�a wyboru trybów
Informacje o prawach autorskich: Mo�liwo�� wprowadzania i do��czania

• Interfejsy
Wyj�cie audio/wideo
Z��cze cyfrowe: Analogowe wyj�cie wideo (zgodne z NTSC/PAL)/

stereofoniczne wyj�cie audio 
Mo�liwo�� pod��czenia komputera, drukowania bezpo�redniego 
(odpowiednik Hi-Speed USB) i odbiornika GPS GP-E2

Z��cze wyj�cia HDMI mini: Typ C (automatyczna zmiana rozdzielczo�ci), zgodne 
ze standardem CEC

Z��cze wej�cia  
mikrofonu zewn�trznego: φ3,5 mm stereo mini-jack
Z��cze zdalnego wyzwalania: Zgodno�� z pilotami zdalnego sterowania typu N3
Zdalne fotografowanie 
bezprzewodowe: Pilot zdalnego sterowania RC-6
Karta Eye-Fi: Obs�ugiwana
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• Zasilanie
Akumulator: Akumulator LP-E6 (1 szt.)

* Zasilanie sieciowe mo�e by� dostarczane przez 
zestaw zasilaj�cy AC Adapter Kit ACK-E6.

* Po pod��czeniu uchwytu pionowego BG-E13 mo�na 
korzysta� z baterii/akumulatorów typu AA/LR6.

Informacje o akumulatorze: Typ, pozosta�a moc, stan licznika migawki, wydajno�� 
akumulatora, mo�liwa rejestracja akumulatora

Liczba mo�liwych do W przypadku fotografowania z wykorzystaniem wizjera:
wykonania zdj��: Oko�o 1090 zdj�� w temperaturze pokojowej (23°C),
(na podstawie standardów testowania oko�o 980 zdj�� w niskiej temperaturze (0°C)
opracowanych przez stowarzyszenie CIPA) W przypadku fotografowania Live View:

Oko�o 220 zdj�� w temperaturze pokojowej (23°C), 
oko�o 190 zdj�� w niskiej temperaturze (0°C)

Czas nagrywania filmu: Oko�o 1 godz. 35 min w temperaturze pokojowej (23°C) 
Oko�o 1 godz. 25 min w niskiej temperaturze (0°C) 
(ca�kowicie na�adowany akumulator LP-E6)

• Wymiary i masa
Wymiary (szer. x wys. x g�.): Oko�o 144,5 x 110,5 x 71,2 mm
Waga (EOS 6D (WG)): Oko�o 755 g (zgodnie z zaleceniami stowarzyszenia CIPA), 

oko�o 680 g (tylko korpus)
Waga (EOS 6D (N)): Oko�o 750 g (zgodnie z zaleceniami stowarzyszenia CIPA), 

oko�o 675 g (tylko korpus)

• �rodowisko pracy
Zakres temperatur pracy: 0–40°C
Wilgotno�� podczas pracy: 85% lub mniej

• Akumulator LP-E6
Typ: Akumulator litowo-jonowy
Napi�cie nominalne: 7,2 V DC
Pojemno�� akumulatora: 1800 mAh
Wymiary (szer. x wys. x g�.): Oko�o 38,4 x 21,0 x 56,8 mm
Masa: Oko�o 80 g

• �adowarka LC-E6
Zgodne akumulatory: Akumulator LP-E6
Czas �adowania: Oko�o 2 godz. 30 min
Napi�cie wej�ciowe: 100–240 V AC (50/60 Hz)
Napi�cie wyj�ciowe: 8,4 V DC / 1,2 A
Zakres temperatur: 5–40°C
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Wilgotno�� podczas pracy: 85% lub mniej
Wymiary (szer. x wys. x g�.): Oko�o 69,0 x 33,0 x 93,0 mm
Masa: Oko�o 130 g

• �adowarka LC-E6E
Zgodne akumulatory: Akumulator LP-E6
D�ugo�� przewodu zasilaj�cego: Oko�o 1 m
Czas �adowania: Oko�o 2 godz. 30 min
Napi�cie wej�ciowe: 100–240 V AC (50/60 Hz)
Napi�cie wyj�ciowe: 8,4 V DC/1,2 A
Zakres temperatur: 5–40°C
Wilgotno�� podczas pracy: 85% lub mniej
Wymiary (szer. x wys. x g�.): Oko�o 69,0 x 33,0 x 93,0 mm
Masa: Oko�o 125 g (bez przewodu zasilaj�cego)

• EF 24-105 mm f/4L IS USM
K�t widzenia: Po skosie: 84°–23°20’ 

W poziomie: 74°–19°20’ 
W pionie: 53°–13°

Konstrukcja obiektywu: 18 elementów w 13 grupach
Minimalny otwór przys�ony: f/22
Minimalna odleg�o�� uzyskania ostro�ci: 0,45 m (od p�aszczyzny matrycy �wiat�oczu�ej)
Maks powi�kszenie: 0,23x (przy 105 mm)
Pole widzenia: 535 x 345 – 158 x 106 mm (przy 0,45 m)
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu): Przesuni�cie obiektywu
Rozmiar filtra: 77 mm
Dekiel na obiektyw: E-77U/E-77 II
Maks. �rednica x d�ugo��: 83,5 x 107 mm
Masa: Oko�o 670 g
Os�ona: EW-83H
Pokrowiec: LP1219

� Wszystkie powy�sze dane zosta�y obliczone w oparciu o standardy testowania opracowane 
przez firm� Canon oraz stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association 
(Stowarzyszenie producentów aparatów fotograficznych i sprz�tu do rejestracji obrazu).

� Wymienione powy�ej wymiary, maksymalna �rednica, d�ugo�� i masa opieraj� si� na 
wytycznych Camera & Imaging Products Association (Stowarzyszenie producentów aparatów 
fotograficznych i sprz�tu do rejestracji obrazu) (z wyj�tkiem masy samego korpusu).

� Dane techniczne i wygl�d produktu mog� ulec zmianie bez powiadomienia.
� W przypadku problemów z pod��czonym do aparatu obiektywem nie 

produkowanym przez firm� Canon, nale�y skontaktowa� si� z jego producentem.
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Znaki towarowe
� Adobe jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.
� Windows jest znakiem towarowym lub zastrze�onym znakiem towarowym 

firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów.
� Macintosh i Mac OS s� znakami towarowymi lub zastrze�onymi znakami 

towarowymi firmy Apple Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów.
� Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
� HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface s� znakami 

towarowymi lub zastrze�onymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
� Wszystkie inne nazwy firm i produktów, a tak�e znaki towarowe wymienione w 

niniejszej instrukcji nale�� do ich w�a�cicieli.

Informacje dotycz�ce licencji MPEG-4
„Produkt ten jest obj�ty zgodn� z patentami korporacji AT&T licencj� na korzystanie 
ze standardu MPEG-4 i mo�e by� u�ywany w celach kodowania i dekodowania 
materia�u wideo zgodnego z MPEG-4, pod warunkiem, �e materia� zakodowany 
w standardzie MPEG-4 powsta� wy��cznie (1) na u�ytek osobisty i niekomercyjny 
lub (2) za po�rednictwem dostawcy wideo, który otrzyma� zgodn� z patentami 
korporacji AT&T licencj� na dostarczanie materia�ów wideo zgodnych z MPEG-4.
Na korzystanie ze standardu MPEG-4 w dowolny inny sposób nie jest udzielana 
jakakolwiek licencja (tak�e domniemana)”.

About MPEG-4 Licensing
“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.”
* Notice displayed in English as required.
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Zaleca si� korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon
Konstrukcja produktu umo�liwia osi�gni�cie doskona�ej wydajno�ci pod 
warunkiem stosowania oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialno�ci za jakiekolwiek uszkodzenia 
produktu lub wypadki, takie jak po�ar itp., spowodowane awari� akcesoriów 
innych, ni� oryginalne akcesoria Canon (np. wyciek zawarto�ci lub wybuch 
akumulatora). Nale�y pami�ta�, i� niniejsza gwarancja nie stosuje si� do 
napraw, które przeprowadzane s� z uwagi na awari� akcesoriów innych, ni� 
oryginalne akcesoria firmy Canon. Naprawy takie mo�na zleci�, uiszczaj�c 
odpowiedni� op�at�.

Akumulator LP-E6 jest przeznaczony tylko do urz�dze
 firmy Canon. 
U�ytkowanie go z niezgodnymi �adowarkami lub innymi urz�dzeniami mo�e 
spowodowa� nieprawid�owe dzia�anie lub wypadki, za które firma Canon nie 
ponosi odpowiedzialno�ci.
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�rodki ostro�no�ci
Nale�y stosowa� si� do poni�szych zalece
 i odpowiednio korzysta� z urz�dze
, 
aby unikn�� obra�e
, �mierci i uszkodze
 sprz�tu.

Zapobieganie powa�nym obra�eniom i �mierci
• Aby unikn�� po�aru, przegrzania aparatu, wycieku substancji chemicznych i eksplozji, 

nale�y stosowa� si� do poni�szych zalece
:
- Nie korzysta� z akumulatorów, �róde� zasilania i akcesoriów innych ni� wymienione 

w niniejszej broszurze. Nie korzysta� z akumulatorów produkowanych lub 
modyfikowanych w warunkach domowych.

- Nie zwiera�, nie rozmontowywa� ani nie przerabia� akumulatorów i baterii 
podtrzymuj�cych. Nie przegrzewa� i nie dotyka� lutownic� akumulatorów i baterii 
podtrzymuj�cych. Nie nara�a� akumulatorów i baterii podtrzymuj�cych na dzia�anie 
ognia lub wody. Nie nara�a� akumulatorów i baterii podtrzymuj�cych na silne wstrz�sy.

- Nie instalowa� akumulatorów i baterii podtrzymuj�cych w odwrotnej polaryzacji (+ –). 
Nie stosowa� razem akumulatorów nowych i starych lub akumulatorów ró�nych typów.

- Nie �adowa� akumulatorów w temperaturze poza zakresem 0–40°C. Nie przekracza� czasu �adowania.
- Nie dotyka� metalowymi przedmiotami styków elektrycznych aparatu, akcesoriów, przewodów itp.

• Baterie podtrzymuj�ce przechowywa� w miejscu niedost�pnym dla dzieci. Je�li 
dziecko po�knie tak� bateri�, nale�y natychmiast skontaktowa� si� z lekarzem 
(substancje zawarte w baterii mog� spowodowa� uszkodzenie �o��dka lub jelit).

• Wyrzucaj�c zu�yte akumulatory i baterie podtrzymuj�ce, nale�y zaizolowa� styki elektryczne ta�m�, aby nie 
dopu�ci� do kontaktu z innymi przedmiotami metalowymi lub bateriami. Pozwoli to unikn�� po�aru lub eksplozji.

• W przypadku nadmiernego przegrzewania, pojawienia si� dymu lub oparów podczas 
�adowania akumulatorów nale�y natychmiast od��czy� �adowark� od gniazda 
sieciowego, aby zatrzyma� proces �adowania i zapobiec po�arowi.

• W przypadku wycieku z akumulatora lub baterii podtrzymuj�cej, zmiany ich koloru, 
deformacji lub wydzielania dymu lub oparów, nale�y natychmiast wyj�� je z aparatu. 
Zwróci� uwag�, aby podczas tej czynno�ci nie ulec poparzeniu.

• Nie wolno dopuszcza� do kontaktu substancji wyciekaj�cych z baterii z oczami, skór� i odzie��, 
poniewa� mog�oby to spowodowa� �lepot� lub problemy ze skór�. W przypadku kontaktu 
substancji wyciekaj�cych z baterii z oczami, skór� i odzie�� nale�y sp�uka� miejsce kontaktu du�� 
ilo�ci� czystej wody. Nie przeciera� miejsca kontaktu. Natychmiast skontaktowa� si� z lekarzem.

• Akumulatory �adowa� w miejscu niedost�pnym dla dzieci. Przewody mog� 
spowodowa� uduszenie dziecka lub pora�enie pr�dem elektrycznym.

• Nie wolno pozostawia� �adnych przewodów w pobli�u �ród�a ciep�a, poniewa� ciep�o mo�e 
zdeformowa� przewody lub stopi� izolacj�, powoduj�c po�ar lub pora�enie pr�dem elektrycznym.

• Nie wolno wyzwala� lampy b�yskowej w kierunku osoby kieruj�cej pojazdem, 
poniewa� mog�oby to spowodowa� wypadek.

• Nie wolno wyzwala� lampy b�yskowej w pobli�u oczu, poniewa� mog�oby to 
spowodowa� zaburzenia widzenia. Podczas korzystania z lampy b�yskowej do 
fotografowania niemowl�t nale�y zachowa� odleg�o�� co najmniej 1 metra.

• Je�li aparat b�dzie przechowywany przez d�u�szy czas, nale�y wyj�� z niego akumulator i od��czy� 
przewód zasilaj�cy, aby unikn�� pora�enia pr�dem elektrycznym, przegrzania i po�aru.

• Nie wolno korzysta� z urz�dze
 w miejscach, w których wyst�puje �atwopalny gaz, aby 
unikn�� wybuchu i po�aru.
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• Je�li urz�dzenie zostanie upuszczone i obudowa po�amie si�, ods�aniaj�c podzespo�y 
wewn�trzne, nie wolno ich dotyka�, aby unikn�� pora�enia pr�dem elektrycznym.

• Nie demontowa� ani nie modyfikowa� urz�dzenia. Elementy wewn�trzne pod 
wysokim napi�ciem mog� spowodowa� pora�enie pr�dem elektrycznym.

• Nie wolno patrze� przez aparat lub obiektyw na s�o
ce ani inne silne �ród�a �wiat�a, 
poniewa� mog�oby to doprowadzi� do uszkodzenia wzroku.

• Aparat nale�y przechowywa� w miejscu niedost�pnym dla dzieci, poniewa� pasek 
aparatu mo�e spowodowa� uduszenie dziecka.

• Nie nale�y przechowywa� urz�dzenia w miejscach o silnym stopniu zakurzenia lub 
wysokiej wilgotno�ci, aby unikn�� po�aru i pora�enia pr�dem elektrycznym.

• Przed rozpocz�ciem korzystania z aparatu w samolocie lub w szpitalu nale�y si� 
upewni�, �e jest to dozwolone. Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat 
mog� zak�óca� prac� instrumentów samolotu lub aparatury medycznej szpitala.

• Aby unikn�� po�aru i pora�enia pr�dem elektrycznym, nale�y stosowa� si� do poni�szych zalece
:
- Wtyczk� zasilaj�c� nale�y zawsze wsuwa� do ko
ca.
- Nie wolno chwyta� wtyczki zasilaj�cej mokrymi r�koma.
- Podczas od��czania wtyczki zasilaj�cej nale�y chwyta� zawsze za wtyczk�, nigdy za przewód.
- Nie �ciera�, nie przecina� ani zbyt silnie nie zgina� przewodu, nie skr�ca� go ani nie 

zawi�zywa�, a tak�e nie umieszcza� na nim ci��kich przedmiotów.
- Nie pod��cza� zbyt wielu wtyczek zasilaj�cych do jednego gniazda.
- Nie u�ywa� przewodu, którego izolacja jest uszkodzona.

• Co pewien czas od��czy� wtyczk� zasilaj�c� i such� szmatk� zetrze� kurz wokó� gniazda. 
Je�li otoczenie jest silnie zakurzone, wilgotne lub ze �ladami oleju, kurz nagromadzony na 
gnie�dzie mo�e zawilgotnie� i spowodowa� zwarcie w gnie�dzie prowadz�ce do po�aru.
Zapobieganie obra�eniom i uszkodzeniom sprz�tu

• Nie pozostawia� urz�dze
 wewn�trz nas�onecznionego samochodu lub w pobli�u �ród�a 
ciep�a, poniewa� mog�oby to spowodowa� nadmierne rozgrzanie sprz�tu i poparzenie.

• Nie przenosi� aparatu umieszczonego na statywie, poniewa� mog�oby to spowodowa� obra�enia 
cia�a. Nale�y si� tak�e upewni�, �e statyw jest wystarczaj�co stabilny, aby utrzyma� aparat i obiektyw.

• Nie pozostawia� obiektywu lub aparatu z zamontowanym obiektywem w 
bezpo�rednim �wietle s�onecznym bez za�o�onego dekla na obiektyw, poniewa� 
mog�oby to spowodowa� skupienie promieni s�onecznych i doprowadzi� do po�aru.

• Nie przykrywa� i nie owija� tkanin� urz�dze
 do �adowania akumulatorów, poniewa� 
mog�oby to doprowadzi� do zatrzymania ciep�a i deformacji urz�dzenia lub po�aru.

• Je�li aparat wpadnie do wody lub te� je�li woda lub metalowe przedmioty dostan� si� 
do jego wn�trza, natychmiast wyj�� akumulator i bateri� podtrzymuj�c�, aby unikn�� 
po�aru i pora�enia pr�dem elektrycznym.

• Nie u�ywa� akumulatorów i baterii podtrzymuj�cych w warunkach wysokiej temperatury, 
poniewa� mog�oby to spowodowa� wyciek lub skróci� czas ich eksploatacji. Akumulator 
lub bateria podtrzymuj�ca mo�e tak�e nadmiernie si� rozgrza� i spowodowa� poparzenia.

• Do czyszczenia urz�dzenia nie u�ywa� rozcie
czalnika, benzenu lub innych rozpuszczalników 
organicznych, poniewa� mog�oby to spowodowa� po�ar lub mie� negatywny wp�yw na stan zdrowia.

Je�li urz�dzenie nie funkcjonuje prawid�owo lub wymaga naprawy, nale�y 
skontaktowa� si� ze sprzedawc� lub najbli�szym punktem serwisowym firmy Canon.
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Tylko kraje Unii Europejskiej (i Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego).

Ten symbol oznacza, �e produkt nale�y wyrzuca� 
oddzielnie od odpadów domowych, zgodnie z 
dyrektyw� WEEE w sprawie zu�ytego sprz�tu 
elektrycznego i elektronicznego (2002/96/WE) 
lub dyrektyw� w sprawie baterii (2006/66/WE) 

b�d� przepisami krajowymi wdra�aj�cymi te dyrektywy. 
Zu�yty sprz�t powinien zosta� przekazany do punktu zbiórki sprz�tu (EEE), 
a w przypadku zakupu nowego — na zasadzie wymiany jeden do jednego 
przy zakupie produktu podobnego rodzaju.
Baterie i akumulatory pod powy�szym symbolem mog� by� tak�e oznakowane 
symbolem chemicznym, zgodnie z dyrektyw� w sprawie baterii. Oznacza to, 
�e bateria lub akumulator zawiera metal ci��ki (Hg = rt��, Cd = kadm, 
Pb = o�ów) w st��eniu przekraczaj�cym odpowiedni poziom okre�lony w 
dyrektywie w sprawie baterii.
U�ytkownicy baterii i akumulatorów maj� obowi�zek korzysta� z dost�pnego 
programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.
Niew�a�ciwe post�powanie z tego typu odpadami mo�e mie� wp�yw 
na �rodowisko i zdrowie ludzi ze wzgl�du na substancje potencjalnie 
niebezpieczne, ogólnie zwi�zane ze zu�ytym sprz�tem elektrycznym 
i elektronicznym. 
Pa
stwa wspó�praca w zakresie w�a�ciwej utylizacji tego produktu przyczyni 
si� do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. 
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy 
o kontakt z w�a�ciwym urz�dem miejskim lub zak�adem gospodarki komunalnej 
b�d� zapraszamy na stron� www.canon-europe.com/environment.
(Europejski Obszar Gospodarczy: Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
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WA�NE INSTRUKCJE DOTYCZCE BEZPIECZE�STWA
1. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE — Niniejsza instrukcja zawiera wa�ne 

instrukcje dotycz�ce bezpiecze
stwa i u�ytkowania �adowarki LC-E6 
i LC-E6E.

2. Przed rozpocz�ciem korzystania z �adowarki zapoznaj si� z wszystkimi 
instrukcjami oraz przestrogami znajduj�cymi si� na (1) �adowarce, 
(2) akumulatorze i (3) produkcie wykorzystuj�cym akumulator.

3. PRZESTROGA — Aby ograniczy� niebezpiecze
stwo obra�e
, �aduj 
wy��cznie akumulator LP-E6. Inne typy akumulatorów mog� wybuchn��, 
powoduj�c obra�enia cia�a i inne uszkodzenia.

4. Nie nara�aj �adowarki na dzia�anie deszczu lub �niegu.
5. Korzystanie z akcesoriów, które nie s� zalecane lub sprzedawane przez 

firm� Canon mo�e spowodowa� po�ar, pora�enie pr�dem elektrycznym 
lub obra�enia cia�a.

6. Aby ograniczy� niebezpiecze
stwo uszkodze
 wtyczki i przewodu 
zasilaj�cego, podczas od��czania �adowarki zawsze chwytaj za wtyczk�, 
nigdy za przewód.

7. Upewnij si�, �e przewód jest u�o�ony w taki sposób, aby przechodz�ce 
osoby go nie depta�y, nie potyka�y si� o niego czy te� w inny sposób 
powodowa�y jego uszkodzenia.

8. Nie korzystaj z �adowarki z uszkodzonym przewodem lub wtyczk� - 
natychmiast je wymie
.

9. Nie korzystaj z �adowarki, je�li zosta�a silnie uderzona, upad�a lub te� 
zosta�a uszkodzona w jakikolwiek inny sposób. W takiej sytuacji przeka� 
j� wykwalifikowanemu serwisantowi.

10. Nie demontuj �adowarki. Je�li wymaga przegl�du lub naprawy, przeka� j� 
wykwalifikowanemu serwisantowi. Nieprawid�owy monta� mo�e stwarza� 
niebezpiecze
stwo pora�enia pr�dem elektrycznym lub po�aru.

11. Aby ograniczy� niebezpiecze
stwo pora�enia pr�dem elektrycznym, przed 
konserwacj� lub czyszczeniem od��cz �adowark� od gniazda sieciowego.

INSTRUKCJE KONSERWACJI
O ile nie zaznaczono inaczej w niniejszej instrukcji, wewn�trz urz�dzenia nie 
ma �adnych elementów, które mog� by� serwisowane przez u�ytkownika. 
Ewentualne naprawy nale�y zleca� wykwalifikowanym serwisantom.

PRZESTROGA
ZAMIANA BATERII NA BATERI NIEW�A	CIWEGO TYPU 
GROZI WYBUCHEM.
ZU�YTE BATERIE NALE�Y WYRZUCA� ZGODNIE Z 
PRZEPISAMI LOKALNYMI.
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15
Przegl�danie instrukcji obs�ugi dost�pnych na dysku 

DVD-ROM (pliki PDF) / pobieranie obrazów do komputera
Niniejszy rozdzia� zawiera informacje na temat 
instalowania instrukcji obs�ugi aparatu (z do��czonego 
dysku DVD-ROM) w komputerze i pobierania obrazów 
z aparatu do komputera, a tak�e przegl�d zawarto�ci 
dysku CD-ROM EOS Solution Disk i obja�nienie 
sposobu instalacji oprogramowania w komputerze. 
Zawiera równie� informacje na temat wy�wietlania 
zawarto�ci plików PDF umieszczonych na dysku EOS 
Camera Instruction Manuals Disk (DVD-ROM).

EOS Solution 
Disk

(oprogramowanie)

EOS Camera 
Instruction Manuals 

Disk

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                       © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
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Na dysku EOS Camera Instruction Manuals Disk  
(DVD-ROM) znajduj� si� nast�puj�ce podr�czniki w 
formacie elektronicznym (PDF):

� Instrukcja obs�ugi aparatu
Obja�nia wszystkie funkcje i operacje aparatu, w tym podstawowe 
informacje (ten dokument).

� Instrukcja obs�ugi funkcji Wi-Fi
Obja�nia wszystkie funkcje i operacje Wi-Fi, w tym 
podstawowe informacje.

� Instrukcje obs�ugi oprogramowania
Instrukcje obs�ugi oprogramowania dostarczonego na p�ycie 
EOS Solution Disk (patrz str. 393)

Przegl�danie instrukcji obs�ugi dost�pnych na dysku DVD-ROM (pliki PDF)

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.
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Przegl�danie instrukcji obs�ugi dost�pnych na dysku DVD-ROM (pliki PDF)

[WINDOWS]

EOS Camera Instruction Manuals Disk
Skopiuj instrukcje obs�ugi w postaci plików PDF z dysku 
do komputera.

1 W�ó� dysk EOS Camera Instruction Manuals Disk (DVD) do nap�du 
DVD-ROM w komputerze.

2 Kliknij dwukrotnie ikon� [My Computer/Mój komputer] na pulpicie, a nast�pnie 
kliknij dwukrotnie nap�d DVD-ROM, do którego zosta� w�o�ony dysk.

3 Kliknij nazw� instrukcji obs�ugi, któr� chcesz wy�wietli�.
�Wybierz swój j�zyk i system operacyjny.
�Zostanie wy�wietlony indeks instrukcji obs�ugi.

Wy�wietlanie zawarto�ci dysku EOS Camera Instruction Manuals Disk (DVD-ROM)

Windows XXX XXX

EOS C����� I���������� ������� D��� ��� 

Mac OS X XXX XXX

�����
�����
�����
�����
�����

CE����� ���

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

POLSKI

EOS 6D (WG) 
EOS 6D (N) 

Model EOS 6D (N) nie ma funkcji Wi-Fi i GPS. INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Instrukcja obs�ugi aparatu

B

Aby wy�wietli� Instrukcje obs�ugi w formacie PDF, na komputerze musi by� 
zainstalowany program Acrobat Reader (zaleca si� korzystanie z najnowszej wersji). 
Je�li program Adobe Reader nie jest zainstalowany w komputerze, zainstaluj go. 
Aby zapisa� instrukcj� obs�ugi w formacie PDF w komputerze, u�yj polecenia Save 
(Zapisz) w programie Adobe Reader. Aby uzyska� wi�cej informacji na temat u�ywania 
programu Adobe Reader, skorzystaj z menu pomocy programu Adobe Reader. 

� Instrukcja obs�ugi aparatu w postaci pliku PDF zawiera ��cza do stron, które 
umo�liwiaj� szybkie przej�cie do ��danej strony. Wystarczy klikn�� numer strony 
na stronie spisu tre�ci lub w skorowidzu, aby przej�� do tej strony.
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[MACINTOSH]

EOS Camera Instruction Manuals Disk
Skopiuj instrukcje obs�ugi w postaci plików PDF z dysku 
do komputera.

1 W�ó� dysk EOS Camera Instruction Manuals Disk (DVD) do nap�du 
DVD-ROM w komputerze Macintosh.

2 Kliknij dwukrotnie ikon� dysku.
3 Kliknij dwukrotnie plik START.html.
4 Kliknij nazw� instrukcji obs�ugi, któr� chcesz wy�wietli�.
�Wybierz swój j�zyk i system operacyjny.
�Zostanie wy�wietlony indeks instrukcji obs�ugi.

Dostarczone oprogramowanie umo�liwia pobieranie obrazów z aparatu 
do komputera. Mo�na to zrobi� na dwa sposoby.

Wy�wietlanie zawarto�ci dysku EOS Camera Instruction Manuals Disk (DVD-ROM)

Windows XXX XXX

EOS C����� I���������� ������� D��� ��� 

Mac OS X XXX XXX

�����
�����
�����
�����
�����

CE����� ���
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POLSKI

EOS 6D (WG) 
EOS 6D (N) 

Model EOS 6D (N) nie ma funkcji Wi-Fi i GPS. INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Instrukcja obs�ugi aparatu

B

Aby wy�wietli� Instrukcje obs�ugi w formacie PDF, na komputerze musi by� zainstalowany 
program Acrobat Reader (zaleca si� korzystanie z najnowszej wersji). Je�li program Adobe 
Reader nie jest zainstalowany w komputerze Macintosh, zainstaluj go. 
Aby zapisa� instrukcj� obs�ugi w formacie PDF w komputerze, u�yj polecenia Save 
(Zapisz) w programie Adobe Reader. Aby uzyska� wi�cej informacji na temat u�ywania 
programu Adobe Reader, skorzystaj z menu pomocy programu Adobe Reader. 

� Instrukcja obs�ugi aparatu w postaci pliku PDF zawiera ��cza do stron, które 
umo�liwiaj� szybkie przej�cie do ��danej strony. Wystarczy klikn�� numer strony 
na stronie spisu tre�ci lub w skorowidzu, aby przej�� do tej strony.
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Dostarczone oprogramowanie umo�liwia pobieranie obrazów z aparatu 
do komputera. Mo�na to zrobi� na dwa sposoby.

1 Zainstaluj oprogramowanie 
(str. 394).

2 U�yj do��czonego kabla 
interfejsu, aby pod��czy� aparat 
do komputera.
� Skorzystaj z kabla interfejsu 

dostarczonego z aparatem.
� Pod��cz kabel do z��cza <C> 

aparatu w taki sposób, aby symbol 
<D> na wtyczce kabla by� 
skierowany w stron� przedniej 
cz��ci aparatu.

� Pod��cz wtyczk� kabla do gniazda 
USB komputera.

3 U�yj oprogramowania EOS Utility, 
aby pobra� zdj�cia i filmy.
� Szczegó�owe informacje na ten temat 

mo�na znale�� w dokumencie „EOS 
Utility — Instrukcja obs�ugi” 
zamieszczonym na dysku DVD-ROM 
(str. 393).

Pobieranie obrazów do komputera

Pobieranie przez pod��czenie aparatu do komputera

Je�li na karcie [53] w pozycji [Wi-Fi] wybrano opcj� [W��cz], aparat nie 
mo�e nawi�za� po��czenia z komputerem. Wybierz w pozycji [Wi-Fi] opcj� 
[Wy��cz], a nast�pnie pod��cz kabel interfejsu.
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Je�eli masz czytnik kart (dost�pny w sprzeda�y), mo�esz u�y� go do 
pobrania obrazów do komputera.

1 Zainstaluj oprogramowanie 
(str. 394).

2 W�ó� kart� pami�ci do 
czytnika kart.

3 U�yj oprogramowania firmy 
Canon, aby pobra� zdj�cia i filmy.
� U�yj oprogramowania Digital 

Photo Professional.
� U�yj oprogramowania 

ImageBrowser EX.
� Szczegó�owe informacje mo�na 

znale�� w instrukcji obs�ugi 
oprogramowania, zamieszczonej 
w postaci pliku PDF na dysku  
DVD-ROM (str. 393).

Pobieranie obrazów przy u�yciu czytnika kart

Je�eli chcesz pobra� obrazy z aparatu do komputera za pomoc� czytnika 
kart i bez u�ycia oprogramowania firmy Canon, skopiuj folder DCIM z karty 
do komputera.
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EOS Solution Disk
Ten dysk zawiera ró�ne aplikacje dla aparatów z serii EOS.

 

Oprogramowanie do komunikacji mi�dzy aparatem a komputerem
� Umo�liwia pobieranie do komputera obrazów (fotografie/filmy) zarejestrowanych aparatem.
� Umo�liwia wprowadzanie wielu ró�nych ustawie
 w aparacie z poziomu komputera.
� Umo�liwia zdalne fotografowanie po pod��czeniu aparatu do komputera.
� Pozwala skopiowa� na kart� pliki t�a muzycznego, które mo�na odtwarza� je jako 

muzyk� w tle podczas wy�wietlania.

Oprogramowanie do wy�wietlania i edycji obrazów
� Umo�liwia szybkie wy�wietlanie, edycj� i drukowanie zarejestrowanych obrazów z wykorzystaniem komputera.
� Umo�liwia edycj� obrazów bez konieczno�ci zmiany oryginalnych danych.
� Z oprogramowania mo�e korzysta� szerokie grono u�ytkowników — od amatorów po profesjonalistów. Korzystanie 

z tego oprogramowania jest zalecane szczególnie w przypadku rejestrowania g�ównie obrazów w formacie RAW.

Oprogramowanie do wy�wietlania i edycji obrazów
� Umo�liwia wy�wietlanie, przegl�danie i drukowanie zarejestrowanych obrazów JPEG za pomoc� komputera.
� Umo�liwia odtwarzanie filmów (pliki MOV) i migawek wideo, a tak�e zapisanie 

pojedynczych kadrów filmu w postaci zdj��.
� Korzystaj�c z po��czenia z Internetem, mo�na pobra� dodatkowe modu�y, takie jak 

EOS Video Snapshot Task (9?).
� Zalecane w przypadku osób maj�cych ma�e do�wiadczenie, które korzystaj� 

z aparatu cyfrowego po raz pierwszy lub osób zajmuj�cych si� fotografi� amatorsko.

Oprogramowanie do tworzenia plików Stylu obrazów
� To oprogramowanie jest przeznaczone dla zaawansowanych u�ytkowników 

z do�wiadczeniem w przetwarzaniu obrazów.
� Styl obrazów mo�na dostosowa� do w�a�ciwo�ci danego obrazu, a nast�pnie 

utworzy� lub zapisa� oryginalny Styl obrazów.

� Umo�liwia przegl�danie miejsc, w których wykonano zdj�cia aparatem EOS 
wyposa�onym w funkcj� GPS lub odbiornik GPS firmy Canon.

� Do zainstalowania oprogramowania Map Utility wymagane jest po��czenie z 
Internetem. Uzyskaj dost�p do Internetu, w�ó� dysk EOS Solution Disk do komputera 
i wykonaj czynno�ci instalacyjne opisane na stronach 394 i 395.

Informacje dotycz�ce oprogramowania

 EOS Utility

 Digital Photo Professional

 ImageBrowser EX

 Picture Style Editor

 Map Utility

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                       © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Warto pami�ta�, �e oprogramowanie dostarczane z poprzednimi aparatami 
mo�e nie obs�ugiwa� zdj�� ani filmów wykonywanych za pomoc� tego 
aparatu. Skorzystaj z oprogramowania dostarczonego z aparatem.
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Zgodny system operacyjny

1 Upewnij si�, �e aparat nie jest pod��czony do komputera.

2 W�ó� dysk CD EOS Solution Disk.

3 Wybierz swój obszar geograficzny, kraj i j�zyk.

4 Kliknij opcj� [Easy Installation/Prosta instalacja], aby rozpocz�� instalacj�.

�Post�puj zgodnie z instrukcjami wy�wietlanymi na ekranie w 
celu instalacji.

�Je�li pojawi si� stosowny monit, zainstaluj oprogramowanie 
Microsoft Silverlight.

5 Kliknij opcj� [Finish/Zako
cz] po zako
czeniu instalacji.

6 Wyjmij dysk CD.

Instalowanie oprogramowania

Instalowanie oprogramowania w systemie Windows

� Nie nale�y pod��cza� aparatu do komputera przed zainstalowaniem 
oprogramowania. W przeciwnym razie oprogramowanie nie zostanie 
zainstalowane poprawnie.

Windows 7 Windows Vista Windows XP
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Instalowanie oprogramowania

Zgodny system operacyjny

1 Upewnij si�, �e aparat nie jest pod��czony do komputera.

2 W�ó� dysk CD EOS Solution Disk.

�Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikon� nap�du CD-ROM, aby 
otworzy� jego okno, a nast�pnie kliknij dwukrotnie [Canon EOS 
Digital Installer/Instalator Canon EOS Digital].

3 Wybierz swój obszar geograficzny, kraj i j�zyk.

4 Kliknij opcj� [Easy Installation/Prosta instalacja], aby 
rozpocz�� instalacj�.

�Post�puj zgodnie z instrukcjami wy�wietlanymi na ekranie w 
celu instalacji.

5 Kliknij polecenie [Restart/Uruchom ponownie] po 
zako
czeniu instalacji.

6 Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij dysk CD.

Instalowanie oprogramowania w systemie Macintosh

MAC OS X 10.6 - 10.7
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Liczby

10-sekundowe lub 2-sekundowe 
opó�nienie ...................................  100
11 punktów AF (wybór automatyczny)......  94
1280x720 .....................................  216
1920x1080...................................  216
640x480.......................................  216

A
A (inteligentna scena auto).........  66
adapter pr�du sta�ego..................  338
Adobe RGB..................................  140
AE z preselekcj� migawki ............  144
AE z preselekcj� przys�ony..........  146
AF

brak ostro�ci ..........  42, 43, 96, 196
dzia�anie AF............................... 92
metoda AF.......................  192, 223
mikroregulacja AF ...................  314
o�wietlenie wspomagaj�ce AF..... 309
r�czna regulacja ostro�ci ..... 97, 199
sygna� „bip”..............................  346
trudno�ci w regulacji ostro�ci......  96, 196
wybieranie punktu AF........  94, 324
zmiana kompozycji ....................  69

AI SERVO (AI Servo AF)
czu�o�� �ledzenia ............  307, 308

akumulator .........................  28, 30, 35
alarm prze�wietlenia ....................  240
album migawek wideo .................  225
ALL-I (I-only) ................................  216
aparat

drgania aparatu .......................  165
ekran ustawie
 ........................  332
kasowanie nastaw aparatu........  56
trzymanie aparatu......................  43

Auto Lighting Optimizer  
(Automatyczny optymalizator jasno�ci) .....  125

automatyczna regulacja ostro�ci 9 AF
automatyczne obracanie .............  270
automatyczne odtwarzanie .........  257
automatyczne wy��czanie zasilania.....  34, 55
automatyczny reset .....................  137
automatyczny wybór punktu AF .....  94
Av (AE z preselekcj� przys�ony).......  146
awaria..........................................  356

B
B (tryb Bulb) ................................  154
bezpieczne przesuwanie ekspozycji .....  306
bezpo�redni wybór (punktu AF) .....  324
blokada AE..................................  153
blokada FE ..................................  170
blokada kilku funkcji ......................  47
blokada ostro�ci ............................  69
blokowanie lustra podniesionego .....  165

C
w (niestandardowe  
tryby fotografowania)...................  328
C (twórcze auto) .........................  71
ciche fotografowanie

ciche fotografowanie LV......  190, 223
pojedyncze zdj�cia ...................  98
serie zdj��.................................  98

czas letni .......................................  37
czu�o�� ISO.................  106, 206, 209

automatycznie (Auto)..............  108
dodatkowe czu�o�ci (ISO) .......  109
minimalny czas na�wietlania .....  111
przyrosty nastaw.....................  304
zakres ustawienia automatycznego.....  110
zakres ustawienia r�cznego.....  109

czyszczenie.................................  279
czyszczenie matrycy ...................  279
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D
dane dla retuszu kurzu................. 281
data i godzina................................. 36
d�ugie czasy ekspozycji................ 154
drukowanie................................... 285

efekty drukowania.................... 290
kadrowanie .............................. 293
korekcja przesuni�cia .............. 293
opcje fotoksi��ki ...................... 299
polecenie wydruku  
obrazów (DPOF)...................... 295
uk�ad ........................................ 289
ustawienia papieru................... 289

drukowanie bezpo�rednie............ 298
du�y rozmiar  
(jako�� rejestracji obrazów) ......... 103

E
efekt filtru ..................................... 117
efekt tonalny (monochromatyczny)..... 117
ekran informacji o obrazie............ 238
ekran ustawie
 funkcji  
fotografowania ....................... 48, 333
ekspozycja w trybie Bulb.............. 154
exFAT............................................. 54

F
FEB (sekwencja ekspozycji  
lampy b�yskowej).......................... 176
filmy.............................................. 203

album migawek wideo ............. 225
blokada AE .............................. 205
ciche nagrywanie..................... 223
czas nagrywania...................... 217
edycja ...................................... 255
edytowanie pierwszej  
i ostatniej sceny filmu .............. 255
ekran informacji ....................... 210
filtr wiatru ................................. 218

kod czasu................................  220
metoda AF ......................  215, 223
metoda kompresji....................  216
migawki wideo.........................  225
mikrofon ..........................  204, 219
mikrofon zewn�trzny ...............  219
nagrywanie d�wi�ku................  218
nagrywanie z automatyczn� 
regulacj� ekspozycji................  204
nagrywanie z r�czn�  
regulacj� ekspozycji................  208
odtwarzanie.....................  251, 253
ogl�danie ................................  251
pomijanie klatek ......................  222
pr�dko�� nagrywania ..............  216
rozmiar pliku............................  217
szybkie nastawy......................  215
timer pomiarowy......................  223
t�umik.......................................  218
wielko�� nagrywanego filmu.....  216
wykonywanie zdj�� .................  213
wy�wietlanie na  
ekranie telewizora ...........  251, 261
wy�wietlanie siatki...................  224

filtr wiatru .....................................  218
format High- 
Definition (HD).............  216, 251, 261
format obrazu ..............................  188
formatowanie (inicjalizacja karty).....  53
fotografowanie Live View ......  70, 179

ciche zdj�cia ...........................  190
FlexiZoneAFo (single).............  192
format obrazu..........................  188
liczba mo�liwych do 
wykonania zdj��......................  181
r�czna regulacja ostro�ci ........  199
symulacja ekspozycji ..............  189
szybkie nastawy......................  185
timer pomiarowy......................  191
tryb Live z wykrywaniem twarzy ....  193
tryb szybki ...............................  197
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wy�wietlanie informacji ............  182
wy�wietlanie siatki ...................  187

fotografowanie z elektronicznym 
w��ykiem spustowym..................  167
fotografowanie ze zdalnym 
wyzwalaniem ...............................  167
funkcje indywidualne....................  302

G
g�o�nik..........................................  253
g�o�no�� (odtwarzanie filmów)..... 254
gniazdo statywu.............................  21
gor�ca stopka ........................  20, 170
GPS .............................................  350

H
HDMI....................................  251, 261
HDMI CEC...................................  262
HDR.............................................  155
histogram (jasno��/RGB).............  240

I
ikona M........................................... 6
ikona 3 ..................................... 6
ikona ostrzegawcza .....................  313
ikony uj�cia ..........................  183, 207
informacje o prawach autorskich ..... 138
inteligenta scena auto....................  66
IPB...............................................  216

J
jako�� rejestracji obrazów............  102
jeden punkt AF............................... 94
JPEG ...........................................  102

K
kabel ................  4, 261, 264, 354, 391
kadrowanie (do druku) .................  293

karta Eye-Fi.................................  339
karty ..............................  3, 17, 31, 53

formatowanie ............................  53
formatowanie pe�ne ..................  54
problemy .............................  33, 54
prze��cznik ochrony  
przed zapisem ..........................  31
przypomnienie o karcie.............  32

karty pami�ci 9 karty
kasowanie nastaw aparatu............  56
kod czasu ....................................  220
kody b��dów ................................  370
kompensacja ekspozycji .............  151
kontrast .......................................  116
kontrola pod�wietlenia HDR..........  81
kontrolka dost�pu..........................  32
kontrolka ostro�ci ..........................  66
kontrolne wy�wietlanie ..................  55
korekcja aberracji chromatycznej .....  132
korekcja dioptrii .............................  43
korekcja jasno�ci brzegów ..........  131
korekta ekspozycji lampy ....  170, 176
krajobrazy......................................  76
kurz na zdj�ciach, zapobieganie ......  279

L
lampa b�yskowa (Speedlite)

bezprzewodowa......................  175
blokada FE..............................  170
czas synchronizacji b�ysku .....  171, 173
funkcje indywidualne...............  177
korekta ekspozycji lampy.....  170, 176
r�czny tryb lampy b�yskowej .....  174
sterowanie lamp�....................  172
tryb synchronizacji  
(pierwsza/druga zas�ona migawki).....  175
zewn�trzna lampa b�yskowa...  170



399

Skorowidz

lampy b�yskowe producentów  
innych ni� Canon ......................... 171
liczba mo�liwych do  
wykonania zdj��............. 35, 103, 181
liczba pikseli................................. 102
LOCK ............................................. 47

�
�adowanie....................................... 28
�adowarka................................. 26, 28

M
M (r�czna regulacja ekspozycji)..... 148, 208
ma�e odleg�o�ci .............................. 77
ma�y rozmiar (jako��  
rejestracji obrazów).............. 103, 277
makrofotografia .............................. 77
maksymalna liczba  
zdj�� seryjnych .................... 103, 105
menu.............................................. 51

moje menu............................... 327
procedura ustawie
 ................... 52
ustawienia................................ 346

MF (r�czna regulacja ostro�ci) .... 97, 199
migawki wideo.............................. 225
mikrofon ............................... 204, 219
mikroregulacja.............................. 314
moje menu ................................... 327
monitor LCD................................... 17

ekran menu........................ 51, 346
ekran ustawie
 funkcji 
fotografowania ................... 48, 333
odtwarzanie obrazów............... 235
poziomica elektroniczna ............ 60
regulacja jasno�ci .................... 269

M-RAW (�redni RAW) .................. 104
multi-sterownik ......................... 47, 94
muszla oczna............................... 166

muzyka w tle (BGM) ....................  260

N
naci�ni�cie do ko
ca .....................  44
naci�ni�cie do po�owy ...................  44
narastaj�ca numeracja plików.....  136
nasycenie ....................................  116
nazewnictwo..................................  20
nazwa pliku..................................  136
niestandardowy tryb fotografowania ....  328
niska kompresja (jako��  
rejestracji obrazów) .....................  102
nocne portrety ...............................  79
NTSC...................................  216, 351

O
obiektyw ..................................  25, 39

Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) .....  42
korekcja aberracji chromatycznej.....  132
korekcja jasno�ci brzegów ......  131
zwolnienie blokady....................  40

obracanie (obrazu) ......  246, 270, 293
obraz czarno-bia�y .........  84, 113, 117
obrazy

alarm prze�wietlenia ...............  240
automatyczne obracanie.........  270
automatycznie odtwarzanie ....  257
histogram ................................  240
informacje o obrazie................  238
miniatury .................................  242
numeracja ...............................  136
ocena ......................................  247
ochrona ...................................  265
odtwarzanie.............................  235
pokaz slajdów .........................  257
przeskok wy�wietlania 
(przegl�danie obrazów) ..........  243
r�czne obracanie ....................  246
usuwanie.................................  267
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widok powi�kszony..................  244
wy�wietlanie na 
ekranie telewizora ...........  251, 261
wy�wietlanie punktu AF...........  240

obrazy 
monochromatyczne ....... 84, 113, 117
obróbka obrazów RAW................  272
ochrona (przed 
usuni�ciem obrazów)...................  265
odtwarzanie .................................  235
opcje fotoksi��ki ..........................  299
oprogramowanie ..........................  393
os�ona obiektywu ...........................  41
ostro�� .........................................  116
ostrze�enie o wysokiej 
temperaturze........................  201, 233

P
P (programowa AE) .....................  142
PAL ......................................  216, 351
panel LCD......................................  22
pasek .............................................  27
podgl�d g��bi ostro�ci ..... 147, 180, 184
pod�wietlenie (panel LCD)............. 48
pojedyncze zdj�cia ..................  73, 98
pokaz slajdów ..............................  257
pokr�t�o

pokr�t�o g�ówne .........................  45
pokr�t�o szybkiej kontroli ...........  46

pokr�t�o g�ówne..............................  45
pokr�t�o szybkiej kontroli................  46
pokr�t�o wyboru trybów............  24, 45
pokrywa okularu.....................  27, 166
pomiar centralnie 
wa�ony u�redniony ......................  150
pomiar punktowy..........................  150

pomiar skupiony ..........................  149
pomiar wielosegmentowy............  149
pomoc ...........................................  64
portrety ..........................................  75
powi�kszenie...............................  245
poziom nagrywania .....................  218
poziomica elektroniczna........  60, 326
pr�dko�� nagrywania ..................  216
priorytet jasnych partii obrazu .....  130
priorytet partii obrazu ..................  130
profil ICC .....................................  140
programowa AE ..................  142, 204

przesuni�cie programu ...........  143
prze��cznik trybów ostro�ci ......  39, 97, 199
przeskok wy�wietlania.................  243
przestrze
 kolorów ......................  140
przewodnik funkcji .........................  63
przycisk AF-ON (AF – start) ..........  44
przycisk INFO......  182, 210, 236, 332
przycisk migawki ...........................  44
przymkni�cie przys�ony ...............  147
przyrosty nastaw ekspozycji........  304
punkt AF........................................  94

Q
Q 
(szybkie nastawy) ....  49, 83, 185, 215, 249

R
RAW....................................  102, 104
RAW+JPEG ................................  102
r�czna regulacja ekspozycji ...  148, 208
r�czna regulacja ostro�ci ......  97, 199
r�czny reset.................................  137
r�czny WB (wg wzorca bieli) .......  121
redukcja szumów zdj�� seryjnych .....  126
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redukcja zak�óce

d�ugi czas................................. 128

redukcja zak�óce
 (d�ugi czas)..... 128
redukowanie zak�óce


High ISO.................................. 126
redukowanie zak�óce
 - High ISO..... 126
regulacja ostro�ci 9 AF
rozdzielczo�� Full High-Definition  
(Full HD)....................... 216, 251, 261
rozmiar pliku................. 103, 217, 238
rozszerzenie pliku ........................ 137

S
samowyzwalacz ................... 100, 168
schemat systemu......................... 354
SD, SDHC, SDXC (karty) 9 karty
sekwencja .................... 124, 152, 304
sekwencja na�wietlania ....... 152, 304
sepia (monochromatyczny).... 84, 117
serie zdj��...................................... 98
specjalne uj�cie, tryb ..................... 74
sport ............................................... 78
S-RAW (ma�y RAW)..................... 104
sRGB ........................................... 140
standard DPOF............................ 295
standard PictBridge...................... 285
standard TV ................. 216, 264, 351
standardowa kompresja  
(jako�� rejestracji obrazów) ......... 102
strefa czasowa............................... 36
styki lampy b�yskowej..................... 20
styl obrazów................. 112, 115, 118
sygna� „bip” .................................. 346
symulacja ekspozycji ................... 189
symulacja finalnego obrazu...... 184, 212

synchronizacja z drug� zas�on�......  175
synchronizacja z migawk�...........  175
synchronizacja z pierwsz� zas�on� .....  175

�
�redni rozmiar (jako��  
rejestracji obrazów) .............  103, 277
�rodki ostro�no�ci........................  382

T
t�umik ...........................................  218
temperatura barwowa..........  120, 122
timer pomiarowy ..................  191, 223
ton koloru.....................................  116
tryb AI FOCUS (AI Focus AF) .......  93
tryb AI SERVO (tryb AI Servo AF) ......  93
tryb AI Servo AF ......................  69, 93
tryb b�ysku ...................................  174
tryb fotografowania........................  24

Av (AE z preselekcj� przys�ony).....  146
w (niestandardowe  
tryby fotografowania) ..............  328
M (r�czna regulacja ekspozycji).....  148
P (programowa AE) ................  142
Tv (AE z preselekcj� migawki) ...  144
A (inteligenta scena auto)......  66
C (twórcze auto) .....................  71
SCN (specjalne uj�cie) .............  74
2 (portrety)................................  75
3 (krajobrazy)...........................  76
4 (ma�e odleg�o�ci) ....................  77
5 (sport) ..................................  78
6 (nocne portrety)......................  79
F (zdj�cia nocne z r�ki)..............  80
G (kontrola pod�wietlenia HDR)......  81
tryb B (Bulb) ............................  154

tryb ONE SHOT (tryb One-Shot AF) .....  92
tryb pomiaru ................................  149



402

Skorowidz

tryb szybki....................................  197
tryb wyzwalania migawki .........  73, 98
tryby strefy podstawowej ............... 24
tryby strefy twórczej ....................... 24
Tv (AE z preselekcj� migawki)......  144
twórcze auto .................................. 71
tworzenie/wybieranie folderu .......  134

U
uchwyt pionowy .....................  35, 354
ustawialne funkcje trybu 
fotografowania .............................  342
ustawienia w�asne.................. 50, 320
usuwanie obrazów.......................  267
utrata szczegó�ów w jasnych  
partiach obrazu ............................  240

W
WB (balans bieli)..........................  120

korekcja ...................................  123
sekwencja................................  124
ustawienie temperatury barwowej......  122
w�asny .....................................  122
wed�ug wzorca.........................  121

wersja oprogramowania  
sprz�towego (firmware) ...............  351
widok powi�kszony ..............  199, 244
wielokrotna ekspozycja................  158
Wi-Fi ............................................  351
wizjer..............................................  23

korekcja dioptrii .........................  43
poziomica elektroniczna..... 60, 326

w�asny balans bieli.......................  122
wska�nik poziomu ekspozycji..... 23, 333
wybór j�zyka .................................. 38
wybór r�czny (AF).......................... 94
wyj�cie audio/wideo .............  251, 261

wy�wietlanie 4 lub 9 miniatur ......  242
wy�wietlanie miniatur ..................  242
wy�wietlanie na  
ekranie telewizora ...............  251, 261
wy�wietlanie pojedynczego  
obrazu .........................................  236
wy�wietlanie siatki.......  187, 224, 237

Z
z��cze cyfrowe.....................  286, 391
z��cze USB (cyfrowe)..........  286, 391
zapisywanie orientacji  
fotografowania.............................  310
zasilanie

�adowanie..................................  28
automatyczne wy��czanie  
zasilania....................................  55
dane akumulatora ...................  334
liczba mo�liwych do  
wykonania zdj�� .......  35, 103, 181
stan akumulatora ..............  35, 334
stopie
 zu�ycia akumulatora.....  334
zasilanie z sieci.......................  338

zasilanie z sieci ...........................  338
zdj�cia nocne ..........................  79, 80
zdj�cia nocne z r�ki.......................  80
zdj�cia wed�ug o�wietlenia/uj�cia......  87
zdj�cia z wybran� atmosfer�.........  84
zestaw zasilaj�cy AC Adapter Kit .....  338
zewn�trzna lampa b�yskowa  
Speedlite 9 lampa b�yskowa
zmiana rozmiaru..........................  277
zmniejszenie widoku ...........  242, 244
znak oceny ..................................  247
zwalnianie migawki bez karty........  32
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