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Fontos tudnivalók a használatról
FIGYELEM
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE MIATT, ÉS AZ INTERFERENCIA ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN 
KIZÁRÓLAG AZ AJÁNLOTT TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJA.

SZERZŐI JOGI FIGYELMEZTETÉS:
A szerzői jog védelme alá eső anyagok jogosulatlan rögzítése sértheti a szerzői jog 
tulajdonosainak jogait és ellentétes lehet a szerzői joggal.

Védjegyek
• Az SD, SDXC és az SDHC emblémák az SD-3C, LLC védjegyei.
• A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült 

Államokban és/vagy más országokban.
• Az App Store, iPad, iPhone, iTunes és a Mac OS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült 

Államokban és más országokban.
• A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI 

Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban 
és más országokban.

• Az „AVCHD”, az „AVCHD Progressive” és az „AVCHD Progressive” embléma a Panasonic Corporation 
és a Sony Corporation védjegyei.

• A Google, Android, Google Play és a YouTube a Google Inc. védjegyei.
• A Dolby Laboratories licence alapján készült.

A „Dolby” és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
• Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban 

és más országokban, és engedéllyel használjuk.
• A WiFi a WiFi Alliance bejegyzett védjegye.
• A WiFi Certified, WPA, WPA2, és a WiFi Certified embléma a WiFi Alliance védjegyei.
• A kamera beállításaiban, kijelzéseiben és a jelen útmutatóban megjelenő WPS betűszó a WiFi 

Protected Setup rövidítése.
• A WiFi Protected Setup azonosítójel a WiFi Alliance védjegye.
• Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más 

országokban.
• A FlashAir a Toshiba Corporation védjegye.
• A fel nem sorolt nevek és termékek megnevezései a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei, illetve 

védjegyei lehetnek.
• Ez az eszköz az exFAT technológiát használja a Microsoft engedélyével.
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• A „Full HD 1080” olyan Canon kamerákra vonatkozik, amelyeknek a képe nagy 
felbontású, és függőlegesen 1080 képpontból (letapogatási sorból) áll.

• 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.*
* A közlemény angol nyelvű változata a mérvadó.



4 
                                                                              

A használati útmutatóról és a kameráról
Köszönjük, hogy a Canon LEGRIA HF R88 / LEGRIA HF R87 / 
LEGRIA HF R86 / LEGRIA HF R806 készüléket választotta. Kérjük, 
a kamera használata előtt alaposan olvassa át ezt az útmutatót, 
és őrizze meg, hogy később is bármikor fellapozhassa. Ha a kamera 
valamilyen okból nem működne, olvassa el a Hibakeresés (A 245) 
című részt.

A használati útmutatóban alkalmazott jelölések

• Az útmutatóban használt kifejezések:
e Ha a „memóriakártya” vagy a „beépített memória” 
nincs kihangsúlyozva, a „memória” mindkettőt jelenti.
A „Jelenet” egy olyan filmet jelent, amelyet egyetlen rögzítési 
művelettel vettek fel.

A kamera működésére vonatkozó fontos 
elővigyázatossági szabályok.

Egyéb megjegyzések és témakörök, amelyek kiegészítik 
az alapvető műveletek leírását.

A leírt funkcióval kapcsolatos megkötések, 
követelmények vagy előfeltételek.

A Oldalhivatkozás ebben az útmutatóban.

e Csak az ikon által jelölt típus(ok)ra vonatkozó szöveg.

> A menüpontok kiválasztását ezzel a nyíllal jelöljük. 
A menü használatáról részleteket A menük használata 
(A 42) című részben olvashat.
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A gyakran használt „fénykép” és az „állókép” kifejezések ugyanazt 
jelentik.

• Zárójelek [ ] emelik ki a szövegben a képernyőn megérinthető 
vezérlőelemeket (menüelemeket és gombokat stb.), valamint 
a képernyőn megjelenő üzeneteket.

• Az útmutató illusztrációi fényképezőgéppel rögzített fotók alapján 
készült szimulációk. Eltérő jelzés hiányában az illusztrációk és 
a menüikonok a g készülékre vonatkoznak.

• Előfordulhat, hogy a kamera vagy a számítógép képernyőjének jelen 
útmutatóban szereplő fotói csak a témához kapcsolódó részeket 
mutatják.

• Navigációs gombok: Az oldal alján lévő navigációs sávon négy gomb 
található, amelyekkel könnyen megtalálható a kívánt információ.

Ugrás az általános tartalomjegyzékre.

Ugrás olyan funkciók egy listájára, amelyeket az adott 
helyzetben érvényes használhatóságuk szerint 
csoportosítottunk. Ez az alternatív lista hasznos lehet 
a kezdő felhasználók számára, akik egy adott probléma 
felmerülésekor nem biztosak benne, hogy melyik funkciót 
kellene használni.

Ugrás a betűrendes tárgymutatóra.

A számmal jelzett gombbal az aktuális fejezet elejére ugorhat, 
ahol az adott fejezetben tárgyalt információk és kapcsolódó 
funkciók áttekintése található. Vegye figyelembe, hogy az 
ikon maga aszerint változik, hogy éppen melyik fejezetet 
olvassa.



6 
                                                                              

• Amíg a kamera ACCESS hozzáférésjelzője világít vagy villog, 
a következő szabályokat vegye figyelembe. Különben 
a memória megsérülhet és az adatok végleg elveszhetnek.
- Ne nyissa ki a memóriakártya-foglalat fedelét.
- Ne húzza ki a tápegység csatlakozóját, és ne kapcsolja 

ki a kamerát.
- Ne változtassa meg a kamera felvételi módját.
- Ne nyomja meg a ^ gombot.
- Ne húzza ki az USB-kábelt, ha az csatlakoztatva van 

a kamerához.
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A kamera funkciói valós 
élethelyzetekben

Egyedi funkciók speciális helyzetekre 

Őrizze meg a szép emlékeket a baba legfontosabb 
pillanatairól és használja a külön erre a célra tervezett 
bélyegzőket a baba növekedésének követésére.
 Baba mód (A 86)

Készítsen nagyszerű hosszú időközű videót, vagy használja 
a lassítást a golfütés visszanézésére.
 Lassított és gyorsított felvétel (A 93)

Díszítse a filmeket grafikákkal és bélyegzőkkel.
 Dekoráció (A 98)

Készítsen dinamikus videomontázst rövid vágásokkal.
 Videó pillanatfelvétel (A 107)

9
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Rögzítse a felvételi helyzetnek legmegfelelőbb minőségű 
hangot például egy beszéd vagy egy zenei előadás során.
 Hangjelenetek (A 121)

Válassza meg, hogy a filmeket AVCHD vagy MP4 
formátumban rögzítse.
 Filmformátum (A 80)

A kívánt látvány létrehozása

Gyönyörű videók és képek készítéséhez 
engedje, hogy a kamera válassza ki 
a legjobb beállítást a jelenetnek 
megfelelően.
 N mód (A 57)

Tegye világosabbá vagy sötétebbé 
a képet, mint amit kamera által beállított 
expozíció eredményez.
 Expozíció (A 112)

Élethűbb részletességgel készíthet 
felvételt nagyon világos területekről.
 Csúcsfény elsőbbség mód (A 87)

[ Csúcsf.elsőbbség] 
felvételi mód
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Változtassa meg mennyire tűnjön 
egyenletesnek és természetesnek 
a mozgás a videókon.
 Képfrekvencia (A 119)

Professzionális megjelenést 
kölcsönöz a felvételnek.
 Mozifilm mód és mozifilm hatású 

szűrők (A 88)

Kihívást jelentő témák és felvételi körülmények

Készítsen nagyszerű videókat különleges jelenethelyzetekben, 
minimális beállítások mellett.
 Felvételi módok (A 84)

Érjen el természetes színeket a felvételen még speciális 
fényviszonyok között is.
 Fehéregyensúly (A 116)

Optimalizálja az expozíciót a kívánt témára csupán a képernyő 
megérintésével.
 Érintéses AE (A 113)

Tartsa a témát fókuszban és az expozíciót optimális értéken a mozgó 
téma felvétele közben.
 Arcérzékelés és -követés (A 108)

Mozifilm hatású szűrő 
[FILTER 2] (Élénk)
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Lejátszás, szerkesztés és egyéb funkciók

Mentse el a videó egyes részeit képfájlként vagy rövid videós 
pillanatfelvételként.
 Állóképek/videós pillanatfelvételek rögzítése jelenetekből (A 126)

Konvertálja a jeleneteket kisebb fájlméretűre, hogy könnyebben 
feltölthesse őket az internetre.
 Filmek konvertálása MP4 formátumra (A 143)

e Konvertálja a jeleneteket érdekes, hosszú időközű 
felvételekké.
 Filmek konvertálása gyorsított felvétellé (A 147)

e Mentse a memóriában található összes felvételt 
közvetlenül külső merevlemezre, számítógép nélkül is.
 Memóriatartalom mentése (A 166)

A fájlok lezárása, hogy elkerülje azok véletlen törlését vagy 
módosítását.
 Fájlok szerkesztésének lezárása (A 71)

A jelenetek lejátszásakor vagy diavetítéskor kísérőzenét hallgathat.
 Lejátszás kísérőzenével (A 129)

Tekintse meg felvételeit a TV-n.
 HDMI-csatlakozás (A 151)
 Lejátszás (A 155)

Mentse a felvételeket egy számítógépre.
 Felvételek mentése (A 158)
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A felvételek egyszerű mentése az opcionális CS100 Connect 
Station segítségével.
 CS100 Connect Station (A 164, 192)

e Vezeték nélküli funkciók

Felvételek készítése az okostelefon vagy táblagép távirányítóként 
történő használatával.
 CameraAccess plus (A 178)
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Az alkalmazással a felvételeket vezeték nélkül átküldheti 
okostelefonra/táblagépre és feltöltheti az internetre.
 Camera Connect (A 189)

Ossza meg felvételeit online albumokban a CANON iMAGE 
GATEWAY szolgáltatás használatával.
 CANON iMAGE GATEWAY (A 194)

Használja az NFC-funkciót a kamera és egy NFC-kompatibilis 
Android-eszköz egyszerű csatlakoztatásához.
 NFC (A 179, 185)

Csatlakoztassa a kamerát vezeték nélkül az otthoni hálózathoz, 
és töltse le felvételeit.
 WiFi kapcsolat hozzáférési ponttal (A 200)

Tekintse át és módosítsa a WiFi beállításokat (haladó 
felhasználóknak).
 WiFi beállítások (A 207)
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A kamera megismerése

A mellékelt tartozékok
A csomagban a következő tartozékokat találja a kamera mellett:

* Ez az útmutató a PIXELA Transfer Utility LE szoftver letöltését mutatja be, 
amellyel az AVCHD-filmek menthetők el és zenei fájlok vihetők át 
memóriakártyára. A szoftver használatáról további részleteket a letöltött 
szoftverhez mellékelt „Transfer Utility LE Software Guide/Transfer Utility LE 
Szoftver útmutató” fájlban olvashat.

CA-110E kompakt hálózati 
adapter (tápkábellel)

BP-727 akkumulátor

WA-H43 nagylátószögű előtét 
(csak f esetén)

IFC-300PCU/S USB-kábel

HTC-100/SS Nagysebességű 
HDMI-kábel

Gyors útmutató*

• Megrázás esetén a kamera zörgő hangot hallathat (A 251).
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A kamera részei és kezelőszervei

Bal oldali nézet

1 ^ (lejátszási mód) gomb (A 49)

2 ON/OFF gomb

3 Memóriakártya-foglalat fedele (A 31)

4 Memóriakártya-foglalatok (A 31)

5 AV OUT-csatlakozó (A 150, 153)/× (fejhallgató) csatlakozó 
(A 122)

6 HDMI OUT-csatlakozó (A 150, 151)

7 USB-csatlakozó (A 150, 154)

1 2

5 6 7

3 4
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Jobb oldali nézet

1 START/STOP gomb (A 51)

2 DC IN bemenet (A 25)

3 Kézpánt
Állítsa be úgy a kézpántot, hogy könnyedén 
elérje a zoom kart a mutatóujjával, a Y 
gombot pedig a hüvelykujjával.

4 Objektívvédő kapcsoló
Az objektívvédő kinyitásához az objektívvédő 
kapcsolót tolja le  állásba.

1 2 3 4



21 
                                                                                                                     

Elölnézet Felülnézet

1 Sztereó mikrofon (A 121, 234)

2 e NFC (Near Field Communication) érintőpont 
(A 181, 192)

3 Hangszóró (A 69)

4 Zoom kar (A 60)

1 2 3 4
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Hátulnézet Alulnézet

1 LCD érintőképernyő (A 23, 41)

2 ACCESS (memória-hozzáférés) hozzáférésjelző (A 6, 51, 55)

3 e WiFi antenna (A 177) 

4 POWER/CHG (töltés) jelzőlámpa:
Zöld – Be; Piros – Töltés (A 25)

5 Akkumulátorfoglalat (A 25)

6 Gyártási szám

7 Állványmenet (A 280)

8 BATTERY RELEASE (akkumulátorkioldó) kapcsoló (A 26)

1 2 3 4

5 6 7 8
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LCD érintőképernyő
Nyissa ki az LCD-panelt 90 fokra. 
Alapbeállításban ez bekapcsolja 
a kamerát. Az LCD-panel első 
kihajtásakor megjelenik a kezdeti 
beállítások képernyő és végigvezeti 
az alapbeállításokon (A 34). 
A felvétel körülményeihez igazíthatja 
az LCD-panel helyzetét.
• Az LCD képernyő kiemelkedően pontos gyártástechnológiával 

készült, a képpontok 99,99%-a a specifikációnak megfelelően 
üzemel. A képpontok kevesebb mint 0,01%-a hibásan világíthat, 
esetleg fekete, piros, kék vagy zöld pontként jelenik meg. Ennek 
nincs hatása a rögzített felvételre, és nem jelent működési hibát.

• Az érintőképernyő megóvásáról további információkat 
az elővigyázatossági rendszabályok (A 276) és 
a Tisztítás (A 284) című fejezetekben talál.

180°

kb. 90°
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Előkészületek

Az akkumulátor töltése
A kamera használatakor az első lépés az energiaellátás 
biztosítása. Ez a fejezet az akkumulátor feltöltéséről szól.

Memóriakártya használata
Ez a fejezet bemutatja, hogy milyen típusú memóriakártyák 
használhatók és hogyan helyezhetők be a kamerába.

Beállítások az első bekapcsoláskor
Amikor először bekapcsolja a kamerát, el kell végeznie az 
alapbeállításokat és a kamera nyelve, a dátum és a pontos idő, 
a filmformátum (AVCHD vagy MP4) és a felvételi memória 
(csak e esetén) beállítását.

A kamera alapvető használata
Ez a fejezet az olyan alapvető műveleteket mutatja be, mint 
például az érintőképernyő használata, az üzemmódok váltása 
és a menük használata.

25

30

34

41
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Az akkumulátor töltése
A kamera üzemeltethető akkumulátorról, vagy közvetlenül a kompakt 
hálózati adapterről.

1 Csatlakoztassa a tápkábelt a kompakt hálózati adapterhez.

2 Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos aljzathoz. 

3 Csatlakoztassa a kompakt hálózati adaptert a kamera DC IN 
bemenethez.

1

2

3

1

3

2
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4 Csatlakoztassa az akkumulátort a kamerához.
• Nyomja be finoman az akkumulátort a foglalatába, és csúsztassa 

felfelé, amíg be nem kattan a helyére.

5 Az akkumulátor töltése megkezdődik a kamera 
kikapcsolásakor.
• Ha a kamera be volt kapcsolva, a zöld POWER/CHG jelzőlámpa 

a kamera kikapcsolásakor kialszik. Kis idő múlva a POWER/CHG 
jelzőlámpa vörös színnel jelzi az akkumulátor töltését. A vörös 
POWER/CHG jelzőlámpa az akkumulátor teljes feltöltődése 
után kialszik.

• Ha a töltésjelző gyorsan villog, lapozzon a Hibakeresés 
(A 250) részhez.

• A mellékelt akkumulátor teljes feltöltése kb. 7 óra 45 percet 
vesz igénybe.

Az akkumulátor eltávolítása

1 Csúsztassa a d reteszt a nyíl irányába, 
és tartsa nyomva.

4

5 54
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2 Csúsztassa el az akkumulátort, és húzza ki a helyéről.

• A kompakt hálózati adapter kábelének csatlakoztatása, illetve 
a csatlakozás bontása előtt mindig kapcsolja ki a kamerát. 
A kamera kikapcsolásakor fontos adatok kerülnek 
a memóriába. Várja meg, amíg a zöld POWER/CHG 
jelzőlámpa kialszik.

• A pontosan megnevezett tartozékokon kívül semmilyen más 
elektromos eszközt ne csatlakoztasson a kamera DC IN 
bemenethez, vagy a kompakt hálózati adapterhez.

• A kamera túlmelegedésének és meghibásodásának 
elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a mellékelt 
kompakt hálózati adaptert külföldi utazásokhoz forgalmazott 
feszültségátalakítókhoz, illetve olyan különleges 
áramforrásokhoz, mint amilyenek a repülőgépeken vagy 
hajókon találhatók, különféle DC-AC (egyenáram-váltakozó 
áram) átalakítókhoz stb.

1 2 1 2
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• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és 30 °C közötti 
hőmérsékleten töltse. Ha a környezet vagy az akkumulátor 
hőmérséklete kívül van a kb. 0 °C–40 °C-os tartományon, 
a töltés nem indul el.

• Ha a környezeti hőmérséklet vagy az akkumulátor 
hőmérséklete alacsony, a töltés hosszabb ideig tarthat.

• Az akkumulátor csak a kamera kikapcsolt állapotában töltődik.

• Ha a tápegységet leválasztja akkumulátor töltése közben, 
csak akkor csatlakoztassa újra, ha a POWER/CHG 
jelzőlámpa már kialudt.

• Amikor a POWER/CHG jelzőlámpa kialszik, előfordulhat, 
hogy az 1 > q > [Akkumulátor Információ] pontnál 
az akkumulátor hozzávetőleges töltöttsége nem 100%. 
Ilyenkor a további töltéshez kapcsolja ki újra a kamerát.

• Ha fontos a működés folyamatossága, táplálja a kamerát 
a kompakt hálózati adapterről, nem az akkumulátorról.

• A feltöltött akkumulátor hosszabb idő alatt akkor is lemerül, 
ha nem használja. Javasoljuk, hogy a használat napján, 
vagy azt megelőző napon töltse fel teljesen.

• Az ehhez a kamerához kapható akkumulátorok kijelzik 
a hátralévő üzemidőt. Az akkumulátort első használatakor 
töltse fel teljesen és használja a kamerával teljes lemerülésig. 
Ez a módszer biztosítja, hogy a hátralévő felvételi idő helyesen 
jelenjen meg.
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• Az akkumulátor kezelésének részletei az Akkumulátor 
(A 281) részben találhatók. A töltési és a hozzávetőleges 
használati időkkel kapcsolatos részleteket a referencia 
táblázatok (A 297) tartalmazzák.

• Az akkumulátor töltöttségi állapota az 1 > q > 
[Akkumulátor Információ] beállítással ellenőrizhető.

• Javasoljuk, hogy legalább 2-szer vagy 3-szor annyi időre 
készítsen elő akkumulátort, mint amennyire az első becslés 
szerint szüksége lenne.
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Memóriakártya használata

A kamerával használható memóriakártyák
Ebben a kamerában a következő típusú, kereskedelemben kapható 
Secure Digital (SD) kártyák használhatók. CLASS 4, 6 vagy 10* osztályú 
memóriakártyák használatát javasoljuk.
A filmrögzítési funkciót 2016. decemberéig a következő gyártók 
SD-/SDHC-/SDXC-kártyáin teszteltük: Panasonic, Toshiba és SanDisk.

* Az 50P vagy 35 Mb/s videominőségben történő vagy a lassított és gyorsított 
filmfelvételekhez CLASS 6 vagy 10 osztályú memóriakártyák használatát 
javasoljuk.

** Amennyiben sebességi osztály megjelölés nélküli, vagy CLASS 2. sebességi 
osztályú memóriakártyát használ, előfordulhat, hogy nem tud filmet felvenni.

Memóriakártya típusa:

. SD-kártya

/ SDHC-kártya

0 SDXC-kártya

SD sebességi osztály**:

• Ismételt felvételkészítés, jelenettörlés (töredezett memória) 
után hosszabb időt vesz igénybe az adatok memóriakártyára 
írása, és a felvétel esetleg leállhat. Készítsen biztonsági 
mentést a felvételeiről és inicializálja a memóriakártyát 
a [Teljes Inicializálás] lehetőséggel (A 39).
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■ SDXC-kártyák
Ebben a kamerában használhat SDXC-kártyát. Ha SDXC-kártyát 
használ más eszközökben, például digitális felvevőkben, 
számítógépeken és kártyaolvasókban, győződjön meg róla, hogy 
a külső eszköz kompatibilis a SDXC-kártyákkal. A legfrissebb 
kompatibilitási információkat a számítógép, az operációs rendszer 
és a memóriakártya gyártójától szerezheti meg.

A memóriakártya behelyezése és kivétele
Amikor először bekapcsolja a kamerát az alapbeállításokat első 
képernyője fog megjelenni. Ha felvételhez memóriakártyát kíván 
használni, kapcsolja ki a kamerát és helyezze be a memóriakártyát, 
mielőtt elvégzi az alapbeállításokat. Az alapbeállítások elvégzése 
után (A 34), a memóriakártyákat az első használat előtt 
a kamerán formázza meg a (A 39).

• A sebességi osztályról: A sebességi osztály (Speed Class) 
a memóriakártyák minimális garantált adatátviteli sebességére 
jellemző besorolás. Új memóriakártya vásárlásakor figyeljen 
a Speed Class emblémára a dobozon.

• Ha az SDXC-kártyát olyan számítógép operációs rendszerrel 
használja, amely nem SDXC-kompatibilis, akkor 
a memóriakártya formázására szólíthat fel a számítógép. 
Ilyen esetben szakítsa félbe a műveletet az adatvesztés 
megelőzése érdekében.



32 

Memóriakártya használata

                                                                                                                                                            

1 Nyissa ki az LCD-panelt.
• A kamera automatikusan bekapcsol. Ha most először kapcsolja 

be a kamerát, akkor az alapbeállítások képernyői közül 
a nyelvválasztó képernyő jelenik meg.

2 A kamera kikapcsolásához nyomja meg a [ gombot.
• Győződjön meg róla, hogy a POWER/CHG jelzőlámpa kialudt.

3 Nyissa ki a memóriakártya-foglalat fedelét.

4 Helyezze be a memóriakártyát a foglalatba enyhe szögben, 
a címkével az objektív felé, kattanásig.
• A memóriakártya-foglalat enyhe szögben áll az objektívhez 

képest, ezért vigyázzon, ne sérüljön meg a kártya, amikor 
behelyezi a foglalatba.

5 Csukja be a mem.kártya nyílás fedelét.
• A memóriakártya nem megfelelő behelyezése esetén ne próbálja 

erővel becsukni a foglalat fedelét.

1 2 3 2 3

4 Felülnézet

SD-kártya
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A memóriakártya kivétele
Nyomja meg a memóriakártyát egyszer a kivételéhez. Amikor 
a memóriakártya kiugrik, vegye ki teljesen.

• Az SD-kártyának elülső és hátsó oldala van, amelyek 
nem cserélhetők fel. Ha fordítva teszi be az SD-kártyát, 
az a kamera meghibásodását is okozhatja. A memóriakártyát 
a 4. pontban leírtaknak megfelelően helyezze be.

• Az SD-kártyákon fizikai kapcsoló található, amellyel 
megakadályozható a tartalom véletlen törlése. 
A memóriakártya védelmére kapcsolja a kapcsolót 
a LOCK helyzetbe.
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Beállítások az első bekapcsoláskor

Alapbeállítások
A kamera az első bekapcsolásakor végigvezeti az alapbeállítási 
képernyőkön a kamera nyelvének kiválasztásához, a dátum és idő 
beállításához, a filmformátum (AVCHD vagy MP4) és a felvételi memória 
(csak e esetén) kiválasztásához. Az érintőképernyő 
használatáról továbbiakat Az érintőképernyő használata (A 41) 
című fejezetben olvashat.

1 Nyissa ki az LCD-panelt.
• Ha most először kapcsolja be a kamerát, akkor a nyelvválasztó 

képernyő jelenik meg.
• A kamera bekapcsolásához az [ gombot is 

megnyomhatja.

2 Érintse meg a kijelzőüzenetekhez használni kívánt nyelvet, 
és érintse meg a [æ] ikont. 
• 27 nyelv közül választhat. Lehet, hogy görgetni kell a képernyőt 

a nyelv megtalálásához.
• A nyelv kiválasztása után megjelenik a [Dátumformátum] 

képernyő.

A nyelv kiválasztása után 
érintse meg a [æ] ikont.
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3 A kívánt dátumformátum kiválasztásához érintse meg 
a [É.H.N], [H.N.É] vagy [N.H.É] lehetőséget, majd a [æ] ikont.
• Miután kiválasztotta a dátumformátumot, megjelenik 

a [Dátum/Idő] képernyő, és az első mező van kiválasztva.

4 Érintse meg megváltoztatandó mezőt (év, hónap, nap, 
óra, perc).

5 A [Í] vagy [Î] megérintésével változtassa meg a mező 
értékét, ha szükséges.

6 A helyes dátumot és időt állítsa be ugyanígy a többi mezővel.
• Érintse meg a [24H/24ó] gombot a 24-órás kijelzéshez és hagyja 

kiválasztatlanul a 12-órás megjelenítéshez (de./du.).

7 Érintse meg az [OK]-t, majd a [æ] ikont.
• A dátum és idő beállítása után megjelenik a [Filmformátum] 

képernyő.



36 

Beállítások az első bekapcsoláskor

                                                                                                                                                            

8 Az [·] vagy [¸] ikonok megérintésével válassza ki 
a filmformátumot, majd érintse meg az [æ] ikont.
• e A filmformátum kiválasztása után megjelenik 

a [v Film Médiafelvevő] képernyő, ahol kiválaszthatja azt 
a memóriát, amelyre rögzíteni kívánja a filmeket.

• d Folytassa a 11. lépéssel.

9 Érintse meg a [&] ikont (beépített memória) vagy az [8] ikont 
(memóriakártya), majd érintse meg a [æ] ikont.
• A memória kiválasztásakor ellenőrizheti a rendelkezésre álló 

rögzítési időt az alapértelmezett videominőség beállítás alapján.
• Miután kiválasztotta azt a memóriát, amelyre rögzíteni szeretne, 

megjelenik a [{ Kép Médiafelvevő] képernyő.

10 Érintse meg a [&] ikont (beépített memória) vagy az [8] ikont 
(memóriakártya), majd érintse meg a [æ] ikont.
• A memória kiválasztásakor megtekintheti a rögzíthető fotók 

számát 1920x1080 méretű fotókat feltételezve.

11 Érintse meg az [OK] gombot.
• Az alapbeállítások befejeződtek. Röviden megjelennek 

a beállítások, ezután a kamera készen áll a felvételre.
• Az alapbeállítások elvégzése után a bezárhatja az LCD-panelt 

vagy megnyomhatja az [ gombot a kamera 
kikapcsolásához.
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• Egyes képernyőkön némelyik gomb, például az [ON] vagy 
az [OFF] felirata a kiválasztott nyelvtől függetlenül angolul 
jelenik meg.

• Az alapbeállításokat később a kamera menüjének 
segítségével is megváltoztathatja.
- Nyelv: 1 > q > [Nyelv H]
- Dátum és idő: 1 > q > [Dátum/Idő]
- Filmformátum: 3 > [Filmformátum]
- e Felvételkészítéshez használt memória: 
3 > [Recording Media] > [Film Médiafelvevő] vagy 
[Kép Médiafelvevő]

• Ha kb. 3 hónapig nem használja a kamerát, akkor a beépített 
lítium akkumulátor teljesen lemerülhet, és a dátum és az óra 
beállítása elveszhet. Ilyenkor töltse fel a lítium akkumulátort 
(A 282). A kamera legközelebbi bekapcsolásakor újra el kell 
végeznie az alapbeállításokat.

• A 1 > q > [Bekapcs. az LCD panellel] beállítás 
módosítható, hogy a kamera csak az [ gomb 
megnyomásával legyen be- és kikapcsolható.
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Az időzóna kiválasztása
Beállíthatja a tartózkodási helyének megfelelő időzónát. 
Az alapértelmezett beállítás Párizs. Ezenkívül a kamera képes tárolni 
egy másik hely dátumát és idejét is. Ez utazáskor használható, 
így a kamera átváltható az otthoni időre, illetve az úticél idejére.
Ennek a fejezetnek a megértéséhez használnia kell a kamera menüit. 
A menük használatának részleteiről A menük használata (A 42) 
című részben olvashat.

1 Nyiss meg az [Időzóna/DST] képernyőt.

2 Érintse meg a ["] ikont a hazai, vagy a [#] ikont utazáskor 
a tartózkodási helyének megfelelő időzóna beállításához.

3 A [Í] vagy [Î] megérintésével választhatja ki az időzónát. 
Ha szükséges, a [$] megérintésével beállíthatja a nyári 
időszámítást.

4 Érintse meg az [X] ikont a menüből való kilépéshez.

9 N † ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód

0 > [1 Egyéb beállítások] > q > [Időzóna/DST]
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Memória inicializálása
A memóriakártyákat első használatuk előtt formázza meg ebben 
a kamerában. A beépített memória (csak e esetén) vagy 
a memóriakártya inicializálását a rajta lévő összes felvétel végleges 
törlésére is használhatja. 
e A vásárláskor a beépített memória már inicializált 
állapotban van, és aláfestő zeneként használható zenefájlokat, 
valamint a képkeverési funkcióhoz (képkocka képkeveréshez) 
használható képfájlokat tartalmaz.

1 Használja a kompakt hálózati adaptert a kamera 
üzemeltetésére.
• Az inicializálás ideje alatt ne húzza ki a tápegység csatlakozóját, 

és ne kapcsolja ki a kamerát.

2 Inicializálja a memóriát.
e

9 N † ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód

0 > [1 Egyéb beállítások] > q > [Inicializál &/8] > 
[& Beép. memória] vagy [8 Mem. kártya] > [Inicializál] > 
[Teljes Inicializálás]1 > [Igen]2 > [OK] > [X]
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d

1 Válassza ezt a lehetőséget, ha az adatokat akarja inkább törölni, 
nem csupán a memória fájlnyilvántartási táblázatát. 

2 Ha a [Teljes Inicializálás] lehetőséget választotta a [Mégse] megérintése 
megállítja a folyamatot. Az összes kép törlődik memóriakártyáról, 
és használható lesz.

• A memória formázása véglegesen töröl minden felvételt. 
Az elveszett eredeti felvételeket nem lehet helyreállítani! 
Fontos felvételeit előzetesen mentse el külső eszköz 
használatával (A 157).

• A memóriakártya inicializálása minden esetlegesen átmásolt 
zenét és képet is töröl a memóriakártyáról. (e 
A beépített memóriára előre telepített zenei fájlok és 
a képkeveréshez használható képkockákat a készülék 
az inicializálás után visszaállítja.)

• d A FlashAir kártyákról:  Ha a FlashAir kártyát 
a kamerával inicializálja, a gyári beállításokra állnak vissza 
a kártya vezeték nélküli beállításai (hálózatnév, SSID, jelszó 
stb.). Azt javasoljuk, hogy a FlashAir kártyát számítógéppel 
formatálja a FlashAir konfigurációs eszköz segítségével.

0 > [1 Egyéb beállítások] > q > [Inicializálás 8] > 
[Inicializál] > [Teljes Inicializálás]1 > [Igen]2 > [OK] > [X]
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A kamera alapvető használata

Az érintőképernyő használata
A érintőképernyőn megjelenő gombok és menüelemek dinamikusan 
változnak a működési módtól függően és a végrehajtandó feladatnak 
megfelelően. Az intuitív érintőképernyő minden beállítást könnyűvé tesz.

1 Érintés

Érintsen meg határozottan egy elemet az érintőképernyőn.
Jelenet lejátszása indexképernyőn, beállítás kiválasztása menüben stb.

2 Pöccintés

A képernyő megérintése közben húzza az ujját le és fel, vagy balra és 
jobbra a képernyőn.
Menük görgetésére, indexképernyők közötti lapozgatásra, és csúszkák 
állítására használható, ilyen pl. a hangerőállítás.

• Az alábbi esetekben az érintéses művelet esetleg nem sikerül.
- Ha a körmét vagy egy kemény hegyű tárgyat, például 

golyóstollat használ.
- Ha nedves vagy izzadt kézzel ér a képernyőhöz.
- Ha túlzott erőt alkalmaz az ujjával.

1 2
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A menük használata
A 0 (Kezdőlap) menün keresztül érhető el a kamera funkcióinak 
és beállításainak nagy része. Felvételi módban a 0 (Kezdőlap) 
menüben azonnal elérheti a gyakrabban használt funkciók egy részét. 
Lejátszás módban a 0 (Kezdőlap) menüben válthat a videó és fotó 
indexképernyők között. Mindkét módban a 0 (Kezdőlap) menüből 
nyithatja meg az [1Egyéb beállítások] menüket a részletesebb 
beállításokért, illetve innen érheti el a kamera különböző WiFi funkcióit 
(csak e esetén).

9 N † ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód
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■ 0 (Kezdőlap) menü

1 Érintse meg a [0] ikont a 0 (Kezdőlap) menü 
megnyitásához.

2 Pöccintsen balra/jobbra a kívánt menü középre állításához.
• Megérintheti a [Ï] vagy [Ð] lehetőséget is, hogy a kívánt menüt 

középre hozza.

3 A kívánt menü megnyitásához érintse meg az ikonját.
• Az egyes menük leírását az alábbi táblázat tartalmazza.

Menüpont

Leírás

[1 Egyéb beállítások]  (A 46, 213)

Megnyitja az [1 Egyéb beállítások] menüt, amelyben különböző 
kamerabeállítások érhetők el.

[3 Felvételi beállítások] (csak felvételi módban)  (A 80 - 84)

Ebben a menüben többek között a filmformátum, a videominőség 
vagy a felvételkészítéshez használt memória* választható ki.

Felvétel-mód Lejátszási mód
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[Felvételi mód]** (csak felvételi módban)  (A 84)

A kamera felvételi módjai többféle speciális jelenethez biztosítják 
a legmegfelelőbb beállításokat.

[2 Fő funkciók] (csak felvételi módban)  (A 231)

Ez a menü a leggyakrabban használt felvételi funkciókat 
tartalmazza, például az élességállítást és expozíciót. A felvételi 
mód képernyő jobb oldalán levő [2] gomb lehetővé teszi ennek 
a menünek a 0 (Kezdőlap) menübe való lépés nélküli, közvetlen 
megnyitását.

[  Távirányítás+Streaming]* (csak felvételi módban)  (A 178)

Felvételek készítése az okostelefon vagy táblagép távirányítóként 
történő használatával. A kamerán lévő felvételek átküldhetők és 
rögzíthetők az okostelefonon vagy táblagépen.

[} Fényk. megtekintése] (csak lejátszási módban)  (A 72)

Megnyitja a [}] (fénykép megtekintése) indexképernyőt.

[y Filmek lejátszása] (csak lejátszási módban)  (A 66)

Megnyitja a [}] (összes jelenet) indexképernyőt.

[9 Baba album] (csak lejátszási módban)  (A 66)

Megnyitja a [9] indexképernyőt, amelyen csak a 9 (Baba) 
módban rögzített jelenetek jelennek meg.

Menüpont

Leírás
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[  Videó pill.felv.] (csak lejátszási módban)  (A 66)

Megnyitja a [¦] indexképernyőt, amelyen csak az AVCHD 
formátumban rögzített videós pillanatfelvételek jelennek meg.

[— WiFi]* (csak lejátszási módban)  (A 173)

Különböző WiFi funkciók elérése, például felvételek feltöltése 
az internetre vagy felvételek lejátszása okostelefonnal.

* Csak e esetén. 
** A 0 (Kezdőlap) menüben megjelenő ikon a kiválasztott felvételi módot 

mutatja.

Menüpont

Leírás
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■ A menük használata
A kamera különböző beállításainak módosítása a menükben igen 
könnyű. A kívánt opciót a kiválasztáshoz csak meg kell érinteni. 
Amikor az megjelenik, a [K] ikonnal visszatérhet az előző képernyőre, 
az [X] ikonnal pedig bezárhatja a menüt.
Egyes képernyőkön görgetésre is szükség lehet a kívánt opció 
megkereséséhez.

Az [1 Egyéb beállítások] menü
Az [1 Egyéb beállítások] menüben a kamera működésének 
különböző beállításai érhetők el. A beállítások teljes listája 
az [1 Egyéb beállítások] Menük (A 213) mellékletben 
található meg.

Az [1 Egyéb beállítások] menüben a beállítások almenükbe (lapokba) 
vannak rendezve. A tömörség érdekében a beállításokat az útmutatóban 
így jelöljük: „1 > q > [Nyelv H]”. A jelen példában (a nyelv 
módosítása) a következőket kell tennie:

1 Érintse meg a [0] ikont a 0 (Kezdőlap) menü 
megnyitásához.

Egyes képernyőkön további információk 
jelennek meg az opciókról. Ilyenkor 
pöccintsen fel- vagy lefelé az ikonok 
oszlopán.
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2 Pöccintsen balra/jobbra az [1 Egyéb beállítások] menü 
középre állításához. Ezután az ikon megérintésével nyissa 
meg az [1 Egyéb beállítások] menüt.
• Megérintheti a [Ï] vagy [Ð] lehetőséget is, hogy a kívánt menüt 

középre hozza.

3 Érintse meg a kívánt menülap fülét.

4 Fel- vagy lefelé pöccintve hozza a megváltoztatni kívánt 
beállítást a narancsszínű kiválasztási sávba.
• A [Í] vagy a [Î] ikonokat megérintve is görgethet fel/le 

a menüben.
• A nem elérhető menüpontok halványan jelennek meg.
• A képernyőn bármelyik menüpontot megérintheti, hogy 

közvetlenül a narancsszínű sávba hozza.

5 Amikor a kívánt menüelem a kiválasztósávba kerül, érintse 
meg a [æ] ikont.

6 Érintse meg a kívánt lehetőséget, majd az [X] ikont.
• Az [X] ikonnal bármikor bezárhatja a menüt.

2 3 4

5
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Üzemmódok
A jelen útmutatóban a kamera üzemmódjait egy ikonsorral jelöljük. Egy 
kék színű ikon (N) azt jelzi, hogy az adott funkció a feltüntetett 
módban használható; egy szürkített ikon (}) pedig azt, hogy az adott 
módban nem használható. Az ikonok filmformátum, felvételi és 
lejátszási módok szerint vannak felosztva.

Filmformátum
Az AVCHD vagy MP4 rögzítésre vonatkozik. Felvétel közben 
a filmformátum a [3 Felvételi beállítások] menüben (A 230) 
változtatható meg. Lejátszás közben az indexképernyő gomb (A 68) 
használatával válthat AVCHD jelenetek és MP4 jelenetek lejátszása 
között.

Felvétel
Ha kinyitja az LCD-panelt vagy megnyomja az [ gombot, 
a kamera felvételi módban kapcsol be. Az üzemmódok-sávon a felvételi 
módok ikonjai ugyanazok, mint a felvételimód-kiválasztó képernyőn 
(A 84) használt ikonok.

9 N † ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód
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Lejátszás
Nyomja le a ] gombot a kamera felvételi és lejátszási üzemmódok 
közötti átváltásához.
Az üzemmódok-sáv Lejátszási területén a y ikon filmek lejátszására 
utal (A 66), akár a [y] indexképernyőről (összes jelenet), akár 
a [9] indexképernyőről (csak a 9 (Baba) módban rögzített jelenetek), 
akár a [¦] indexképernyőről (csak AVCHD formátumban rögzített 
videós pillanatfelvételek). A } ikon fotók megtekintésére vonatkozik 
az [}] indexképernyőről (A 72).

• e Amikor lejátszási módba kapcsol, a készülék 
a lejátszáshoz a felvételhez használttal azonos memóriát 
választja ki.
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alapfunkciók

Felvételi alapműveletek
Ez a fejezet a videofelvételek és fotók készítését és a kényelmes 
N módot mutatja be. A további felvételi módok és 
a különleges funkciók használatáról, valamint az összes 
menübeállítás eléréséről továbbiakat a Különleges felvételi 
funkciók (A 79) című fejezetben talál.

Lejátszási alapműveletek
Ez a fejezet a filmek és a képek lejátszását és törlését mutatja be. 
A további speciális funkciókról, mint például a lejátszás 
háttérzenével, a jelenetek vágása stb. lásd: Összetett 
lejátszási és szerkesztési funkciók (A 125).

51

66
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Felvételi alapműveletek

Videó rögzítése
Most már készen áll filmek felvételére.

1 Nyissa ki az LCD-panelt a kamera bekapcsolásához.
• Megnyomhatja az [ gombot is.
• e Alapértelmezés szerint a kamera a filmeket 

a beépített memóriába rögzíti. Kiválaszthatja a filmek rögzítésére 
a memóriát (A 82).

• A felvétel megkezdése előtt készítsen egy tesztfelvételt, 
hogy ellenőrizhesse, megfelelően működik-e a kamera.

9 N † ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód
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• Alapbeállításban a kamera felvételi módja N (A 57). 
A felvételi körülményektől függően kiválaszthat másik felvételi 
módot is (A 84).

2 Csúsztassa le az objektívvédő kapcsolót.

3 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a Y gombot.
• A felvétel leállításához nyomja meg ismét a Y gombot. 

A jelenetet a kamera a memóriára fogja rögzíteni.
• Az ACCESS hozzáférésjelző villog, miközben a készülék 

a jelenetet rögzíti.

Ha befejezte a felvételt

1 Ellenőrizze, hogy az ACCESS hozzáférésjelző már kialudt-e.

2 Csukja be az LCD-panelt vagy nyomja meg az [ 
gombot a kamera kikapcsolásához.

3 Csúsztassa fel az objektívvédő kapcsolót.

• Az objektív védelme érdekében az objektívvédőt tartsa zárva, 
ha nem készít felvételt.

• Mentse felvételeit rendszeresen külső eszközre (A 157), 
de főleg fontos felvételek elkészítése után. A Canon nem 
vállal felelősséget az elveszett adatokért.
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• Ha az 1 > q > [Automatikus kikapcsolás] beállítása 
[i Be], akkor energiatakarékossági okokból a kamera 
automatikusan kikapcsol, ha akkumulátort használ, 
és 3 percig nem használják. Ha ez történik, kapcsolja ki, 
majd kapcsolja be újra a kamerát.

• Ha nagyon világos helyen dolgozik, előfordulhat, hogy a kép 
nem látszik jól az LCD képernyőn. Ilyen esetben beállíthatja az 
LCD háttérvilágítást az 1 > t > [LCD Háttérvilágítás] 
beállítással, illetve beállíthatja az LCD képernyő fényerejét 
az 1 > t > [LCD Fényerő] beállítással.

• Ha hosszú felvételt tervez készíteni a kamera rögzített 
állásában, például állványra szerelve, becsukhatja 
az LCDpanelt, hogy takarékoskodjon az energiával. 
A funkció használatához állítsa [Ki] állásba a 1 > 
q > [Bekapcs. az LCD panellel] lehetőséget.
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■ Az információs panel
Az információs panelen ellenőrizhetők egyes felvételi beállítások, 
például a felvételkészítéshez használt memória (csak e 
esetén), a memóriában elérhető hátralévő felvételi idő vagy az éppen 
kiválasztott filmformátum.

Az információs panel megnyitásához 
érintse meg az [I] jelet 
(felvételi készenléti üzemmódban 
vagy felvételkészítés közben).

A képernyőn megjelenő ikonokról A képernyőn megjelenő 
jelzések és ikonok (A 239) mellékletben olvashat bővebben.

Érintse meg az információs 
panel bezárásához
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Fényképek készítése
A kamerával könnyen készíthet fényképeket is. Fényképeket film 
rögzítése közben is készíthet.

1 Nyissa ki az LCD-panelt a kamera bekapcsolásához.
• Megnyomhatja az [ gombot is.
• e Alapbeállításban a kamera a képeket a beépített 

memóriába rögzíti. Kiválaszthatja a fényképek rögzítésére 
a memóriát (A 82).

• Alapbeállításban a kamera felvételi módja N (A 57). 
A felvételi körülményektől függően kiválaszthat másik felvételi 
módot is (A 84).

9 N † ƒ ’ y }
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2 Csúsztassa le az objektívvédő kapcsolót.

3 Fénykép készítéséhez érintse meg a [{] ikont.
• A képernyőn rövid időre egy zöld ikon ( ) és { Ð & 

(csak eesetén) vagy { Ð 8 jelzés jelenik meg, 
és az ACCESS hozzáférésjelző villog a fénykép rögzítése alatt. 
Ha azonban filmfelvétel készítése közben fényképez, a   nem 
jelenik meg.

Ha befejezte a fényképezést
Kapcsolja ki a kamerát és zárja be az objektívvédőt (A 52).

A  (fontos óvintézkedések) és a   (további megjegyzések) 
részben az előző oldalakon (A 52 - 53) olvasható információk 
a fényképezésre is vonatkoznak.

• A memóriakártyákra rögzíthető fényképek hozzávetőleges 
számát a referencia táblázatok (A 298) tartalmazzák.

• Fénykép nem rögzíthető egy jelenet be- vagy kiúsztatása 
során.
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Automatikus mód
Ha a felvételi mód beállítása N, bekapcsolásra kerülnek a következő 
automatikus funkciók, így egyszerűen rögzíthet filmeket vagy képeket, 
miközben hagyja, hogy a kamera végezze az optimális beállítások 
kiválasztását.
• Smart AUTO (A 57): A kamera automatikusan érzékeli a jelenetet 

és a témát, majd a legmegfelelőbb beállításokat választja.
• Intelligens IS (A 59): A kamera kiválasztja a felvételi 

körülményekhez legjobban illő képstabilizálási (IS) módot.
• Arcérzékelés (A 108): A kamera fókuszban tartja a témát és helyes 

expozícióval követi annak mozgását.
• Automatikus tele-makró (A 120): Egyszerűen csak közelítse 

a kamerát egy kis méretű témához teljes közelkép módban és akár 
50 cm távolságban lévő témára is fókuszálhat.

■ Smart AUTO
N módban a kamera a téma bizonyos jellemzőit érzékeli; a hátteret, 
megvilágítást stb. Ezután több jellemzőt (többek között élesség, 
expozíció, szín, képstabilizálás, képminőség) beállít a jelenetnek 
leginkább megfelelően. A felvételi mód gomb ikonja automatikusan 
átvált a következő Smart AUTO ikonok egyikére.

9 N † ƒ ’ y }
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Smart AUTO ikonok

• Bizonyos esetekben a képernyőn megjelenő Smart AUTO 
ikon nem felel meg a valóságos jelenetnek. Különösen 
narancs vagy kék színű háttér fényképezésekor jelenhet meg 
a naplemente vagy az egyik kék ég ikon, és a színek nem 
természetesek. Ilyen esetben javasoljuk, hogy ’ módban 
(A 92) készítsen felvételt.

• Előfordulhatnak olyan esetek Smart AUTO funkció nem tudja 
érzékelni a jelenetet, mint például, ha megérinti a témát 
a képernyőn (követés). Ilyenkor N ikon jelenik meg 
a képernyőn mint Smart AUTO ikon.

 Téma
Háttér

Világos* Kék ég* Élénk színek*

Személyek (mozdulatlan)
(  )

 
(  )

 
(  )

Személyek (mozgásban)
 

(  )
 

(  )
 

(  )

Személyek nélküli témák, 
mint például tájkép (  ) (  ) (  )

Közeli tárgyak
 /

( / )

 /

( / )

 /

( / )

* A zárójelben lévő ikon ellenfény esetén jelenik meg.
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■ Intelligens IS
Az Intelligens képstabilizálás funkció lehetővé teszi, hogy a kamera 
kiválassza a legjobb képstabilizációs módot a felvételi módtól függően. 
Ha a felvételi mód beállítása N vagy 9, az Intelligens IS ikon 
automatikusan átvált a következő ikonok egyikére. Egyéb felvételi 
módokban a képstabilizálás manuálisan beállítható (A 217).

 Téma

Háttér

Naple-
mente

Sötét
Sötét + 

Szpotfény
Sötét + 
Éjszakai

Személyek (mozdulatlan) — —

Személyek (mozgásban) — —

Személyek nélküli témák, 
mint például tájkép

Közeli tárgyak — / — —

Ikon Felvételi körülmények

Ä (Dinamikus IS)
A legáltalánosabb helyzetek / ha a zoom 
közelebb van a T álláshoz / távoli, balra vagy 
jobbra mozgó téma követésekor

È (Powered IS)*
Távoli témára történő közelítéskor (a zoom a S 
álláshoz van közelebb), miközben mozdulatlanul 
marad
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* Az 1 > p > [Intelligens IS] beállítás használatával megadható, 
hogy a Powered IS elérhető-e az Intelligens IS aktiválásakor.

A zoom használata
A kamera zoom karjának használatával közelíthet vagy távolodhat. 
A 1 > p > [Zoom Sebesség] beállítással (A 215) a zoomolás 
sebessége módosítható. Továbbá, ha a felvételi mód beállítása nem 
N vagy 9, a zoom típusa (optikai, összetett vagy digitális) a 2 > 
[Zoom Típus] beállítással (A 232) választható ki.

Tolja a zoom kart a T irányba a látószög növeléséhez (nagy látószög). 
Közelítéshez tolja a kart a S (telefotó) irányba.

Â (Makró IS) Közeli felvétel

Ã (állvány mód) Állvány használata esetén

Ikon Felvételi körülmények

9 N † ƒ ’ y }
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T Távolítás S Közelítés
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• Tartson legalább 1 m távolságot a tárgytól. Maximális 
látószögnél akár 1 cm távolságban levő tárgyra is fókuszálhat. 
A tele-makró használatával (A 120) teljes telefotónál 50 cm 
távolságban levő tárgyra is fókuszálhat.

• Ha a 1 > p > [Zoom Sebesség] beállítása 
[Y Változó], akkor a zoom sebesség nagyobb lesz 
felvételi készenlét módban, mint felvétel közben, kivéve, 
ha az előfelvétel (A 233) aktív.

• A 1 > p > [Helyzet zoomolás indításkor] beállítással 
megadható, hogy a kamera mentse a kikapcsolása előtti 
zoomolási helyzetet, így az a kamera legközelebbi 
bekapcsolásakor ugyanaz marad.

• Az opcionális WD-H43 Wide konvertert és a FS-43U II 
szűrőkészletet nem lehet erre a kamerára felszerelni.
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■ Képkocka-segéd
Néha, ha egy nagyon távoli témára közelít (nagy zoom arány), 
előfordulhat, hogy „elveszti” a témát mivel az kimegy a keretből. 
Ebben az esetben használhatja a képkocka-segéd funkciót, hogy 
ideiglenesen távolítson egy kicsit és könnyebben megtalálja a témát.
Választhat az automatikus és a kézi képkocka-segéd közül.

Automatikus képkocka-segéd

1 Előre válassza ki az automatikus módot.

2 Közelítsen a kívánt témára, és érintse meg az [ ] gombot.
• A gombon látható narancssárga sáv jelzi, hogy az automatikus 

képkocka-segéd aktív. Érintse meg ismét a gombot a funkció 
kikapcsolásához.

3 Ha szem elől téveszti a témát, a kamera mozgatásával 
újrakomponálhatja a felvételt.
• A kamera ideiglenesen növeli a látószöget. Az eredeti zoom 

helyzetet egy fehér keret jelzi.
• Ha a kamera nem növeli automatikusan a látószöget, próbálja 

gyorsabban mozgatni.

0 > [1 Egyéb beállítások] > p > 
[Képkocka-segéd] > [k Automatikus] > [X]
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4 Amikor a kívánt téma a kereten belül van, tartsa nyugalmi 
helyzetben a kamerát.
• Ha nem mozgatja tovább a kamerát, az ráközelít a fehér kerettel 

jelzett területre.

Kézi képkocka-segéd

1 Előre válassza ki a kézi módot.

2 Közelítsen a kívánt témára.

3 Ha szem elől téveszti a témát, tartsa lenyomva a [ ] gombot 
az ideiglenes távolításhoz.
• Az eredeti zoom helyzetet egy fehér keret jelzi.

4 Mozgassa a felvételt, hogy a kívánt téma a fehér keretben 
legyen.
• A zoom kart használhatja a keret méretének beállítására.

1 2 3

0 > [1 Egyéb beállítások] > p > 
[Képkocka-segéd] > [l Kézi] > [X]
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5 Amikor a kívánt téma a kereten belül van, engedje fel 
a [ ] gombot.
• A kamera ráközelít a fehér kerettel jelzett területre.

• A képkocka-segéd fehér keretének kezdeti mérete a 1 > 
p > [Képkocka-segéd terület] beállítással választható ki.

• Ha megmozdítja a zoomkart, miközben a kamera csökkenti 
vagy növeli a látószöget az automatikus képkocka-segéd 
használata közben, akkor leállítja az automatikus zoom 
működését.

• Amennyiben lassított és gyorsított felvételt használ a jelenet 
egy része alatt (rugalmas lassított és gyorsított felvétel), 
a képkocka-segéd nem érhető el.

1 2 3
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■ f A tartozék WA-H43 nagylátószögű előtét 
használata

Felszerelheti a mellékelt WA-H43 nagy látószögű előtétet a kamerára, 
hogy csökkentse a fókusztávolságot és nagyobb látószöget érjen el. 
A nagy látószögű előtét használatakor végezze el a következő eljárást 
a kamera beállításainak optimalizálásához.

1 Úgy szerelje fel a nagy látószögű előtétet a kamerára, 
hogy a beállítási jelzés felül legyen.

2 Forgassa el az óramutató járásának irányába a nagy 
látószögű előtétet, miközben finoman befelé nyomja.

3 Kapcsolja be a nagy látószögű előtét optimalizációs 
beállításait.

• A ¿ felirat jelenik meg az információs panelen (A 236).

Beállítási jelzés

0 > [1 Egyéb beállítások] > p > 
[Nagy látószögű előtét] > [i Be] > [X]
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Lejátszási alapműveletek

Filmfelvételek lejátszása

1 Az indexképernyőt megjelenítéséhez nyomja meg 
a ] gombot.
• A felvételi és lejátszási módok közötti váltáshoz nyomja meg 

többször a ] gombot.
• Megnyomhatja a ] gombot is a kamera kikapcsolt 

állapotában közvetlenül a lejátszási módba kapcsolásához.
• A megjelenő indexképernyő a korábban használt felvétel-módtól 

függ.

9 N † ƒ ’ y }
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1

indexképernyő gomb (A 68)
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2 Az indexképernyőn keresse meg a lejátszani kívánt jelenetet. 
Ha szükséges, változtassa meg a megjelenő indexképernyőt.
• A [¦] indexképernyő (csak AVCHD formátumban rögzített 

videós pillanatfelvételek) vagy a [9] indexképernyő (csak 
9 módban rögzített jeleneteket tartalmazó Baba album) 
megnyitása:

• Ha megjelenik a képernyőn az indexképernyő gomb, 
a lejátszáshoz kiválasztott memóriát (csak e esetén) 
és a lejátszott jelenetek formátumát (A 68) is kiválaszthatja.

• Pöccintsen balra vagy jobbra (2a), vagy érintse meg a [Ï] 
vagy [Ð] ikont (2b) az előző/következő indexképernyő 
megjelenítéséhez.

0 > [ Video pillanatfelvétel] vagy [9 Baba album]

2a 2a

2b 2b

Egy folyamatjelző mutatja 
a relatív helyzetet az 
aktuális indexképernyőn.

Jelenetinformáció 
(A 71)

MP4-filmek:

Mappa neve. Az utolsó 4 számjegy 
a felvételi dátumot jelzi (1103 = november 3.)

Az  módban rögzített jelenet (A 87)
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3 Érintse meg a lejátszani kívánt jelenetet.
• A lejátszás a kiválasztott jelenettől indul, és az indexképernyő 

utolsó jelenetének végéig tart.
• A képernyőt megérintve jelenítse meg a lejátszási kezelőszerveket. 

A lejátszási kezelőszervek néhány másodperc tétlenség után 
maguktól eltűnnek.

A lejátszási memória (csak e esetén) vagy filmformátum 
megváltoztatása
Az indexképernyő gombbal (A 66) kiválaszthatja a lejátszásra 
kiválasztott memóriát (csak e esetén) és a lejátszott 
jelenetek formátumát. A kamera modelljétől és az éppen megjelenített 
indexképernyőtől függően előfordulhat, hogy az indexképernyő gomb 
ikonja eltérő vagy a gomb meg sem jelenik a képernyőn.

e A [y] indexképernyőn:

AVCHD filmek:

Rögzítés dátuma Idősor (A 132)
[Szerkesztés] gomb (A 235): 
A felvételek törléséhez, 
a jelenetek megosztásához stb. 
Zárolhatja is (A 71) a felvételek 
védelme érdekében.

Érintse meg az indexképernyő gomb > Lejátszani kívánt memória 
(& vagy 8) > Filmformátum (· vagy ¸) > [OK] lehetőséget
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e A [9], [¦] vagy a [}] indexképernyőn:

d A [y] indexképernyőn:

A hangerő beállítása

1 Lejátszás közben a képernyőt megérintve megjeleníti 
a lejátszási kezelőszerveket.

2 Érintse meg a [Ý] ikont, a hangerő beállításához érintse meg 
a [Ø] vagy a [Ù] ikont, majd érintse meg a [K] gombot.

Lejátszási kezelőszervek

Érintse meg az indexképernyő gomb > Lejátszani kívánt memória 
(& vagy 8) > [OK] lehetőséget

Érintse meg az indexképernyő gomb > Filmformátum 
(· vagy ¸) > [OK] lehetőséget

11

12

10

765 8 9

1
2
3
4

Lejátszás Lejátszás szünet
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1 Lejátszás leállítása.

2 A jelenet elejére ugrik. Kettős koppintásra az előző jelenetre ugrik.

3 Szünetelteti a lejátszást.

4 Megjeleníti a hangerő (A 69) és kísérőzene keverési arány 
(A 129) kezelőszerveit.

5 Dekoráció (A 98).

6 Csak AVCHD jelenetek: Videó pillanatfelvétel-jelenet rögzítése 
(A 126).

7 Gyors lejátszás* hátra/előre.

8 AVCHD jelenetek: Felvétel dátuma és időpontja.
MP4 jelenetek: Rögzítés dátuma.

9 A következő jelenet elejére ugrik.

10 Folytatja a lejátszást.

11 Rögzíti a megjelenített képkockát, és képfájlként menti (A 126).

12 Lassú lejátszás** hátra/előre.
* Érintse meg többször a lejátszási sebesség növeléséhez: 5x → 15x → 60x 

a normál sebességhez viszonyítva.
** Érintse meg többször a lejátszási sebesség növeléséhez 1/8x → 1/4x 

a normál lejátszáshoz képest.
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Fájlok lezárása

Lejátszási módban a fájlok lezárása funkcióval kikapcsolhatja 
a [Szerkesztés] gombot, hogy megakadályozza a felvételek 
véletlen törlését vagy megváltoztatását.

Állítsa a 0 > [1 Egyéb beállítások] > q > 
[Fájlok lezárása] lehetőséget [C Be] módba.
• A [Szerkesztés] gomb [C] ikonra vált és szürkítve jelenik meg.

• A 1 > t > [Dátum/idő kijelzése] beállítás használatával 
megválaszthatja, hogy megjelenjen-e a felvétel dátuma (MP4 
jelenetek) vagy a dátum és idő (AVCHD jelenetek és képek) 
a lejátszás során.

• Az MP4 jelenetek [y] indexképernyőjén a [I] ikont, majd 
egy jelenetet megérintve megtekintheti a jelenet adatait, 
mint például a jelenet videominőségét, hosszát és a felvétel 
dátumát és idejét. Érintse meg a [K] ikont kétszer az 
indexképernyőre való visszatéréshez.

• MP4 formátumban rögzített videós pillanatfelvétel jelenetek 
csak a [y] indexképernyőn játszhatók le.

• A felvételi körülményektől függően a jelenetek között rövid 
szünetek fordulhatnak elő a képen és a hangban is.

• Hang nem lesz hallható a beépített hangszóróból, 
ha fejhallgatót vagy opcionális Nagysebességű HDMI-kábelt 
csatlakoztat a kamerához.
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Fényképek megtekintése

• Lehetséges, hogy nem sikerül lejátszani ezen a kamerán 
a más eszközzel memóriakártyára rögzített vagy másolt 
filmeket.

• Gyors/lassú lejátszás:
- Előfordulhat képzavar (kockásodás, csíkozódás stb.) 

a lejátszott képen. Hang sem fog hallatszani.
- A képen megjelenített sebesség nem pontos.
- A lassú lejátszás hátra olyan, mint a folyamatos léptetés 

hátra.

• Ha  módban rögzített jeleneteket játszik le a kamerán, 
a 1 > q > [  Nézet ellenőrzés] ajánlott beállítása 
[i Be].

9 N † ƒ ’ y }
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1

indexképernyő gomb (A 68)
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1 Nyomja meg a ] gombot.

2 Jelenítse meg az [}] indexképernyőt.

• e Ha szükséges, módosítsa a lejátszáshoz 
kiválasztott memóriát (A 68).

3 Keresse meg a megtekinteni kívánt fényképet.
• Pöccintsen balra vagy jobbra (3a), vagy érintse meg a [Ï] 

vagy [Ð] ikont (3b) az előző/következő indexképernyő 
megjelenítéséhez.

4 Érintse meg azt a fényképet, amelyiket látni szeretné.
• A fotó egyképes nézetben látható. 
• Jobbra vagy balra pöccintve egyesével böngészhet a fényképek 

között.

0 > [} Fényk. megtekintése]

3b

3a

3b

3a

Mappa neve. Az utolsó négy 
számjegy a felvételi dátumot jelzi 
(1103 = november 3.).

Egy folyamatjelző mutatja 
a relatív helyzetet az 
aktuális indexképernyőn.

[Szerkesztés] gomb (A 235): 
A képek törléséhez stb. 
Zárolhatja is (A 71) a felvételek 
védelme érdekében.



74 

Lejátszási alapműveletek

                                                                                                                                                            

Lejátszási kezelőszervek

1 Diavetítés (A 134).

2 Visszatérés az [}] indexképernyőre.

3 Ugrás a fényképek között
Érintse meg a [Ï] vagy [Ð] ikont, illetve pöccintsen balra vagy 
jobbra a görgetősávon a kívánt fotó megkereséséhez. Érintse 
meg a [K] ikont az egyképes nézethez való visszatéréshez.

• Előfordulhat, hogy a következő képfájlok megjelenítése nem 
lesz megfelelő a kamerán, ha más eszközzel rögzítették vagy 
másolták a memóriakártyára.
- Nem ezzel a kamerával rögzített fényképek.
- Számítógépen szerkesztett képek.
- Olyan képek, amelyeknek a fájlnevét megváltoztatták.

2

1 3
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Jelenetek és képek törlése
A szükségtelenné vált felvételek törölhetők. A felvétel törlése egyúttal 
helyet szabadít föl a memóriában.
A fájlok lezárása funkcióval kikapcsolhatja a szerkesztési funkciókat és 
megakadályozhatja a felvételek véletlen törlését vagy megváltoztatását 
(A 71).

■ Jelenetek vagy képek törlése az indexképernyőről

1 Nyissa meg a törlendő jelenet vagy kép indexképernyőjét 
(A 66, 72).
• Az azonos napon rögzített (ugyanabban a mappában lévő) 

jelenetek vagy fényképek törléséhez balra vagy jobbra 
pöccintéssel válassza ki a törölni kívánt jelenetet vagy fényképet.

2 Törölje a felvételeket.

* Ha a [Választ] lehetőséget választotta, végezze el a következő eljárást, mely 
során kiválasztja az egyes felvételeket törlésre az [Igen] megérintése előtt.

** A [Stop] megérintésével félbeszakíthatja a műveletet. Néhány felvétel 
mindazonáltal esetleg törölve lesz.

9 N † ƒ ’ y }
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[Szerkesztés] > [Törlés] > Kívánt lehetőség* > [Igen]** > [OK]
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Egyéni jelenetek vagy képek kiválasztása

1 Érintse meg a törölni kívánt jeleneteket vagy fényképeket.
• A megérintett jelenetek vagy képek mellett pipa ! jelenik meg. 

A kiválasztott jelenetek vagy képek teljes száma megjelenik 
a " ikon mellett.

• Érintse meg a kiválasztott jelenetet vagy fényképet ismét 
a kiválasztás visszavonásához. Az összes bejelölés egyszerre 
törléséhez érintse meg az [Eltáv.: Mind] > [Igen] lehetőséget.

2 Az összes kívánt felvétel kiválasztása után érintse meg 
az [OK]-t.

Beállítások

[<dátum>] vagy [<mappanév>]
Adott napon rögzített összes jelenet/kép törlése. AVCHD-jelenetek 
esetén a dátum megjelenik a vezérlőgombon. MP4-jelenetek esetén 
a mappanév megjelenik a vezérlőgombon. A mappanév utolsó 
négy számjegye a mappa létrehozásának dátumát jelöli (például: 
1103 = november 3.).

[Választ]:
Egyéni jelenetek vagy képek kiválasztása törlésre

[Mind. jel.] vagy [Minden Kép]:
Törli az összes jelenetet vagy képet.
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■ A jelenetek törlése egyenként

1 Játssza le a törölni kívánt jelenetet (A 66).

2 Törölje a jelenetet.

■ A fényképek törlése egyenként

1 Egyképes nézetben válassza ki a törölni kívánt fényképet 
(A 72).

2 Törölje a fényképet.

9 N † ƒ ’ y }
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A képernyőt megérintve jelenítse meg a lejátszási 
kezelőszerveket > [Ý] > [Szerkesztés] > [Törlés] > 
[Igen] > [OK]
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A képernyőt megérintve jelenítse meg a lejátszási 
kezelőszerveket > [Szerkesztés] > [Törlés] > 
[¸ Folytassa] > [Igen]
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3 Balra vagy jobbra pöccintve válasszon másik törölni kívánt 
fényképet, vagy érintse meg az [X] ikont.

• A felvételek törlésénél körültekintően járjon el. A törlést 
követően a nem állíthatók vissza.

• Törlésük előtt készítsen biztonsági másolatot a fontosabb 
felvételekről (A 157). 

• Más eszközzel írásvédetté tett és a számítógéphez 
csatlakoztatott memóriakártyára átvitt fényképeket 
nem lehet ezzel a kamerával törölni.

• Az összes felvétel törléséhez és a memóriakapacitás 
felszabadításához inicializálhatja is a memóriakártyát (A 39).
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funkciók

Felvételkészítési beállítások és felvételi módok
Ez a fejezet bemutatja, hogyan módosíthatja a kamera 
felvételkészítési beállításait, és hogyan használhatja annak 
különböző felvételi módjait nagyszerű felvételek elkészítéséhez.

Kényelmi funkciók
Ez a fejezet a kamera olyan funkcióit mutatja be, amelyek 
speciális helyzetekben használhatók kényelmesen. Ilyen például 
a lassított és gyorsított felvételkészítés, a jelenetek dekorációja 
és a faderek kiválasztása és sok más.

Ha több irányítást szeretne
Ez a fejezet azokat a funkciókat mutatja be, amelyekkel 
befolyásolhatja a felvételek megjelenését. Főleg haladó 
felhasználóknak szól, és olyan funkciókat mutat be, 
mint a fehéregyensúly vagy az expozíciókompenzáció 
és a képfrekvencia.

Hangfelvétel
Ez a fejezet bemutatja a hangfelvétellel kapcsolatos különböző 
funkciókat, például hangjelenet-kiválasztás és a fejhallgató 
használata.
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Felvételkészítési beállítások és felvételi 
módok

A filmfelvételformátum kiválasztása (AVCHD/MP4) 
Megválaszthatja, hogy a filmeket AVCHD vagy MP4 formátumban 
rögzítse. Az AVCHD-filmek fantasztikus képminőséget biztosítanak 
a lejátszás során. Továbbá könnyen átmásolhatók külső eszközökre, 
mint például egy Blu-Ray lemezfelvevő. Az MP4-filmek sokoldalúan 
használhatók, és könnyen lejátszhatók okostelefonokon vagy 
feltölthetők az internetre. 

A videominőség kiválasztása
A kamerán a több videominőség választható ki (amelyeket az 
adatsebesség jellemez) a filmek rögzítéséhez. AVCHD-filmek esetén 
az 50P vagy MXP beállítás jobb képminőséget, az LP hosszabb 
rögzítési időt biztosít. Hasonlóképpen, MP4-filmek esetén a 35 Mb/s 
vagy 24 Mb/s mód jobb képminőséget, a 4 Mb/s mód pedig hosszabb 
rögzítési időt biztosít.

9 N † ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód

0 > [3 Felvételi beállítások] > [Filmformátum] > 
A kívánt filmformátum > [K] > [X]
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* A videominőség adatai a következő lépésekkel jeleníthetők meg.

A videominőségről szóló információk megjelenítése

1 Érintse meg az [I] ikont.
• Megjelenik a felbontást, az adatsebességet és a képfrekvenciát 

tartalmazó képernyő.

2 Érintse meg a [K] ikont.

• A hozzávetőleges rögzíthető videós időkkel kapcsolatos 
részleteket a referencia táblázatok (A 297) tartalmazzák.

• Ha az 50P vagy 35 Mb/s beállítást választja, a videókat 
50 kép/mp-es frissítéssel rögzíti, progresszív formátumban.

• A bitsebesség (Mb/s-ben) azt jelzi mennyi videoadat kerül 
rögzítésre 1 másodperc alatt.

• Az eszköztől függően előfordulhat, hogy a felvételeket nem 
lehet lejátszani más eszközökön.

9 N † ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód

0 > [3 Felvételi beállítások] > [Videominőség] > 
A kívánt videominőség* > [K] > [X]



82 

Felvételkészítési beállítások és felvételi módok

                                                                                                                                                            

e Memória (beépített memória/
memóriakártya) kiválasztása a felvételhez
Választhat, hogy a filmeket és a fényképeket a beépített memóriára 
vagy a memóriakártyára rögzíti. Mindkettő rögzítésére a beépített 
memóriát használja a kamera alapértelmezés szerint. 

• Az 50P vagy MXP módban rögzített filmeket nem lehet 
AVCHD lemezre menteni. Az ilyen filmeket olyan Blu-ray 
lemezfelvevővel másolhatja Blu-ray lemezre, amely 
rendelkezik SD-kártyafoglalattal és kompatibilis a következő 
AVCHD verzióval: 2.0.

• A kamera a videó adatokat változó adatsebességgel 
(„variable bit rate”, VBR) kódolja, ezért az aktuális felvételi 
idő a témától függ.

• A következő típusú MP4 jeleneteket több fájlként érzékelik 
más eszközök.
- 4 GB-ot meghaladó jelenetek.
- 30 percnél hosszabb, 35 Mb/s minőségben rögzített 

jelenetek.
- 1 óránál hosszabb, 35 Mb/s-től eltérő minőségben 

rögzített jelenetek.

• A TV-től függően előfordulhat, hogy az 50P vagy a 35 Mb/s 
minőségben rögzített filmek nem játszhatók le.

• Ha a felvételi mód beállítása †, akkor 50P vagy 35 Mb/s 
felvétel nem lehetséges. Ha a felvételkészítési mód 
beállítása 9, az 50P minőségű felvétel nem lehetséges.
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e Kettős felvétel és reléfelvétel
Felvételkészítés közben a kettős felvétel használatával egyidejűleg 
egy másik jelenet (MP4 formátumban, 4 Mb/s videominőségben) is 
rögzíthető a felvett fő jelenet mellett. Ezt a további MP4-jelenetet 
a felvételre nem kiválasztott memóriába rögzíti a kamera. Mivel 
a rögzített jelenet MP4 formátumú, ideális más eszközre való 
átmásoláshoz vagy internetre való feltöltéshez.
Másik megoldásként aktiválható a rögzítés memóriaváltással funkció, 
így ha felvétel közben a hozzárendelt memória betelik, a kamera 
automatikusan a másik memórián folytatja a rögzítést.

* Csak rögzítés memóriaváltással.

9 N † ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód

0 > [3 Felvételi beállítások] > [Recording Media] > 
[Film Médiafelvevő] vagy [Kép Médiafelvevő] > A kívánt memória > 
[K] > [K] > [X]

9* N †* ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód
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Aktiválja a kívánt funkciót

A felvételi mód kiválasztása
Az N módon kívül a kamera többi felvételi módja többféle speciális 
jelenethez biztosítja a legmegfelelőbb beállításokat. Használhatja a ’ 
felvételi módot is, ha azt szeretné, hogy a kamera automatikusan állítsa 
be az expozíciót, de manuálisan szeretne megadni néhány speciális 
beállítást.

* Kivéve 9 mód esetén.

• A kettős felvételkészítés a következő esetekben nem elérhető.
- Ha a felvételi mód beállítása 9.
- Ha a videominőség 50P vagy 35 Mb/s.
- Lassított és gyorsított felvétel során.

0 > [3 Felvételi beállítások] > [Kettős-/reléfelvétel] > 
A kívánt funkció > [K] > [X]

9 N † ƒ ’ y }*
LejátszásFormátum Felvételi mód

Felvételi mód gomb
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1 Érintse meg a felvételi mód gombot a képernyő bal felső 
sarkában.
• A gombon a kiválasztott felvételi mód ikonja látható. Ha a kamera 

az N módban van, a gombon a Smart AUTO ikonok egyike 
lesz látható (A 58).

• Illetve megjelenítheti a felvételimód-választó képernyőt 
a 0 (Kezdőlap) menüből. 0> [Felvételi mód].

2 Fel- vagy lefelé pöccintéssel állítsa középre a kívánt felvételi 
módot, majd érintse meg az [OK] pontot.
• Ha a [† Mozifilm] vagy a [ƒ Jelenet] lehetőséget 

választotta, folytassa az eljárást a mozifilm hatású szűrő (A 88) 
vagy különleges jelenetmód (A 89) kiválasztásával.

Beállítások ( Alapértelmezett érték)

[9 Baba]
A 9 mód használatával megörökítheti kisgyermeke legértékesebb 
pillanatait (A 86).

[N Automatikus]

A kamera végzi el az összes beállítást, így csak a felvételre kell 
koncentrálnia. Kezdőknek tökéletes, vagy azoknak, akik éppen 
nem akarnak fáradni a kamera beállításával.

[  Csúcsf.elsőbbség]
A világos jeleneteket a kép legvilágosabb részein természetesebb 
árnyalatokkal, élethűbb részletességgel rögzítheti (A 87).

[† Mozifilm]
Felvételeinek mozifilm jelleget, egyéni megjelenést adhat szűrők 
alkalmazásával (A 88).
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Baba mód
A 9 mód optimális beállításainak köszönhetően a gyermek bőrtónusai 
élénk tisztasággal jelennek meg. Időbélyegző is hozzáadható 
a videóhoz, amely mutatja a gyermek születése óta eltelt időt. 

* Még ha MP4 videoformátumot is állított be, a felvételi mód 9 értékre történő 
módosításakor a videoformátum automatikusan AVCHD beállításra vált.

[ƒ Jelenet]
Az éjszakai jelenetektől a vízpartig a kamera beállítja a helyzetnek 
legmegfelelőbb beállításokat (A 89).

[’ Program AE]
Teljes hozzáférés menükhöz, beállításokhoz és speciális funkciókhoz 
(A 92).

• Ha a felvételi mód beállítása 9, akkor aktiválódik az 
előfelvétel (A 233), és nem lehet kikapcsolni. Ez segít abban, 
hogy ne maradjon ki egyetlen emlékezetes pillanat sem.

• A 9 módban rögzített felvételek lejátszhatók a [9] vagy 
a [y] indexképernyőről. A Baba album ([9] indexképernyő) 
különösen kényelmes, mert csak a 9 módban rögzített 
jeleneteket tartalmazza, időrendi sorrendben.

9 N † ƒ ’ y }*
LejátszásFormátum Felvételi mód

Érintse meg a felvételi mód gombot (A 84) > [9 Baba] > [OK]
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Csúcsfény elsőbbség mód
 módban nagyobb részletességgel rögzítheti a színeket és 

árnyalatokat a képek legvilágosabb részein, így az elkészített felvétel 
közelebb áll ahhoz, amit a saját szemével látott. Ez az üzemmód 
különösen eredményesen használható, ha ragyogóan kék ég, a bőr 
tónusai, csillámló víztükör, fénylő fém- vagy üvegszerkezetek és hasonló 
világos jelenetek szerepelnek a felvételen.
Ha a   módban rögzített jelenetek lejátszása során a csatlakoztatott 
tv-készüléken világosabb képbeállítást használ, lágyabb árnyalatokat 
és életszerűbb, részletesebb képet láthat.

1 Állítsa a felvételi módot  értékre.

2 Kapcsolja be a nézetellenőrzés funkciót.

• Ha a felvételi mód beállítása 9, a kettősfelvétel 
(csak e esetén) és az 50P felvétel nem 
áll rendelkezésre. 

• Ha a felvételi mód beállítása 9, akkor a legtöbb speciális 
beállítás nem lesz elérhető, de a dekoráció funkció (A 98) 
használható.

9 N † ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód

Érintse meg a felvételi mód gombot (A 84) > 
[ Csúcsf.elsőbbség] > [OK]
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Cinema mód és mozifilm hatású szűrők
† módban a kamera a képfrekvenciát és más képpel kapcsolatos 
jellemzőket úgy állít be, hogy a felvételek hasonlítsanak a mozifilmre. 
Ebben a módban használhat professzionális mozifilm hatású szűrőket, 
hogy videóinak egyéni jelleget adjon.
e A filmek MP4 formátumra konvertálásakor mozifilm 
hatású szűrők is használhatók (A 143).

• A választott és alkalmazott mozifilm hatású szűrő száma megjelenik 
a [FILTER] gombon.

• Ha  módban rögzített jeleneteket játszik le, a következők 
beállítások módosítása ajánlott.
- Lejátszás a kamerán: Állítsa a 1 > q > 

[ Nézet ellenőrzés] beállítást [i Be] értékre.
- Lejátszás tv-készüléken vagy külső monitoron: Növelje 

a tévé, számítógép-monitor stb. fényerejét.

0 > [1 Egyéb beállítások] > q > 
[  Nézet ellenőrzés] > [i Be] > [X]

9 N † ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód

Érintse meg a felvételi mód gombot (A 84) > [† Mozifilm] > 
[OK] > A kívánt mozifilm hatású szűrő > [OK]
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A mozifilm hatású szűrő kiválasztása

1 Érintse meg a [FILTER] gombot a képernyő bal alsó sarkában.

2 Válassza ki a kívánt mozifilm hatású szűrőt, majd érintse meg 
az [OK] gombot.

Beállítások ( Alapértelmezett érték)
A kamerán a következő 5 mozifilm hatású szűrő közül választhat. 
Válassza ki a szűrőt a hatást a képernyőn figyelve.

Special Jelenet módok
A Különleges jelenet felvételi módok használatával könnyedén készíthet 
felvételeket napfényes sípályán, naplementében vagy tűzijátékról.

[1. Mozi standard] [4. Szépia]
[2. Élénk] [5. Régi filmek]
[3. Hűvös]

Szűrő száma 
(ez jelenik meg 
a [FILTER] gombon)

Rövid leírás 
(útmutató a képernyőn)

Előzetes 
a képernyőn

Szűrő neve

9 N † ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód
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Beállítások ( Alapértelmezett érték)

[H Portré]

A kamera nagy rekesznyílást használ, így a háttér 
elmosódott, míg a téma éles lesz.

[I Sport]
Sok mozgást tartalmazó jelenetek, például 
sportesemények és táncjelenetek rögzítése.

[J Éjszakai]
Éjszakai helyszínek rögzítése kevesebb képzajjal.

[K Hó]
Világos, havas tájon készíthet felvételt anélkül, 
hogy a téma alulexponált lenne.

[L Tengerpart]
Napos tengerparton készíthet felvételt anélkül, 
hogy a téma alulexponált lenne.

Érintse meg a felvételi mód gombot (A 84) > [ƒ Jelenet] > 
[OK] > A kívánt különleges jelenet mód > [OK]
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[M Naplemente]
A naplemente élénk színeit örökítheti meg ezzel 
az üzemmóddal.

[N Kevés fény]
Gyenge fényviszonyok közötti felvételekhez.

[O Szpotfény]
Pontszerű fényforrással megvilágított jeleneteket 
rögzíthet.

[P Tűzijáték]
Tűzijáték megörökítésére.

• [H Portré]/[I Sport]/[K Hó]/[L Tengerpart]: Lejátszáskor 
előfordulhat, hogy a kép nem jelenik meg teljesen tisztán.

• [H Portré]: Minél nagyobb mértékű nagyítást alkalmaz 
a zoommal (S), annál homályosabb lesz a háttér.

• [K Hó]/[L Tengerpart]: Felhős időben vagy árnyékban 
a téma túlexponált lehet. Ellenőrizze a rögzített képet 
a képernyőn.
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Program AE mód: A beállítások módosítása 
igény szerint
A Program AE (AE: automatikus expozíció) felvételi módban 
módosíthatja szabadon a legtöbb beállítást. Más felvételi módokhoz 
hasonlóan a kamera automatikusan beállítja a záridőt és a rekeszt. 
Azonban ez a mód a legsokoldalúbb, hiszen lehetővé teszi a többi 
beállítás módosítását a kívánt eredmények eléréséhez.

• [N Kevés fény]:
- A mozgó tárgyak „csóvát” húzhatnak maguk után.
- A képminőség rosszabb lehet, mint más üzemmódokban.
- Fehér pontok jelenhetnek meg a képernyőn.
- Az automatikus élességállítás teljesítménye elmaradhat 

a más üzemmódokban tapasztalttól. Ebben az esetben 
kézzel állítson élességet.

• [P Tűzijáték]: A kamera bemozdulásának elkerülésére 
használjon állványt. 

9 N † ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód

Érintse meg a felvételi mód gombot (A 84) > [’ Program AE] > 
[OK]
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Kényelmi funkciók

Lassított és gyorsított felvétel
Ha a filmformátum beállítása MP4, a lassított felvétellel a sok 
mozgást tartalmazó jelenetek a normál sebesség felével lejátszhatóan 
rögzíthetők, vagy a gyorsított felvétellel az idő múlása hosszú időközű 
felvétellé sűríthető. Eldöntheti, hogy a lassított és gyorsított felvételt 
az egész jelenet alatt, vagy a jelenet meghatározott részeinél használja. 
Attól függően, hogy melyik módszert használja, az elérhető lassított 
és gyorsított arányok eltérőek lehetnek. A kamera nem rögzít hangot 
lassított és gyorsított felvétel esetén.
e A korábban rögzített MP4-jeleneteket is gyorsított 
(hosszú időközű) jelenetté konvertálhatja (A 147).

■ Lassított és gyorsított felvétel használata az egész 
jelenet alatt

A normál lejátszási sebesség fele és 1200-szorosa között választhat 
az elérhető lassított és gyorsított felvételek közül az egyedi filmek 
rögzítéséhez. Továbbá egyes gyorsított felvétel sebességeknél 
választhat az egy-egy képkocka vagy rövid (kb. 0,5 másodperces) 
videók időközönkénti rögzítése közül.

* A lassított felvétel nem használható † módban.

9 N †* ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód
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1 Győződjön meg róla, hogy a kamera elegendő energiával 
rendelkezik a művelet befejezéséhez.
• Helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort, vagy használja 

a mellékelt kompakt hálózati adaptert.

2 Videominőség beállítása.

• Gyorsított felvétel során a videominőséget 24 Mb/s vagy 
17 Mb/s beállításra, illetve lassított felvétel során 17 Mb/s 
beállításra kell állítani.

3 Válassza ki a lassított/gyorsított felvétel mértékét.

* Ha [x10] és [x1200] közötti gyorsítási értéket választ, a következő 
eljárással választhatja ki a kívánt felvételi időt az [X] megérintése előtt.

•  és a lassítás/gyorsítás kiválasztott értéke megjelenik 
a képernyőn.

• A lassított és gyorsított felvétel-mód kikapcsolásához ismételje 
meg a lépést, és válassza a [Ki] lehetőséget.

4 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a Y gombot.
• A felvétel közben megjelenik a jelenetszámláló( : ) villogva. 

Vegye figyelembe, hogy minél nagyobb gyorsítási értéket 
használ, annál lassabban halad előre a jelenetszámláló.

0 > [3 Felvételi beállítások] > [Videominőség] > 
A kívánt videominőség > [K] > [X]

[2] > [  Lassított és gyorsított] > [Egész jelenet] > 
A lassítás/gyorsítás kívánt mértéke* > [X]
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5 Nyomja le ismét a Y gombot a hosszú időközű 
vagy a lassított jelenet felvételének leállításához.

A felvételi idő beállítása
Egy kép rögzítése intervallumonként egyenletesebb hosszú időközű 
videót eredményez. A 0,5 másodperces videók rögzítése 
intervallumonként pedig jobb gyorsan mozgó tárgyak rögzítésénél.

Beállítások

Lassítás/
gyorsítás 
mértéke

Felvételi idő és intervallum* 1 perces 
jelenet alatt 

eltelt valós idő[1 képkocka] [0,5 mp]

Lassított
felvétel:

[x1/2]
Minden 0,02 (1/50) mp. — 30 mp.

Gyorsított
felvétel:

[x2]
Minden 0,08 mp. — 2 perc

[x4] Minden 0,16 mp. — 4 perc

[x10] Minden 0,4 mp. Minden 4,8 mp. 10 perc

[x20] Minden 0,8 mp. Minden 9,6 mp. 20 perc

[x60] Minden 2,4 mp. Minden 28,8 mp. 1 óra

[x120] Minden 4,8 mp. Minden 57,6 mp. 2 óra

[w] > Válassza az [1 képkocka] vagy a [0,5 mp] > [K] lehetőséget
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* A megadott idők hozzávetőleges, kerekített értékek.

■ Lassított és gyorsított felvétel használata a jelenet egy 
része alatt

Kiválaszthatja, hogy a jelenet mely részét rögzíti lassított és gyorsított 
felvétellel (rugalmas lassított és gyorsított felvétel). Egyetlen érintéssel 
válthat a 1/2x lassított felvétel, a normál sebesség és a 2x gyorsított 
felvétel között.

1 Győződjön meg róla, hogy a kamera elegendő energiával 
rendelkezik a művelet befejezéséhez.
• Helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort, vagy használja 

a mellékelt kompakt hálózati adaptert.

2 Videominőség beállítása.

[x300] Minden  12 mp. Minden 2 perc 24 mp. 5 óra

[x600] Minden 24 mp. Minden 4 perc 48 mp. 10 óra

[x1200] Minden 48 mp. Minden 9,6 perc 20 óra

Lassítás/
gyorsítás 
mértéke

Felvételi idő és intervallum* 1 perces 
jelenet alatt 

eltelt valós idő[1 képkocka] [0,5 mp]

9 N † ƒ ’ y }
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0 > [3 Felvételi beállítások] > [Videominőség] > 
[17 Mb/s Standard (teljes HD)] > [K] > [X]
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3 Válassza ki a rugalmas lassított és gyorsított felvétel 
lehetőséget.

•  és a lassítás/gyorsítás kiválasztott értéke megjelenik 
a képernyőn. A jelenetszámláló is megjelenik.

4 Válassza ki a lassított/gyorsított felvétel kívánt mértékét.

5 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a Y gombot.
• Gyorsított felvétel során a kamera egy képkockát rögzít 

intervallumonként.

6 A gyorsított/lassított felvétel sebességének 
megváltoztatásához felvételkészítés közben érintse meg 
a másik két gomb egyikét.
• Vegye figyelembe, hogy a jelenetszámláló [ x1/2 Lassú] 

beállításnál sokkal gyorsabban, [ x2 Gyors] beállításnál pedig 
sokkal lassabban halad előre.

• A [v x1 Normál] megérintésével térhet vissza a kamera normál 
sebességéhez. Még akkor sincs hangfelvétel, ha a kamera 
normál sebességgel működik.

[2] > [  Lass. és gyorsított] > [Rugalmas]

2x gyorsított felvétel

1x normál sebesség

1/2x lassított felvétel
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7 A felvétel leállításához nyomja meg ismét a Y 
gombot, majd érintse meg az [X] lehetőséget.

Dekoráció: Egyéni megjelenés
A dekorációval a jeleneteivel nyújtott 
élményt új szintre emelheti. Animált 
grafikák, bélyegzők és saját 
szabadkézi rajzok is hozzáadhatók 
csupán érintő mozdulatokkal.
Filmek MP4 formátumra 
konvertálásakor is hozzáadhatók 
dekorációk (A 143).

•  jelenik meg a képernyőn, ezzel jelezve, hogy nem 
történik hangfelvétel a lassított és gyorsított felvételi módban.

• A rugalmas lassított és gyorsított felvétel során a lassítás/
gyorsítás értéke nem változtatható. Ebben az esetben 
érintse meg újra a lassított/gyorsított felvétel kívánt értékét.

• e A lassított és gyorsított felvétel nem használható 
a kamera iOS/Android eszközről történő távoli vezérlésekor.

• Amennyiben a felvételi mód beállítása †, a teljes jelenet 1/2x 
lassított felvétele nem használható; csak a teljes jelenet 
gyorsított felvétele érhető el.
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■ Jelenetek díszítése felvételben

1 Nyissa meg a dekorációs képernyőt.

• Csak 9 módban: érintse meg a képernyő jobb alsó sarkában 
lévő [Ò] ikont.

2 Használja az eszköztárat a következő leírás szerint.

3 Nyomja le a Y gombot dekorációval való 
rögzítéshez.
• Dekorációt jelenet rögzítése közben is hozzáadhat.

4 Az [X] érintésével zárja be a dekorációs képernyőt. 

• Az [Animált bélyegek] és a [Dátum/Idő] vagy a [9] bélyegek 
nem használhatók egyszerre.

• A kettős felvétel aktiválásakor (csak e esetén), 
illetve ha a videominőség beállítása 50P vagy 35 Mb/s, 
a dekoráció nem érhető el.

9 N † ƒ ’ y }
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[2] > [Ò Dekoráció]
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1 Vászon - Ezen a területen rajzolhat és láthatja dekoráció elemeinek 
hatását.

2 Eszköztár.

3 [Ó Tollak és bélyegek] Válasszon tolltípust, bélyeget és színt.

4 [× Animált bélyegek] Válasszon animált bélyeget díszítésül.

5 [& Dátum/Idő] vagy [9] (9 módban) Dátum és/vagy idő 
megjelenítése a felvételen felirattal. A 9 módban bélyegzőket 
adhat a videóhoz, amelyekkel nyomon követheti a gyermek korát, 
magasságát és súlyát.

6 [Ü] (Képmix) A vászonra történő hozzáadáshoz 26 különböző 
keret közül választhat.

7 [Ý] Felvétel módban: Szüneteltesse az élő képet. Az élő kép 
visszaállításához érintse meg ismét a [Þ] gombot. A kimerevített 
képhez hozzáadhat díszítéseket és rögzítheti.
Lejátszás módban: Szünetelteti a lejátszást. A jelenet lejátszásának 
folytatásához érintse meg a [Ð] gombot.

8 [ß] Kis méretre állítja az eszköztárat a képernyő tetején, 
így majdnem a teljes vászon látszik. A [à] megérintésével 
az eszköztár visszaáll.

3 4 5 6 7 8

1

2
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■ A [Tollak és bélyegek] használata

1 Érintse meg a [Ó] gombot.
• Megjelenik a [Tollak és bélyegek] képernyő.

2 A bal oldali 6 ikon közül érintse meg a kívánt tollat vagy 
bélyeget, majd az [OK] gombot.
• Újra megjelenik a fő dekorációs képernyő.

3 Rajzoljon szabad kézzel a vászonra az ujjával.
• Másik toll vagy bélyegző választása: Ismételje az 1. és 2. lépést.
• A szín megváltoztatása: Érintse meg [Ó] > [Ö] > válasszon 

egy színt a megjelenő palettáról > [OK].
• A szabadkézi rajzok és bélyegzők törlése: Érintse meg a [Ó] > 

[Törlés] > [Igen] > [OK] ikont.
• A szabadkézi rajzok és bélyegzők mentése a memóriára: 

Érintse meg a [Ó] > [& Mentés]* vagy a [8 Mentés]* > 
[Igen] > [OK] ikont.

• Korábban mentett vászon (csak szabadkézi rajzok vagy bélyegek) 
betöltése a memóriából: Érintse meg a [Ó] > [& Betöltés]** 
vagy a [8 Betöltés]** > [Igen] > [OK] ikont.

• Csak felvételi készenlét módban vagy lejátszási szünet módban 
menthet el egy vásznat, vagy töltheti be a már mentett vásznat.

* e A kamera a vászonfájlt a beépített memóriába 
menti. d A kamera a vászonfájlt a memóriakártyára menti.

** A kamera betölti a legutóbbi szabadkézi rajzokat és bélyegeket, 
amelyeket a beépített memóriába (csak e esetén) 
vagy a memóriakártyára (csak d esetén) mentett.
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■ Az [Animált bélyegek] használata
Ha a felvételi mód beállítása 9, akkor különleges tervezésű, 
baba témájú animált bélyegeket használhat.

1 Érintse meg a [×] gombot.
• Megjelenik az [Animált bélyegek] képernyő. 

2 Érintse meg az egyik gombot, majd érintse meg az [OK] 
gombot.

3 Érintéssel jelölje meg a vásznon az animált bélyeg helyét.
• Egyes animált bélyegeket el is húzhat más helyre.

■ A [Dátum/Idő] használata

* Kivéve a felvételek lejátszásakor a [9] indexképernyőről (Baba album).

1 Érintse meg a [&] gombot.
• Megjelenik a [Dátum/Idő] képernyő.

• A memória formázása törli az összes mentett [Tollak és 
bélyegek] vásznat és képfájlt. (e A beépített 
memória képkeveréshez előre telepített képkockái 
az inicializálás után visszaállítódnak.)

9 N † ƒ ’ y* }
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2 Érintse meg: [Dátum] vagy [Idő].
• A kiválasztott bélyeg eltávolításához érintse meg ismét.

3 Érintse meg az [OK] gombot.
• A kiválasztott bélyeg(ek) megjelennek.

4 Érintse meg az egyik bélyegzőt, és húzza a kívánt helyre.

■ Bélyegzők használata a [9] menüből
A 9 felvételi módban, vagy a Baba albumból történő lejátszáskor 
bélyegzőket adhat a videóhoz, amelyekkel nyomon követheti 
a gyermek magasságát, súlyát és korát. Legfeljebb 3 baba adatai 
követhetők nyomon.

* Csak a [9] indexképernyőről (Baba album) történő lejátszáskor.

1 Érintse meg a [9] gombot.
• Megjelenik a 9 módban a bélyegzőket tartalmazó képernyő.

2 A kívánt baba kiválasztásához érintse meg az [91], a [92] 
vagy a [93] ikont.
• A bélyegek kialakítása az egyes babák esetében kissé eltérő.

9 N † ƒ ’ y* }
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3 Szükség esetén jegyezze fel a baba adatait.
• A baba születési dátumának feljegyzése: Érintse meg a [w] ikont 

a baba kora gomb mellett. Érintse meg az év*/hónap/nap ikont, 
módosításhoz érintse meg a [Í]/[Î] ikont, majd érintse meg 
az [OK] gombot. A baba aktuális életkora kiszámításra kerül 
és megjelenik az életkor gomb belsejében.

• A baba magasságának vagy súlyának feljegyzése: Érintse 
meg a [w] ikont a módosítani kívánt információ gombja mellett. 
A magasság/súly beállításához érintse meg a [Í]/[Î] ikont, 
majd érintse meg az [OK] gombot.
* A születési év csak 2015 vagy későbbi értékre állítható.

4 A megfelelő bélyeg hozzáadásához érintse meg bármelyik 
gombot: [Dátum] (az aktuális dátum), [Idő] (az aktuális idő), 
baba életkora, magassága vagy súlya.
• A kiválasztott bélyeg eltávolításához érintse meg ismét.

5 Érintse meg az [OK] gombot.
• A kiválasztott bélyeg(ek) megjelennek.

6 Érintse meg az egyik bélyegzőt, 
és húzza a kívánt helyre.

• Az életkor bélyegző esetén a kijelzés a következők szerint 
változik:
- 1 hét előtt: nap
- 1 hét–1 hónapnál fiatalabb: hét
- 1 hónap–1 évnél fiatalabb: hónap
- 1 év–2 évnél fiatalabb: év és hónap
- 2 évnél idősebb: csak év
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■ A képmix használata
A képmix képkockákat az élő képpel keverve szórakoztató különleges 
hatások érhetők el. A képmix funkció további [Tollak és bélyegek] 
vagy [Animált bélyegek] dekorációkkal együtt használható. 
A képkeveréshez használható képkockák a beépített memóriában 
tárolódnak (csak e esetén). A képmix funkció 
memóriakártyán történő felvételkészítés során való használatához 
előzetesen le kell töltenie a képmix fájlokat, és a képmix fájlokat át kell 
másolnia a memóriakártyára, például egy kártyaolvasóval (A 300).

1 A [Kép választása]  képernyő megnyitásához érintse meg 
a [Ü] ikont.

2 A [+] és [-] gombbal választhat képkockát a képkeveréshez.
• 26 képmix képkocka közül választhat (vagy 20 speciális 

kialakítású képkocka közül, 9 módban).
• e Csak akkor, ha memóriakártyáról játszik le vagy 

arra vesz fel jeleneteket: A beépített memóriába mentett képmix 
képkockák beolvasásához megérintheti a [&] gombokat is.

• e E művelet elvégzése előtt ellenőrizze, hogy 
a felvételhez (A 82) vagy a lejátszáshoz (A 68) kiválasztott 
memória tartalmazza-e a képkeveréshez használható 
képkockákat.

9 N † ƒ ’ y }
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3 Érintse meg az [OK] gombot a választott képkocka és az élő 
videokép keveréséhez.

■ Jelenetek díszítése lejátszás közben
A jelenetek lejátszás közben dekorálhatók. A jelenethez lejátszás alatt 
adott dekoráció nem lesz rögzítve a jelenettel. Betöltheti és alkalmazhatja 
a korábban elmentett dekorációkat tartalmazó vásznat is.

1 Játssza le a dekorálni kívánt jelenetet (A 66).
• A kifejezetten a 9 módhoz készült különféle dekorációk 

használatához játsszon le egy jelenetet a baba albumból 
([9] indexképernyő).

2 A képernyőt megérintve jelenítse meg a lejátszási 
kezelőszerveket.

3 Az [Ò] érintésével jelenítse meg a dekorációs eszköztárat.

4 Az eszköztár eszközeit használva díszítse a képet az előző 
fejezetekben leírtak alapján.

5 Az [X] érintésével zárja be a dekorációs képernyőt. 

• A képmix képkocka felvétel vagy lejátszás közben nem 
választható ki.

9 N † ƒ ’ y }
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Videó pillanatfelvétel
Rögzítheti rövid, pár másodperces jelenetek sorozatát. Ha lejátssza 
a videó pillanatfelvétel jeleneteket egymás után, az egy lendületes, 
dinamikus videót ad eredményül. 
Videó pillanatfelvételeihez lejátszásukkor zenei aláfestést adhat (A 129).

1 Videó pillanatfelvétel aktiválása.

• Érintse meg az [OFF] lehetőséget a videó pillanatfelvétel 
kikapcsolásához.

• Kék keret látszik a képernyőn.

2 Nyomja meg a Y gombot.
• A kamera elkészít egy kb. 4 másodperces felvételt (a kék keret 

folyamatjelzőként működik), majd automatikusan felvételi 
készenléti módba tér vissza.

• A 1 > p > [Videó pillanatfelvét. hossza] beállítással 
megadhatja a pillanatfelvétel jelenetek hosszát.

9 N † ƒ ’ y }
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Arcérzékelés és -követés
A kamera automatikusan érzékeli az emberi arcokat, és biztosítja 
a megfelelő élességet és expozíciót. Ha a kamera által kiválasztott 
arctól eltérő személyre szeretne fókuszálni, érintse meg a kívánt arcot 
a képen (követés). A követéssel élesen tarthat mozgó témákat, 
pl. járműveket, állatokat is.

* Az Arcérzékelés mindig aktív N és 9 módban.

1 Kapcsolja be az arcérzékelést.

• Az arcérzékelés kikapcsolásához ismételje meg a lépést, 
és válassza az [j Ki] lehetőséget.

• A következők bármelyike kikapcsolja a videó pillanatfelvétel 
funkciót.
- A kamera kikapcsolása, a ] megnyomása, a felvételi 

mód megváltoztatása stb.
- A filmformátum (AVCHD/MP4), a videominőség vagy 

a képfrekvencia megváltoztatása.
- A lassított/gyorsított felvételi mód aktiválása.

9* N* † ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód

0 > [1 Egyéb beállítások] > p > 
[Arcérzékelés és -követés] > [i Be }] > [X]



109 

Kényelmi funkciók

                                                                                                                                                            

2 Irányítsa a fényképezőgépet egy személyre.
• Ha több személy van a képen, a kamera automatikusan választ 

egyet fő témául. Az alanyt fehér keret jelöli, és a kamera beállításai 
erre a személyre lesznek optimalizálva. A többi arcot szürke 
keret jelöli.

3 Érintsen meg másik arcot a képen, ha az expozíciót arra 
szeretné optimalizálni.
• Megérinthet más mozgó témát is, például háziállatot.
• Fehér kettős keret jelenik meg a kiválasztott alanyon és követi 

mozgásában.
• Az [ ] megérintésével a követő keret eltűnik.

• A kamera nem emberi arcokat is észlelhet tévesen. 
Ekkor kapcsolja ki az arcfelismerést.

• Sajátos színű és mintájú téma megérintése a követést 
könnyebbé teszi. A kijelölt melletti, hasonló tulajdonságú 
alany jelenléte a nem megfelelő alany követését okozhatja. 
A képernyőt megérintve jelölje ki ismét a követendő alanyt.

• Bizonyos esetekben nem lehet az arcot jól észlelni. 
Tipikus példák:
- A képhez képest túl kicsi, túl nagy, sötét vagy világos arcok.
- Oldalt forduló arcok, átlósan, fejjel lefelé vagy részlegesen 

eltakarva.

Fő téma
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Faderek
A kamerában professzionális átmeneti effektusokat használhat a jelenet 
elején és végén.

• Az Arcérzékelés a következő esetekben nem elérhető.
- Ha a felvételi mód beállítása ƒ, és a Különleges 

jelenet mód beállítása [J Éjszakai], [N Kevés fény] 
vagy [P Tűzijáték].

- Lassított és gyorsított felvételi mód során.
- Ha a digitális zoom aktív és a zoom arány nagyobb, 

mint 228x.
- e A kamera iOS/Android eszközről történő 

távoli vezérlésekor.

• Bizonyos esetekben a követés esetleg nem sikerül. 
Tipikus példák: 
- A képhez képest túl kicsi vagy túl nagy alanyok.
- A háttérbe beleolvadó alanyok.
- Kis kontrasztot mutató alanyok. 
- Gyorsan mozgó alanyok.
- Ha beltéri felvételek készítésekor a megvilágítás gyenge.

9 N † ƒ ’ y }
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111 

Kényelmi funkciók

                                                                                                                                                            

* Az átmeneti effektus előre megtekinthető a képernyőn.

• Megjelenik a kiválasztott fader ikonja.
• A faderek kikapcsolásához ismételje meg a lépést, és válassza 

a [j Ki] lehetőséget.
• A faderbeállítások felvétel közben is módosíthatók (pl. csak kiúsztatás 

alkalmazásához).

Úsztatás ki és be
A beúsztatással történő felvételindításhoz készenléti üzemmódban 
nyomja meg a Y gombot. Kiúsztatáshoz és a felvétel 
leállításához felvétel közben nyomja meg a Y gombot.

• Az úsztatás használatakor nemcsak a képet, de a hangot is 
be-, illetve kiúsztatja a kamera.

• A faderek nem használhatók a következő esetekben:
- Ha a felvételi mód beállítása †, a [Régi filmek] mozifilm 

hatású szűrő használata esetén.
- Lassított és gyorsított felvételi mód során.
- Jelenetek dekorációval történő rögzítésekor.
- Videó pillanatfelvétel jelenetek rögzítésekor.
- Az előfelvétel aktív állapotában.
- Ha a videominőség 50P vagy 35 Mb/s.
- e A kamera iOS/Android eszközről történő 

távoli vezérlésekor.

• A kamera kikapcsolása deaktiválja a kiválasztott fadert.
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Ha több irányítást szeretne

Expozíció
Ha olyan témát szeretne felvenni, amely sokkal sötétebb vagy 
világosabb, mint a környezete, akkor a kamera által elért automatikus 
expozíció nem feltétlenül a legjobb az adott témához. 
Ennek korrigálására kompenzálhatja az expozíciót a kép világosabbá 
vagy sötétebbé tételéhez, az Érintéses AE segítségével a kamera 
optimalizálhatja az expozíciót a megjelölt témára, vagy használhatja 
a kettő kombinációját.

Nyissa meg az expozícióbeállítási képernyőt.

■ Expozíció kompenzáció

1 Érintse meg az [n] ikont.
• Az expozíció rögzítve van, és megjelenik az 

expozíciókompenzációs tárcsa ±0 beállított értékkel.
• Az [n] ismételt megérintésével térhet vissza az automatikus 

expozícióbeállításhoz.

9 N † ƒ ’ y }
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2 Érintse meg a [Ï] vagy [Ð] ikont, illetve pöccintsen balra 
vagy jobbra a tárcsa mentén az expozíció kompenzálásához.
• A kompenzációs tartomány változik a kép kezdeti világossága 

függvényében, és egyes értékek halványan jelenhetnek meg.

3 Érintse meg az [X]-et a kiválasztott felvételi mód és 
expozíciókompenzáció alkalmazásához.
• Az expozíció rögzítésekor a y ikon és az expozíciókompenzáció 

értéke látható a képernyőn.

■ Érintéses AE

1 Érintsen meg egy témát a y keretben.
• Az Érintéses AE jel (I) villogni fog és a kiválasztott téma 

expozíciója lesz automatikusan optimálisra állítva.
• Az [n] megérintésével térhet vissza az automatikus 

expozícióbeállításhoz.

2 Érintse meg az [X]-et a módosított expozíció 
alkalmazásához.
• Az Érintéses AE rögzíti az expozíciót (megjelenik az 

expozíciókompenzációs tárcsa ±0 beállított értékkel). 
Az [X] megérintése előtt tovább fokozatja az 
expozíciókompenzáció mértékét (az előző folyamat 2. és 
3. lépése).

• Az expozíció rögzítésekor a y ikon és az expozíciókompenzáció 
értéke látható a képernyőn.
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Fókusz
A következő témák esetén az automatikus élességállítás nem mindig 
működik megfelelően. Ebben az esetben állítsa be kézzel az élességet.

1 Az élesség beállítása előtt állítsa be a zoomot.

• A következők bármelyike visszaállítja a kamerát az automatikus 
expozícióra.
- A felvételi mód megváltoztatása.
- A lassított és gyorsított felvételi mód aktiválása.

• A kamera alapértelmezésben korrigálja a háttérvilágítási 
körülményeket. Az 1 > p > [Aut. ellenfény-helyesbítés] 
beállítással az automatikus korrekció kikapcsolható.

• Az expozíció módosítása nem lehetséges, ha a felvételi 
mód beállítása ƒ, és a Különleges jelenet mód beállítása 
[P Tűzijáték].

• Tükröző felületek
• Kevéssé kontrasztos vagy 

függőleges vonalak nélküli 
témák

• Gyorsan mozgó alanyok
• Nedves ablakon keresztül 

történő felvétel
• Éjszakai felvételek

9 N † ƒ ’ y }
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2 Nyissa meg az élesség kézi beállításának képernyőjét.

■ Kézi élességállítás

1 Érintse meg az [D] ikont.
• Az [D] ismételt megérintésével térhet vissza az automatikus 

élességállítás beállításához.

2 Az élesség beállításához érintse meg és tartsa megérintve 
a [F] vagy a [E] ikont.
• Az élesség helyének kijelzése változik az élesség beállítása 

közben. A fókusztávolság kb. 2 másodpercre megjelenik. 
A távolságkijelzés mértékegysége a 1 > q > 
[Mértékegységek] beállítással adható meg.

• Amikor a 1 > p > [Fókusz segéd]  funkció beállítása 
[i Be], a kép közepe nagyítva látszik az élességállítás 
segítésére.

• Ha távoli témákra (pl. hegyek, tűzijáték) szeretne élességet 
állítani, érintse meg és tartsa megérintve a [F] ikont, amíg 
a távolság G értékre változik.

3 Az [X] megérintésével zárolja a távolság beállított értékét.
• Kézi élességállítás közben az [D] látható a képernyőn. 

[2] > [< Fókusz]
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■ Érintő AF

1 Érintsen meg egy témát, ami a < keretben jelenik meg.
• Az Érintő AF jel (I) villogni fog, és a kamera automatikusan 

a képernyőn megérintett témára vagy pontra fog fókuszálni.
• Az [D] ismételt megérintésével térhet vissza az automatikus 

élességállítás beállításához.
• Ha szükséges, az élesség kézzel tovább állítható (az előző eljárás 

2. lépése).

2 Az [X] megérintésével zárolja a távolság beállított értékét.
• Kézi élességállítás közben az [D] látható a képernyőn.

Fehéregyensúly
A fehér-egyensúly segít abban, hogy különböző megvilágítási 
körülmények között is megfelelő színvisszaadás legyen elérhető 
a felvételen, így a fehér tárgyak a felvételen is mindig fehérnek 
fognak tűnni.

• Ha a [E] és [F] ikonokkal állítja be az élességet manuálisan, 
a kereten belüli érintéssel automatikusan az adott pontra 
fókuszálhat.

9 N † ƒ ’ y }
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* Az [Å Egyedi WB] választásakor a következők szerint állítsa be az egyedi 
fehéregyensúlyt az [X] megérintése előtt.

• A választott fehéregyensúly ikonja megjelenik a képernyőn.

Egyedi fehéregyensúly beállítása 

1 Irányítsa a kamerát egy fehér felületre, hogy ez a teljes képet 
betöltse.

2 Érintse meg a [WB Beáll.] lehetőséget.
• Amikor a beállítás kész, a Å villogása megszűnik, és eltűnik. 

A kamera kikapcsolás után is megőrzi az egyedi fehéregyensúly 
beállítást.

[2] > [Ä Fehéregyensúly (WB)] > A kívánt beállítás* > [X]
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Beállítások ( Alapértelmezett érték)

[Ã Automatikus]

A kamera automatikusan beállítja a fehéregyensúlyt a természetes 
színek eléréséhez.

[¼ Napfény]
Kültéri felvételekhez.

[É Műfény]
Izzólámpás és izzólámpa-típusú (3-hullámhosszú) fénycsöves 
megvilágításhoz

[Å Egyedi WB]
Az egyedi fehéregyensúly beállítás segítségével a fehér tárgyak 
különböző színű fényforrások alatt is fehérek maradnak.

• Amikor egyedi fehéregyensúly beállítást választott:
- A 2 > [Zoom Típus] beállítását állítsa [  Optikai] értékre.
- Állítsa be ismét a fehéregyensúlyt, amikor helyet változtat 

vagy a világítási feltételek megváltoznak.
- A fényforrástól függően a Å kijelzés tovább is villoghat. 

Az eredmény ezzel együtt jobb lesz, mint az 
[Ã Automatikus] használata esetén.

• A egyedi fehéregyensúly beállítás használata az alábbi 
esetekben jobb eredményt adhat.
- Változó megvilágítási körülmények.
- Közeli felvételek.
- Egyszínű téma (égbolt, tenger vagy erdő).
- Higanygőzlámpák, bizonyos típusú fénycsöves 

megvilágítások és LED lámpák esetén.
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Képfrekvencia
A filmek megjelenésének módosításához módosíthatja az AVCHD-filmek 
képfrekvenciáját (a másodpercenként rögzített képkockák számát). 
A 35 Mb/s video képminőséggel rögzített MP4-filmeket 50P-ben rögzíti, 
míg a más minőségben rögzített filmeket 25P beállításban rögzíti, 
és ezek a képfrekvenciák nem módosíthatók.

Beállítások (Alapértelmezett érték)

[μ]

50 mező/másodperc, váltott soros. Az analóg PAL tv-jel szabványos 
képfrekvenciája.

[¸]
Felvétel: 25 képkocka másodpercenként, progresszív*. Ez a képfrekvencia 
mozifilmszerű minőséget kölcsönöz a filmnek. A felvétel † módban 
tovább fokozza a hatást.

* Felvéve 50i beállítással.

• Ha a videominőség beállítása [50P Felvétel] (50P vagy 35 Mb/s) 
akkor a képfrekvencia beállítása automatikusan 50P lesz, 
és nem módosítható.
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Tele-makró
A tele-makró használatakor közelebbi (50 cm, teljes közelképnél) 
tárgyra is tud élességet állítani, így kisebb tárgyakat is fotózhat, 
pl. virágokat, rovarokat. Ilyenkor a háttér lágy, és a téma élességével 
is kiemelkedik, nem csupán méretével.

* Ha a felvételi mód N, teljes közelképre közelítés és a kamerának a tárgy 
közelébe vitele esetén a tele-makró automatikusan aktiválásra kerül.

• A kamera automatikusan tele végállásba állítja a zoomot. 
• A tele-makró kikapcsolásához érintse meg újra a [W] ikont.

• A következők bármelyike kikapcsolja a tele-makró funkciót.
- A videokamera kikapcsol.
- A ] lenyomása.
- A felvételkészítés mód N, 9 módba vagy 

a [P Tűzijáték] különleges jelenetmódba váltása 
ƒ módban.

- A zoom T helyzetbe (nagy látószög) állítása.

• Felvétel közben nem lehet a tele-makrót be és kikapcsolni.

9 N* † ƒ ’ y }
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Hangfelvétel

Hangjelenetek
A kamerán optimalizálhatók a beépített mikrofon audió beállításai 
a környezetnek megfelelő audió jelenet kiválasztásával. Ezzel jelentősen 
növelhető a felvétel valósághű jellege.

* Ha a felvételi mód beállítása 9, a hangjelenet beállítsa automatikusan 
[‘ Standard] lesz.

Beállítások (Alapértelmezett érték)

[  Standard]

Felvétel általános helyzetekben. A kamera általános beállításokkal rögzít.

[  Zene]
Zenei előadások és énekműsorok beltéri felvétele.

[  Beszéd]
Emberi hang és párbeszéd rögzítésére.

[  Madárhangos erdő]
Madarak és erdei jelenetek hangjának rögzítése. A kamera tisztán rögzíti 
a térben terjedő hangot.

9* N † ƒ ’ y }
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Fejhallgató használata
A fejhallgatóval felvétel közben ellenőrizheti a hangot és használhatja 
lejátszáskor is. Csatlakoztassa a fejhallgatót az AV OUT/ csatlakozóhoz. 
Ez a csatlakozó a fejhallgatóhoz és az analóg audio/videó kimenethez 
is használható, ezért állítsa be előre a csatlakozó funkcióját.

1 Állítsa a csatlakozó funkcióját fejhallgató kimenetre.

2 Csatlakoztassa a fejhallgatót az AV OUT/× csatlakozóhoz.

3 Állítsa be a hangerőt igény szerint.

* A [Fejhallgató] sáv mellett is pöccinthet balra vagy jobbra.
• Ó ikon jelenik meg az információs panelen (A 236).

[  Zajelnyomás]
Jelenetek rögzítése a szél, elhaladó járművek és hasonló környezeti 
zajok elnyomásával. Ideális felvételkészítéshez a tengerparton, vagy 
erős zajnak kitett helyeken.
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■ A hangerő szabályozása lejátszáskor

* Csak a fényképek diavetítéssel történő megjelenítése alatt. Az erre vonatkozó 
eljárást lásd: Fényképes diavetítés (A 134).

Ha módosította az AV OUT/× csatlakozó funkcióját, és csatlakoztatta 
a fejhallgatót, beállíthatja a fejhallgató hangerejét lejátszás közben is. 
Lejátszás módban állítsa a fejhallgató hangerejét a hangszóró 
hangerejével azonos módon (A 69), a fejhallgató ikon [Ô], 
[Õ] kiválasztásával.

• A fejhallgató használata esetén csökkentse megfelelő szintre 
a hangerőt.

• Ne csatlakoztassa a fejhallgatót az AV OUT/× csatlakozóba, 
ha a 1 > q > [AV/Fejhallgató] beállítása [Ò AV]. 
Ez a zaj halláskárosodást okozhat.

9 N † ƒ ’ y }*
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• Használjon kereskedelmi forgalomban kapható, ∅ 3,5 mm-es 
minijack dugóval ellátott fejhallgatót. 

• Még ha az [AV/Fejhallgató] beállítás lejátszási módban 
[Ó Fejhallgató] állásban volt is, az AV OUT/× csatlakozó 
szerepe AV kimenetre áll automatikusan a kamera 
kikapcsolásakor.

• e Az × (fejhallgató) kimeneten nem hallható 
hang, amíg a WiFi funkciók használatban vannak.
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Különleges lejátszási funkciók
Ebben a fejezetben megtudhatja többek között, hogy miként 
rögzíthet videós pillanatfelvételeket és másolhat ki állóképeket 
meglévő jelenetekből, hogyan történhet a felvételek lejátszása 
háttérzenével, valamint a diavetítési lehetőséggel is 
megismerkedhet.

Szerkesztési funkciók
Ez a fejezet a jelenetek vágásáról és felosztásáról szól, valamint 
a felvételek kisebb MP4 jelenetekké konvertálásáról, továbbá 
az egyes jelenetek bélyegképeinek megváltoztatásáról a Baba 
albumban. Csak e esetén: Ebben a részben 
megtalálja továbbá a felvételek másolásához, illetve hosszú 
időközű jelenetté konvertálásához szükséges eljárást.
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Különleges lejátszási funkciók

Videós pillanatfelvételek rögzítése és állóképek 
kimásolása filmekből
A korábban felvett jelenetekből videós pillanatfelvételek és állóképek 
nyerhetők ki. Például egy összejövetelen rögzített videóból nyomtathat 
fényképeket vagy készíthet videoklipet a jelentősebb pillanatokat 
bemutató videó pillanatfelvételekből.

■ Videó pillanatfelvétel jelenet kivétele

1 Játssza le azt az AVCHD jelenetet, amelyikből ki szeretné 
vágni a videó pillanatfelvétel-jelenetet (A 66).

2 Azon a ponton, ahol ki akarja vágni a videó-pillanatfelvételt, 
nyomja meg a következőt: Y.
• A kamera elkészít egy kb. 4 másodperces videó pillanatfelvételt 

(a kék keret mutatja a folyamatot), majd felvételi szünetbe áll. 
• Másik megoldásként a videó pillanatfelvétel-jelenet rögzítéséhez 

érintse meg a képernyőt, majd érintse meg a [¦] gombot.

3 A [Ñ] érintésével állítsa meg a lejátszást.
• Az új videó pillanatfelvétel-jelenet az indexképernyő végéhez lesz 

hozzáadva, az eredeti felvétel rögzítésének időpontjával azonos 
felvételi dátumon jelenik meg.

9 N † ƒ ’ y }
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• A 1 > s > [Videó pillanatfelvét. hossza] beállítással 
megadhatja a pillanatfelvétel jelenetek hosszát.

• Videó pillanatfelvétel jelenet csak lejátszás közben rögzíthető; 
lejátszási szünet módban nem.

• Videó pillanatfelvételeket nem lehet kivenni 1 másodpercnél 
rövidebb jelenetekből.

• Amikor a forrás maga videó pillanatfelvétel-jelenet, esetleg 
nem lehet video pillanatfelvétel jelenetet kivenni, attól függően, 
mekkora a forrás jelenet és milyen hossz van jelenleg beállítva 
a video pillanatfelvétel jelenetek számára.

• Ha a jelenet vége előtt kevesebb mint 1 másodperccel kezd el 
videós pillanatfelvételt kivágni, a pillanatfelvételt a következő 
jelenet elejétől kezdve rögzíti a kamera.

• A korábban rögzített jelenetből kivágott videós 
pillanatfelvételek lejátszása során kép-/hanganomáliák 
jelenhetnek meg a jelenetváltáskor.
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■ Állóképek kimásolása

1 Játssza le a jelenetet, amelyből állóképet szeretne kimásolni 
(A 66).

2 Szüneteltesse a lejátszást a kívánt helyen, és másolja ki 
a képkockát a képfájlként történő mentéshez.

3 A [Ñ] érintésével állítsa meg a lejátszást. 

• A kimásolt állóképek mérete 1920x1080.

• A kimásolt állókép készítési dátuma és időpontja az eredeti 
jelenet felvételi dátumával és idejével megegyező.

• A gyors mozgásokat tartalmazó felvételből kimásolt képkocka 
elmosódott is lehet.

• e A kimásolt képkockákat a kamera a fényképek 
rögzítéséhez kiválasztott memóriára menti. 

9 N † ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód

A képernyőt megérintve jelenítse meg a lejátszási 
kezelőszerveket > [Ý] > [{]
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Lejátszás kísérőzenével
A Canon 3 letölthető zeneszámot kínál kísérőzenével történő 
felhasználáshoz, videók vagy a képekből összeállított diavetítés 
lejátszása mellé. Az eredeti hangot a kísérőzenével is keverheti, 
valamint beállíthatja az arányukat.

* Csak a fényképek diavetítéssel történő megjelenítése alatt. Az erre vonatkozó 
eljárást lásd: Fényképes diavetítés (A 134).

1 Nyissa meg a kívánt indexképernyőt (A 66).

2 Válassza ki a zeneszámot. 

1 Válassza ki a kívánt zeneszámot.

2 A kísérőzene egyensúlyának beállítása.

3 Lejátszás eredeti hanggal (kísérőzene nélkül).

9 N † ƒ ’ y }*
LejátszásFormátum Felvételi mód

0 > [1 Egyéb beállítások] > s > [Zeneválasztás] > 
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4
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4 A kiválasztott zeneszám törlése.

5 A kiválasztott zeneszám meghallgatása. A lejátszás leállításához 
érintse meg ismét a (Ñ) gombot.

3 Állítsa be a eredeti hang és a kísérőzene arányát. 
• A [y] (hangosabb eredeti) vagy a [Û] (hangosabb kísérőzene) 

érintésével vagy a [Zene balansz] sávon balra/jobbra pöccintve 
igény szerint állítsa be a kísérőzene arányát.

4 Érintse meg az [X] ikont, majd érintsen meg egy jelenetet 
a kiválasztott kísérőzenével történő lejátszás elindításához.

A kísérőzene arányának beállítása lejátszáskor
A lejátszás során:

Zeneszám törlése
A [Zeneválasztás] képernyőn érintse meg a [Í] vagy [Î] ikont 
a törlendő zene kiválasztásához.

Érintse meg a képernyőt a lejátszási kezelőszervek 
megjelenítéséhez > [Ý] > [y] vagy [Û] a kísérőzene kívánt 
egyensúlyának beállításához > [K] 

[ ] > [Igen] 
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• Ha a szerzői jog védelme alá eső zeneszámot használ 
videóival, szükség lehet a jogtulajdonos engedélyére, kivéve 
a személyes használatot, ha ezt a helyi törvény megengedi. 
Tartsa be a zenei fájlok használatára vonatkozó törvényeket.

• A kísérőzenéhez használt zenefájlok a beépített memóriában 
tárolódnak (csak e esetén). A felvételek 
kísérőzenével való, memóriakártyáról történő lejátszásához 
előzetesen le kell töltenie a zenei fájlokat (A 300).

• A zenei fájloknak a számítógépre való letöltése után 
a Transfer Utility LE szoftver használatával átviheti azokat 
abba a memóriába, amely a kísérőzenével lejátszani kívánt 
felvételeket tartalmazza. További részleteket a „Transfer 
Utility LE Software Guide/Transfer Utility LE Szoftver útmutató” 
(PDF-fájl) tartalmaz.

• A memóriakártya inicializálása minden esetlegesen átmásolt 
zenét és képet is töröl a memóriakártyáról. (e 
A beépített memória előre telepített zenefájljai az inicializálás 
után visszaállítódnak.)
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A lejátszás kezdőpontjának megadása
Ha a lejátszandó jelenet hosszú, esetleg egy meghatározott pontjától 
kívánja lejátszani. Használhatja a videó idősort az AVCHD jelenetek 
6 másodperc és 6 perc között rögzíthető időközű szegmensekre 
bontásához.

1 Nyissa meg a kívánt indexképernyőt AVCHD-filmekhez 
(A 66).

2 Nyissa meg a jelenet [Idősor] képernyőt.

• Az [Idősor] megjelenik. Miniatűr mutatja a jelenet első képét. 
Alatta az idősoron egyenletes közökben képkockák vannak 
a jelenetből.

• az indexképernyőre való visszatéréshez érintse meg a [K] ikont 
kétszer.

9 N † ƒ ’ y }
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3 Érintse meg a kívánt jelenetet az idősoron a jelenet 
lejátszásának elindításához attól a ponttól. 

1 Érintse meg a kétszer, hogy az indexképernyőre visszajusson.

2 Előző/következő jelenet.

3 Pöccintsen balra az idősoron a következő 5 kocka 
megjelenítéséhez.

4 Jelenetek videominősége és hossza.

5 Felvétel dátuma és időpontja.

6 Pöccintsen jobbra az idősoron az előző 5 kocka megjelenítéséhez.

7 Aktuális jelenet/A jelenetek teljes száma.

8 A jelenleg kiválasztott időköz a képkockák között.

A képkockák időközének beállítása

1

7 8

4
5

6

2

3

[6 mp] > A kívánt időköz > [K]
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Diavetítés
Lejátszhat a fotókból összeállított diavetítést a kamerán. Még zenét is 
beállíthat hozzá.

1 Jelenítse meg az [}] indexképernyőt (A 72).

2 Válassza ki a zeneszámot. 

3 Érintse meg a bemutató első fényképét, hogy egyképes 
nézetben jelenjen meg.

4 A képernyőt megérintve jelenítse meg a lejátszási 
kezelőszerveket, majd érintse meg a [Ð] gombot 
a kiválasztott zeneszámhoz beállított diavetítés lejátszásához.

A diavetítés alatt
• Érintse meg a képernyőt, majd a [Ø] vagy [Ù] megérintésével állítsa 

be a hangerőt.
• Érintse meg a képernyőt, majd érintse meg a [Ý] gombot a diavetítés 

leállításához.

9 N † ƒ ’ y }
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• A kísérőzenéhez használt zenefájlok a beépített memóriában 
tárolódnak (csak e esetén). A memóriakártyán 
rögzített fényképek diavetítésének kísérőzenével történő 
lejátszásához előzetesen le kell töltenie a zenei fájlokat 
(A 300).

• A zenei fájloknak a számítógépre való letöltése után 
a Transfer Utility LE szoftver használatával átviheti azokat 
abba a memóriába, amely a kísérőzenével lejátszani kívánt 
felvételeket tartalmazza. További részleteket a „Transfer 
Utility LE Software Guide/Transfer Utility LE Szoftver útmutató” 
(PDF-fájl) tartalmaz.

• A memóriakártya inicializálása minden esetlegesen átmásolt 
zenét és képet is töröl a memóriakártyáról. (e 
A beépített memória előre telepített zenefájljai az inicializálás 
után visszaállítódnak.)
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Szerkesztési funkciók

Jelenetek megosztása
Az AVCHD jelenetek feloszthatók, a kívánt részek meghagyhatók, 
a nem kívánt részek pedig törölhetők.

1 A kívánt jelenet lejátszása (A 66).

2 A jelenetek megosztásához jelenítse meg a jelenetvágó 
képernyőt ott, ahol meg szeretné osztani a jelenetet.

3 Állítsa a jelenetet a kívánt ponthoz, ha szükséges.
• A lejátszási kezelőszervek megjelennek a képernyőn (A 69). 

A különleges lejátszási módokkal (gyors lejátszás, kocka 
előre/hátra) keresse meg a kívánt pontot.

4 Ossza meg a jelenetet.

• A szétválasztási ponttól a régi jelenet végéig tartó új jelenet 
jelenik meg az indexképernyőn.

9 N † ƒ ’ y }
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A képernyőt megérintve jelenítse meg a lejátszási 
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Jelenetek vágása
MP4 jelenetek vágásakor eltávolíthatja az adott pont előtt vagy után 
rögzített összes videót. Ilyenkor csak a megőrizni kívánt részt tartja meg.

1 Játssza le a vágni kívánt jelenetet (A 66).

2 Jelenítse meg a jelenetvágó képernyőt ott, ahol meg 
szeretné vágni a jelenetet.

• Amikor előre és hátra mozdul kockákat a jelenet megosztása 
közben, a kockák közötti időeltérés kb. 0,5 másodperc.

• Ha a jelenetet nem tudja azon a helyen megosztani, ahol 
a lejátszást szünetelteti, léptessen egy kockát előre vagy hátra, 
ott válassza szét a jelenetet.

• Lejátszáskor a képben és a hangban zavar lehet a jelenet 
megosztásának helyénél. 

• A nagyon rövid jelenetek (3 mp-nél rövidebb) nem oszthatók fel.

• A jeleneteket nem lehet megosztani a határaiktól számított 
1 másodperces tartományokon belül.

9 N † ƒ ’ y }
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3 Állítsa a jelenetet a kívánt ponthoz, ha szükséges.
• A vágási pontot a ´ jelölő jelzi.
• A lejátszási kezelőszervek megjelennek a képernyőn (A 69). 

A különleges lejátszási módokkal (gyors lejátszás, kocka 
előre/hátra) keresse meg a kívánt pontot.

4 Vágja meg a jelenetet.

• Válassza ki, hogy a ´ jelölő előtt vagy után szeretne vágni, 
és hogy a videó megmaradó részét új jelenetként (az eredeti 
megtartásával) vagy az eredeti felülírásaként szeretné menteni.

• A [Stop] megérintésével félbeszakíthatja a műveletet.

• Előfordulhat, hogy a következő MP4 jelenettípusoknál 
a részleges törlés nem végezhető el megfelelően.
- e A beépített memóriából SDXC 

memóriakártyára másolt jelenetek.
- Memóriakártyára más eszköz használatával rögzített 

vagy másolt jelenetek.

• A jeleneteket nem lehet megvágni a határaiktól számított 
kb. 0,5 másodperces tartományokon belül.

[Részleges törlés] > [Törlés idáig] vagy [Törlés innentől] > 
[Új fájl] vagy [Felülírás]
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Jelenet bélyegképének módosítása
A 9 módban rögzített jelenetek esetén módosítható a baba albumban 
([9] indexképernyő) megjelenő bélyegkép.

1 Jelenítse meg az [9] indexképernyőt (A 66).

2 Játssza le a kívánt jelenetet.

3 Ha a jelenet bélyegképeként használni kívánt kép megjelenik, 
állítsa meg a lejátszást és nyissa meg a [Ikon beállítása] 
ablakot.

4 Állítsa a jelenetet a kívánt ponthoz, ha szükséges.
• A lejátszási kezelőszervek megjelennek a képernyőn (A 69). 

A különleges lejátszási módokkal (gyors lejátszás, kocka 
előre/hátra) keresse meg a kívánt pontot.

5 A megjelenített képkocka beállítása a jelenet 
bélyegképeként.

9 N † ƒ ’ y }
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e Felvételek másolása 
memóriakártyára
A felvételek a beépített memóriából memóriakártyára másolhatók.

■ Felvételek másolása az indexképernyőről

1 Nyissa meg a kívánt indexképernyőt a beépített memóriában 
(A 66, 72).
• Egy meghatározott napon rögzített jelenetek/fényképek 

másolásához balra vagy jobbra pöccintéssel válasszon 
ki egy másolni kívánt jelenetet vagy fényképet. 

• Csak a baba albumban ([9] indexképernyő) megjelenített 
jelenet bélyegképe kerül módosításra.

• A módosított bélyegképpel rendelkező jelenet megosztása 
visszaállítja a jelenet bélyegképét.

• A memóriakártya-foglalatba helyezze be azt a memóriakártyát, 
amelyre a felvételeket másolni kívánja, és győződjön meg róla, 
hogy van rajta elegendő szabad hely.

9 N † ƒ ’ y }
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2 Másolja át a felvételeket.

* Ha a [Választ] lehetőséget választotta, végezze el a következő eljárást, 
mely során kiválasztja az egyes felvételeket másolásra az [Igen] 
megérintése előtt.

** A [Stop] megérintésével félbeszakíthatja a műveletet.

Egyes felvételek kiválasztása

1 Érintse meg a másolni kívánt jeleneteket/fényképeket. 
• A megérintett felvételek mellett pipa ! jelenik meg. A kiválasztott 

felvételek teljes száma megjelenik a " ikon mellett.
• Érintse meg a kiválasztott jelenetet vagy fényképet ismét 

a kiválasztás visszavonásához. Az összes bejelölés egyszerre 
törléséhez érintse meg az [Eltáv.: Mind] > [Igen] lehetőséget.

2 Az összes kívánt felvétel kiválasztása után érintse meg 
az [OK]-t.

Beállítások

[<dátum>] vagy [<mappanév>]
Adott napon rögzített összes jelenet/kép másolása. AVCHD-jelenetek 
esetén a dátum megjelenik a vezérlőgombon. MP4-filmek és fényképek 
esetén a mappanév jelenik meg. A mappanév utolsó négy számjegye 
a mappa létrehozásának dátumát jelöli (például:  1103 = november 3.).

[Választ]:
Egyes felvételek kiválasztása másoláshoz.

[Szerkesztés] > [Másolás (&'8)] > A kívánt beállítás* > 
[Igen]** > [OK]
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■ A fényképek másolása egyenként

1 Egyképes nézetben válassza ki a másolni kívánt fényképet 
(A 72).

2 Másolja át a fényképeket.

3 Balra vagy jobbra pöccintve válasszon másik másolni kívánt 
fényképet, vagy érintse meg az [X] ikont. 

[Mind. jel.] vagy [Minden Kép]
Az összes jelenet vagy kép másolása.

• A következő esetekben nem tud felvételeket 
a memóriakártyára másolni:
- Ha a memóriakártya-foglalat fedele nyitva van.
- Ha a LOCK kapcsoló a memóriakártyán az írást 

megakadályozó helyzetben van.
- Elfogytak a szabad mappa- és fájlszámok. (A 227).
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Filmek konvertálása MP4 formátumba
A korábban rögzített jeleneteket az interneten és egyéb eszközökön 
széles körben használt MP4 formátumba konvertálhatja. Az eredeti 
jelenet méretétől függően esetleg gyengébb videominőséget is 
kiválaszthat a kisebb fájlméret érdekében. Ez akkor hasznos például, 
ha fel szeretné tölteni a videókat az internetre, mivel a kisebb videofájlok 
sokkal gyorsabban feltölthetők. Továbbá, ha egy jelenetet konvertál, 
a konvertált jelenetre egyedi, mozifilm hatású szűrőket, kísérőzenét és 
dekorációkat alkalmazhat.
Csak e esetén: Az eredeti jelenetet a beépített memóriába 
kell menteni, míg a konvertált MP4 jelenetet a kamera 
a memóriakártyára menti.

1 Nyissa meg a konvertálni kívánt jeleneteket tartalmazó 
indexképernyőt (A 66).
• e Válassza ki a kívánt indexképernyőt a beépített 

memóriában.
• Ha kísérőzenét szeretne hozzáadni a konvertált jelenethez, 

válassza ki a zeneszámot (2. lépés, A 129).

2 Nyissa meg a képernyőt a konvertálni kívánt jelenetek 
kiválasztásához.

9 N † ƒ ’ y }
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* Csak akkor szükséges, ha a kijelölt jeleneteket egyetlen videóvá kívánja 
konvertálni.

3 Érintse meg a konvertálni kívánt jeleneteket. 
• Egy-egy pipa ! jelenik meg a megérintett jelenetek mellett. 

A kiválasztott jelenetek teljes száma megjelenik a " ikon mellett.
• Érintse meg a kiválasztott jelenetet a pipa visszavonásához. 

Az összes bejelölés egyszerre törléséhez érintse meg 
az [Eltáv.: Mind] > [Igen] lehetőséget.

4 Az összes kívánt jelenet kiválasztása után érintse meg 
az [OK]-t, majd a [Tovább] lehetőséget.
• Ha a szerzői jogokról tájékoztatás jelenik meg, olvassa el 

figyelmesen, majd egyetértése jeléül kattintson az [OK]-ra.

• Mozifilm hatású szűrő hozzáadása*:

A mozifilm hatású szűrő kikapcsolásához érintse meg újra 
a [FILTER] ikont.

• Hangbeállítások módosítása. Ha kiválasztott egy zeneszámot, 
megváltoztathatja a konvertált jelenet hangerejét, illetve az eredeti 
hang és a kísérőzene közti egyensúlyt.

[Szerkesztés] > [Konvert. MP4-re (&'8)] (e) vagy 
[Konvert. MP4-re] (d) > [OK] > [Jelenetek egyesítése]* > 
A konvertált filmek kívánt képminősége

[FILTER 1] > Válassza ki a kívánt szűrőt (A 89) > [OK] 
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** [Ô] vagy [Õ] fejhallgató használatakor.

• Dekoráció hozzáadása*:

* Mozifilm hatású szűrő és dekoráció együttes alkalmazása nem 
lehetséges.

5 A [START] gomb megérintésével indítsa el a jelenet(ek) 
konvertálását.
• A [STOP] megérintésével félbeszakíthatja a műveletet.

6 Érintse meg az [OK] gombot.

AVCHD filmek: 
A jelenetek videominősége és felbontása a konverzió előtt és után

Eredeti AVCHD jelenet

Konvertált MP4 jelenet

24 Mb/s
(1920x1080)

17 Mb/s
(1920x1080)

4 Mb/s
(1280x720)

50P (1920x1080) – – –

MXP (1920x1080) Ü Ü Ü

FXP (1920x1080) Ü Ü Ü

LP (1280x720) Ü Ü Ü

[Ý] > [Ø] vagy [Ù]** a hangerő beállításához > [y] 
vagy [Û] a kísérőzene egyensúlyának beállításához > [K]

[Ò] > A jelenet díszítése (A 98)
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MP4-filmek: 
A jelenetek videominősége és felbontása a konverzió előtt és után

Eredeti jelenet

Konvertált jelenet

24 Mb/s 
(1920x1080)

17 Mb/s 
(1920x1080)

4 Mb/s 
(1280x720)

35 Mb/s (1920x1080) – – –

24 Mb/s (1920x1080) Ü Ü Ü

17 Mb/s (1920x1080) Ü Ü Ü

4 Mb/s (1280x720) – – Ü

• Ha az AVCHD-filmeket 50i képfrekvenciával konvertálja, 
az eredményül kapott MP4-film képfrekvenciája 25P lesz.

• Sokszori felvételkészítés és jelenettörlés esetén (töredezett 
memória) előfordulhat, hogy az MP4 konverzió nem működik 
megfelelően.

• Különböző képfrekvenciával rögzített videókat nem lehet 
egyetlen videóba egyesíteni az MP4 konverzió során.
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e Filmek konvertálása gyorsított 
felvétellé
A beépített memóriába rögzített MP4 jeleneteket átkonvertálhatja 
a memóriakártyán tárolt gyorsított, hosszú időközű felvételekké. 
A konvertáláshoz kiválasztható gyorsított sebességértékek megegyeznek 
a teljes jelenet gyorsított felvétellel készítésekor elérhetőkkel (A 95).

1 Nyissa meg a konvertálni kívánt jeleneteket tartalmazó 
indexképernyőt (A 66).

2 Válassza ki a konvertált gyorsított felvételek videominőségét.

* Csak akkor szükséges, ha a kijelölt jeleneteket egyetlen gyorsított 
felvételben kívánja egyesíteni.

3 Válassza ki a konvertált gyorsított felvételek lejátszási 
sebességét, majd érintse meg az [OK] gombot.
• Ha [x10] és [x1200] közötti gyorsított lejátszási sebességet 

választ, az [OK] megérintése előtt azt is kiválaszthatja, hogy 
egyetlen képkockát vagy 0,5 másodpercnyi videót kíván 
megtartani. Az időközönként egy-egy képkocka egyenletesebb 
hosszú időközű jelenetet eredményez, a 0,5 másodperces 
videók rögzítése viszont jobb lehet gyorsan mozgó témához.

9 N † ƒ ’ y }
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4 Érintse meg a konvertálni kívánt jeleneteket. 
• Egy-egy pipa ! jelenik meg a megérintett jelenetek mellett. 

A kiválasztott jelenetek teljes száma megjelenik a " ikon mellett.
• Érintse meg a kiválasztott jelenetet a pipa visszavonásához. 

Az összes bejelölés egyszerre törléséhez érintse meg 
az [Eltáv.: Mind] > [Igen] lehetőséget.

5 Az összes kívánt jelenet kiválasztása után érintse meg 
az [OK]-t, majd a [Tovább] lehetőséget.
• Ha a szerzői jogokról tájékoztatás jelenik meg, olvassa el 

figyelmesen, majd egyetértése jeléül kattintson az [OK]-ra.

6 A [START] gomb megérintésével indítsa el a jelenet(ek) 
konvertálását.
• A [STOP] megérintésével félbeszakíthatja a műveletet.

7 Érintse meg az [OK] gombot.

• Sokszori felvételkészítés és jelenettörlés esetén (töredezett 
memória) előfordulhat, hogy a gyorsított felvétel konverziója 
nem működik megfelelően.

[w] > [1 képkocka] vagy [0,5 mp] > [K]
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A kamera csatlakozói
Ez a fejezet további részleteket tartalmaz kamera kimeneti 
csatlakozóiról, illetve csatlakoztatási ábrákat mutat be a kamera 
más eszközökhöz történő csatlakoztatásáról.

Lejátszás a TV képernyőjén
Az alábbi szakasz a kamera HDTV-hez való csatlakoztatásáról 
szól a felvételek visszajátszásához.

A felvételek tárolása és megosztása másokkal
Ez a rész a felvételek különböző külső eszközökre mentéséről 
szól: számítógépre, videolejátszóra, az opcionális CS100 
Connect Stationre vagy külső merevlemezre, számítógép 
használata nélkül (csak e esetén).

* e Ügyeljen arra, hogy ez a fejezet csak a kábeles 
csatlakozást (vezetékes csatlakozást) tárgyalja. A kamera 
kényelmes vezeték nélküli kapcsolati funkcióinak használatáról 
lásd a WiFi funkciók fejezetet (A 173).

150
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A kamera csatlakozói
Nyissa ki az LCD-panelt, hogy a kamera csatlakozóihoz jusson.

1 AV OUT/× csatlakozó

2 HDMI OUT-csatlakozó 

A HDMI OUT-csatlakozó minőségi digitális kapcsolatot biztosít, 
amely egy kábelen szolgáltatja a videó és hang jelet is. Ez egy 
HDMI mini csatlakozó. Kereskedelemben kapható HDMI-kábel 
használatakor győződjön meg róla, hogy a HDMI-kábel egyik 
csatlakozója A, a másik pedig C típusú.

3 USB-csatlakozó 

Ez a csatlakozó egy mini-AB aljzat. A standard 
A csatlakozóaljzatokkal rendelkező számítógépekhez vagy digitális 
eszközökhöz történő csatlakozáshoz használhatja a mellékelt 
USBkábelt. Csak e esetén: Az opcionális UA-100 
USB-adapter lehetővé teszi a kamera külső merevlemezhez 
vagy hasonló tárolóeszközhöz történő csatlakoztatását standard 
Akábellel.

1 2 3
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Csatlakoztatási diagramok
A következő csatlakoztatási ábrákon a bal oldalon a kamera csatlakozói 
láthatók, a jobb oldalon pedig (referenciaképpen) a csatlakoztatott 
eszköz csatlakozóira mutatunk példákat.

1. csatlakoztatási mód HDMI

Típus: Digitális  Minőség: Nagyfelbontású  Csak kimenet
Csatlakoztassa olyan, nagyfelbontású TV-hez (HDTV), amely HDMI 
bemenettel rendelkezik. 

A HDMI™ csatlakozóról

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) csatlakozás (1) 
kényelmes digitális összeköttetést biztosít a hang és a kép 
egyetlen kábelen történő továbbításával. Ha HDMI-csatlakozóval 
ellátott HDTV-hez csatlakoztatja a kamerát, akkor a legkiválóbb 
minőségben élvezheti a felvétel képét és hangját is. A kamera 
a HDTV képességei alapján beállítja a kimeneti felbontást.

• A kamera HDMI OUT-csatlakozója csak kimenetként szolgál. 
Ne csatlakoztassa külső eszköz HDMI kimenetéhez, mert 
ezzel megsérülhet a kamera.

HTC-100/SS Nagysebességű 
HDMI-kábel (mellékelve)HDMI mini 

csatlakozó
HDMI-csatlakozó 

(standard)
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• Amíg egy HDMI-kábel csatlakoztatva van a kamerához, 
az AV OUT/× csatlakozón nem jelenik meg videojel.

• A helyes működés nem garantált, ha a kamerát 
DVImonitorhoz csatlakoztatja.

• Előfordulhat, hogy a HDTV-től függően a személyes 
videotartalom megfelelő lejátszása nem lehetséges az 1 
csatlakoztatási móddal. Próbálja meg a 2 csatlakozással.



153 

A kamera csatlakozói

                                                                                                                                                            

2-� csatlakozási mód Kompozit video

Típus: analóg  Minőség: normál felbontású  Csak kimenet
Csatlakoztassa normál TV vagy videokészülék hang és kép bemeneti 
csatlakozóihoz. Változtassa meg a kamera következő beállításait:
- 1 > t > [TV-Típus] a TV-nek megfelelően (széles vagy 4:3), 

ha a TV nem képes észlelni és beállítani a képarányt
- Az 1 > q > [AV/Fejhallgató] beállítást állítsa [Ò AV] értékre.

2-� csatlakozási mód Kompozit video (SCART)

Minden vonatkozásban pontosan megegyezik a 2-� 
csatlakozással.
Csatlakoztassa normál TV vagy VCR SCART bemeneti csatlakozójához. 
SCART adapterre van szükség (külön megvásárolható).

Piros

Fehér

Sárga

STV-250N sztereó videokábel 
(opcionális)

STV-250N sztereó videokábel
(opcionális) SCART adapter 

(kereskedelemben kapható)

Sárga

Piros
Fehér
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3. csatlakoztatási mód USB

Típus: Digitális adatcsatlakozó  Csak kimenet
Csatlakoztassa kameráját egy számítógéphez a rögzített adat mentése, 
vagy a CS100 Connect Station-höz a felvételek biztonsági mentése 
céljából. Csak e esetén: Csatlakoztassa a kamerát egy 
külső merevlemezhez a teljes memória egy tökéletes másolatának 
a lementéséhez.

USB kábel 
(mellékelve)Mini-AB Standard-A

(számítógép vagy CS100 
Connect Station)

Mini-AB
UA-100 

USB-adapter 
(opcionális)

Külső adathordozóhoz 
mellékelt/beépített USB-kábel

Standard-A

Külső merevlemez

�

� Csak e esetén
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Lejátszás a TV képernyőjén
A kamerát TV készülékhez csatlakoztatva nagyobb társasággal is 
élvezheti felvételeit.

1 Kapcsolja ki a kamerát és a TV-t. 

2 Csatlakoztassa a kamerát a TV-hez. 
• Nézze meg a Csatlakoztatási diagramok részt (A 151) 

és válassza a TV-nek legmegfelelőbb csatlakozást.

3 Kapcsolja be a csatlakoztatott TV-t.
• A TV-n válassza azt a videó bemenetet, amelyhez a kamerát 

kapcsolta. Használja a TV használati útmutatóját is.

4 Kapcsolja be a kamerát és állítsa lejátszás módba. 

5 Nyissa meg a kívánt indexképernyőt (A 66, 72).
• Játssza le a kívánt filmeket vagy a fényképeket.

• Ha fontos a működés folyamatossága, táplálja a kamerát 
a kompakt hálózati adapterről, nem az akkumulátorról.

• A beépített hangszóró le lesz némítva, ha kábelt csatlakoztat 
a HDMI OUT-csatlakozóhoz vagy AV OUT-/× csatlakozóhoz.

• e A HDMI OUT- vagy az AV OUT-/× csatlakozón 
nem jelenik meg kép és hang, ha a WiFi funkciókat használja.

9 N † ƒ ’ y }
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• 2-� vagy 2-�csatlakozási mód: Ha 16:9-es videót játszik 
le normál, 4:3-as képarányú televízión, a WSS rendszerrel 
kompatibilis televíziók automatikusan átkapcsolnak széles 
formátumú (16:9) módba. Ha ez nem történik meg, 
manuálisan kell átkapcsolnia a tv-készüléket.

• A kompatibilis memóriakártya-foglalattal rendelkező, 
AVCHDkompatibilis tv-készülékek és digitális felvevők 
közvetlenül a memóriakártyáról le tudják játszani a kamerával 
felvett AVCHD filmeket. Lásd a használt eszköz használati 
útmutatóját. Esetleg nem minden eszköz képes korrekt 
lejátszásra, még ha kompatibilis is az AVCHD szabvánnyal. 
Ilyenkor a memóriakártyán lévő felvételeket játssza le 
a kamerával.

• A  módban rögzített jelenetek tv-készüléken vagy külső 
monitoron történő lejátszásakor ajánlott növelni a tévé, 
számítógép-monitor vagy egyéb képernyő fényerejét.

• A használt tv-készüléktől függően előfordulhat, hogy a kamera 
képének külső széle nem jelenik meg teljesen.
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A felvételek tárolása és megosztása 
másokkal
Mentse felvételeit rendszeresen. Több lehetősége is van a felvételek 
mentésére. Minden mód különböző előnyökkel rendelkezik, válasszon 
mentési módot felvételeihez aszerint, hogy mire kívánja használni őket.

Számítógép (A 158)
Mentse a felvételeket egy számítógépre.2Közvetlenül 

a memóriakártyáról1

e Külső merevlemez 
(A 166)
Játssza vissza felvételeit 
a merevlemezről a kamera 
segítségével, vagy archiválja őket stb.

USB kapcsolat

Blu-ray lemezfelvevő vagy egyéb 
videolejátszó3 (A 171)
Játssza vissza a felvételeket 
a csatlakoztatott TV-n, írja ki őket 
lemezre stb.

CS100 Connect Station 
(opcionális, A 164, 192)
Játssza vissza a felvételeket 
a csatlakoztatott TV-n, ossza meg őket4 stb.

e NFC + 
WiFi kapcsolat
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1 e A beépített memóriáról való mentéshez előre másolja át 
a felvételeket a memóriakártyára (A 140).

2 A lementett felvételek szerkesztéséhez/lejátszásához használható funkciók 
a használt számítógép konfigurációjától, illetve a telepített szoftverek függenek.

3 A lementett felvételek szerkesztéséhez/lejátszásához használható funkciók 
a felvétetek specifikációitól függenek. Továbbá lehetséges, hogy nem lesz 
képes MP4-filmek mentésére.

4 Több CS100 Connect Station között vagy CANON iMAGE GATEWAY 
szolgáltatást használva.

A felvételek mentése számítógépre
Az alábbi szakasz a felvételek számítógépre másolásáról szól 
USBcsatlakozás segítségével. AVCHD-filmekhez használja 
a Transfer Utility LE1 szoftvert, illetve MP4-filmekhez és képekhez 
a CameraWindow DC2 szoftvert.
1 Szoftver AVCHD filmekhez, a PIXELA weboldaláról ingyenesen letölthető.
2 Szoftver fényképekhez és MP4-filmekhez, a helyi Canon honlapról ingyenesen 

letölthető.

■ AVCHD filmek elmentése (Windows/Mac OS)
A Transfer Utility LE szoftverrel rögzített AVCHD jeleneteket számítógépre 
mentheti. Töltse le* a szoftvert és telepítse, mielőtt a kamerát első 
alkalommal csatlakoztatja a számítógéphez. Hajtsa végre az alábbi 
lépéseket a mellékelt Gyors útmutató „Transfer Utility LE” szakaszában 
leírtak figyelembe vételével. A rendszerkövetelményekkel és 
a telepítéssel kapcsolatos részletek a PIXELA webhelyén találhatók 
(URL-cím az 1. lépésben).
* A szoftver letöltéséhez internetkapcsolatra van szükség. 
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Telepítés

1 Töltse le a tömörített fájlt a PIXELA weboldaláról.
• A következő weboldalról töltheti le a tömörített telepítőfájlt:

http://pixela.jp/cetule_dl
2 Tömörítse ki a fájlt.

• A tömörített fájl tartalmazza a telepítőt (setup.exe) és a szoftver 
használati útmutatót (PDF-fájl).

3 Telepítse a szoftvert a PIXELA webhelyén leírtaknak 
megfelelően.

A kamera csatlakoztatása a számítógéphez

1 Kamera: Használja a kompakt hálózati adaptert a kamera 
üzemeltetésére.

2 Kamera: Nyissa meg a kívánt indexképernyőt AVCHD-
filmekhez (A 66).

3 Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez az USB-kábellel.
• Csatlakozás 3-� Lásd: Csatlakoztatási diagramok (A 154).
• Ha egy eszközválasztó képernyő jelenik meg, válassza 

a [Számítógép] elemet.
• Az [USB csatl.] információ jelenik meg a kapcsolat létrejötte után.
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4 Számítógép: Kattintson kétszer a jobb oldalon 
látható ikonra.
• Számítógépek Windows rendszerrel: Ha az AutoPlay 

párbeszédpanel jelent meg a számítógép képernyőjén, 
zárja be.

5 Számítógép: Mentse felvételeit a PDF szoftver használati 
útmutatóban leírtaknak megfelelően.

■ MP4-filmek és fényképek mentése (Windows/Mac OS)
A CameraWindow DC szoftverrel az MP4-filmek és a fényképek 
a számítógépre másolhatók és rendezhetők. A kompatibilitási 
információk és rendszerkövetelményekkel kapcsolatos legfrissebb 
információk a helyi Canon honlapon tekinthetők meg.

Telepítés

Telepítse a szoftvert, mielőtt a kamerát első alkalommal csatlakoztatja 
a számítógéphez. Telepítse a szoftvert akkor is, ha a CameraWindow DC 
eltérő verziójával már rendelkezik a számítógépen. A szoftver automatikus 
frissítés szolgáltatása a kamerára optimalizált funkciókat tehet elérhetővé.

• A szoftver telepítése előtt győződjön meg róla, hogy 
a számítógép csatlakozik az internetre.
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1 Töltse le a szoftvert a helyi Canon honlapról.
• A következő webhelyről töltheti le az CameraWindow DC 

szoftvert.

www.canon.com/icpd
(Kattintson az országra/régióra, válassza ki a kamera típusát 
és lépjen tovább a letöltési oldalra.)

2 A telepítés megkezdéséhez kattintson duplán az 1. lépésben 
letöltött fájlra.
• Kövesse a megjelenő utasításokat a szoftver telepítéséhez.
• Windows esetén ha megjelenik a Felhasználói fiókok kezelése 

párbeszédablak, kövesse az utasításokat.
• Ha az utolsó lépés (Befejezés) jelenik meg a képernyőn, 

a szoftver feltelepítése sikeresen befejődött. Kattintson 
a Befejezés ikonra a telepítő bezárásához.

A kamera csatlakoztatása a számítógéphez

1 Kamera: Használja a kompakt hálózati adaptert a kamera 
üzemeltetésére.

2 Kamera: Nyissa meg az MP4-filmek [y] indexképernyőjét 
(A 66) vagy a [}] indexképernyőt (A 72).

9 N † ƒ ’ y }
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3 Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez az USB-kábellel.
• Csatlakozás 3-� Lásd: Csatlakoztatási diagramok (A 154).
• Ha egy eszközválasztó képernyő jelenik meg, válassza 

a [Számítógép] elemet.
• Az [USB csatl.] információ jelenik meg a kapcsolat létrejötte után.

4 Számítógép: A CameraWindow DC automatikusan elindul, 
és megjelenik a főképernyő.
• Windows: Ha helyette az AutoPlay párbeszédablak jelenik meg, 

kattintson a Downloads Images From Canon Camera/Képek 
letöltése a Canon kameráról pontra a CameraWindow DC 
program elindításához.

• Mac OS: Ha nem indul el automatikusan, indítsa a programot 
manuálisan.

5 Számítógép: A CameraWindow DC fő képernyőjén 
kattintson az Import Images from Camera/Képek importálása 
a kameráról > Import Untransferred Images/Át nem vitt képek 
importálása pontra.

• A számítógépre még át nem vitt MP4-filmek és fotók mentésre 
kerülnek a számítógépre. 

• Kattintson a Cancel gombra az átvitel megszakításához.
• Ha az átvitel befejeződött, kattintson az OK gombra és zárja be 

a CameraWindow DC programot.
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• Amikor a kamera számítógéphez csatlakozik: 
- Ne nyissa ki a memóriakártya-foglalat fedelét.
- Ne változtassa meg és ne törölje a kamerán lévő mappákat 

vagy fájlokat a számítógépen, mert ez végleges 
adatvesztéssel járhat. A felvételek számítógépre 
mentéséhez javasoljuk, használja az ebben a szakaszban 
ismertetett szoftvert (Transfer Utility LE az AVCHD-filmek 
esetén; CameraWindow MP4-filmek és fotók esetén).

- Ne tegye a számítógépet Alvó vagy Hibernált állapotba 
(Windows) és ne aktiválja az Alvás funkciót (Mac OS).

• Ha a számítógépen szeretné használni a felvételeket, először 
készítsen róluk másolatot. A szerkesztéshez a másolatokat 
használja, ne az eredetiket.

• A CameraWindow DC eltávolításához:
- Windows: A Vezérlőpulton kattintson a Program 

eltávolítása pontra (a Programok alatt), illetve a Programok 
és szolgáltatások pontra. Válassza ki a Canon Utilities 
CameraWindow DC 8 elemet, kattintson az Eltávolítás/
módosítás menüpontra, majd az OK gombra.

- Mac OS: Húzza át a következő mappát a Trash/Kuka ikonra.
/Applications/Canon Utilities/CameraWindow
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A felvételek mentése az opcionális CS100 
Connect Station (USB) segítségével
A filmek és fényképek könnyen elmenthetők egy, a kamerához 
csatlakoztatott CS100 Connect Station-re. A felvételeit albumokba 
rendezheti, lejátszhatja őket a csatlakoztatott HDTV-n, vagy 
megoszthatja őket az interneten. További részleteket a CS100 
használati útmutatójában talál.
Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan csatlakoztatható a kamera a CS100 
Connect Station-höz a mellékelt USB-kábellel. Csak e 
esetén: Használhatja a kényelmes NFC/WiFi kapcsolódási módot is 
(A 192).

• A következő MP4 jeleneteket a számítógépen több fájlként 
érzékelik más eszközök.
- 4 GB-ot meghaladó jelenetek.
- 30 percnél hosszabb, 35 Mb/s minőségben rögzített 

jelenetek.
- 1 óránál hosszabb, 35 Mb/s-től eltérő minőségben rögzített 

jelenetek.

• A számítógéptől függően előfordulhat, hogy a szoftver nem 
működik megfelelően, vagy nem képes a filmek lejátszására.

• Ha a kamera tápellátásáról csak az akkumulátor gondoskodik, 
a töltöttségi szint a CameraWindow DC fő képernyőjén 
a kamera részleteinél (Battery Capacity/
Akkumulátorkapacitás) mindig Full/Tele jelzéssel jelenik meg, 
a kamera akkumulátorának töltöttségi állapotától függetlenül.
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1 Használja a kompakt hálózati adaptert a kamera 
üzemeltetésére.

2 Nyomja meg a ] gombot a kamera lejátszási módba 
kapcsolásához.

3 Válassza az USB-csatlakozás típust.

4 Csatlakoztassa a kamerát a Connect Station-höz az USB-
kábellel.
• Csatlakozás 3-� Lásd: Csatlakoztatási diagramok (A 154). 
• Ha egy eszközválasztó képernyő jelenik meg, válassza 

a [Connect Station] lehetőséget.
• A csatlakozás létrejötte után a az adatok átvitele automatikusan 

elkezdődik.
• A fájlok lementése után ellenőrizheti a Connect Station-t. 

Használja a CS100 használati útmutatóját.

5 Húzza ki az USB-kábelt.
• Újra megjelenik az indexképernyő a kamera képernyőjén.
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0 > [1 Egyéb beállítások] > q > 
[USB Csatlakozás Típus] > [  Connect Station] vagy 
[  Csatl. és Beáll.] > [X]    
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e Memóriatartalom mentése: 
Teljes memória mentése külső merevlemezre
A videók és képek könnyen elmenthetők egy, a kamerához 
csatlakoztatott, kereskedelemben kapható külső merevlemezes 
meghajtóra. A kamerával közvetlenül lejátszhatók a merevlemezen 
lévő felvételek.
Inicializálja a merevlemezt (A 170), ha azt első alkalommal használja 
ezzel a kamerával.

■ Memória mentése külső merevlemezre

1 Használja a kompakt hálózati adaptert a kamera 
üzemeltetésére.

2 Nyomja meg a ] gombot a kamera lejátszási módba 
kapcsolásához.

3 Csatlakoztassa a kamerát a külső meghajtóhoz.
• Csatlakozás 3-� Lásd: Csatlakoztatási diagramok (A 154).
• Ha a külső merevlemezhez mellékelt USB-kábel standard-A 

csatlakozóval rendelkezik, akkor az opcionális UA-100 USB-
adaptert kell használnia.

9 N † ƒ ’ y }
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4 Mentse el a kívánt memória teljes tartalmát.

 
* A folyamatban levő művelet megszakításához érintse meg a [Stop] > 

[Igen] gombot.

• A memória kiválasztása után ellenőrizheti a merevlemezen 
létrehozandó mappa nevét. Minden memóriatartalom-mentési 
művelet egy külön mappát hoz létre, amelynek a neve a másolás 
dátuma (numerikus formában).

A külső meghajtó csatlakoztatásának bontása előtt
A külső meghajtó kikapcsolása vagy csatlakozásának kihúzása előtt 
biztonságosan távolítsa el a meghajtót, a fájlok sérülésének elkerülése 
érdekében. A [Külső merevlemez] képernyőn:

• Memória külső merevlemezre mentésekor a kamerát 
a kompakt hálózati adapterről kell üzemeltetni. Ha kihúzza 
a kompakt hálózati adaptert, a kamera és a merevlemez 
csatlakozása megszűnik, amelynek eredményeképpen 
a merevlemezen lévő adatok megsérülhetnek.

[Mentés a merevlemezre] > A kívánt memória > [Igen]* > [OK]

[A merevlemez biztonságos eltávolítása] > [Igen]
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■ Korábban elmentett felvételek lejátszása 
a merevlemezes meghajtóról

1 Csatlakoztassa a kamerát a külső meghajtóhoz.
• Az előző eljárás 1-3. lépése (A 166).

2 Érintse meg a [Lejátszás a merevlemezről] gombot, 
és válassza ki a lejátszani kívánt mentett mappát.
• Megjelenik az indexképernyő.

• A memóriamentő mappákról:
- Ha ugyanazon a napon több memóriatartalom-mentési 

műveletet is végzett (például elmentette a beépített 
memóriát, majd a memóriakártyát), az első mappát követő 
mappák nevei egy numerikus utótaggal (például: „-1”, „-2”) 
egészülnek ki.

- Egy adott dátumon 10 külön mappa hozható létre, 
és minden merevlemezes meghajtón 300 külön 
memóriatartalom-mentési mappa hozható létre.

• A következő típusú külső meghajtók nem használhatók.
- USB-tápfeszültséggel működő hordozható meghajtók.
- 2 TB feletti kapacitású merevlemezek.
- Kártyaolvasókhoz kapcsolt USB flash meghajtók vagy 

adathordozók.

• Ha a külső meghajtó particionálva van, csak az első partíciót 
fogja felismerni.
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3 Érintse meg a lejátszani kívánt jelenetet.
• Másik memóriatartalom-mentési mappa kiválasztásához érintse 

meg a [(] gombot, majd válassza ki dátumnak megfelelő, 
lejátszani kívánt memória mappát.

4 Ha befejezte a lejátszást, távolítsa el biztonságosan a külső 
meghajtót, mielőtt bontja a fizikai kapcsolatot.

 

A megjelenített memóriatartalom-mentési mappa törlése

1 Törölje a memóriatartalom-mentési mappát.

2 Biztonságosan távolítsa el a külső merevlemezt, mielőtt 
bontja a fizikai kapcsolatot (A 167).

• A felvételek törlésénél körültekintően járjon el. A törlést 
követően a felvételek nem állíthatók vissza.

[(] > [K] > [A merevlemez biztonságos eltávolítása] > 
[Igen]

0 > [1 Egyéb beállítások] > q > 
[Mem.mentő mappa törlése] > [Igen] > [OK]
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■ A külső meghajtó inicializálása

1 Csatlakoztassa a kamerát a külső meghajtóhoz.
• Az előző eljárás 1-3. lépése (A 166).

2 Inicializálja a külső meghajtót.

1 Válassza ezt a lehetőséget, ha az adatokat akarja inkább törölni, 
nem csupán a meghajtó fájlnyilvántartási táblázatát. Nagy kapacitású 
merevlemezeknél ez több órát is igénybe vehet.

2 Ha a [Teljes Inicializálás] lehetőséget választotta, a [Mégse] > [OK] 
lenyomása megállítja a folyamatot. Az összes felvétel törlődik 
a merevlemezről, és az újra használható lesz.

3 Biztonságosan távolítsa el a külső merevlemezt, mielőtt 
bontja a fizikai kapcsolatot (A 167).

• A külső meghajtó inicializálásával minden adat törlődik róla 
(beleértve a felvételeket, korábban nem elmentett adatokat 
és a particionált meghajtókat is). A művelet előtt másoljon 
át minden fontos adatot számítógépre vagy más eszközre.

0 > [1 Egyéb beállítások] > q > [Inicializál '] > 
[Inicializál] > [Teljes Inicializálás]1 > [Igen]2 > [OK]
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Felvétel másolása külső videó felvevő eszközre

■ Nagy felbontással
Ha a digitális videofelvevő eszköznek van a használt memóriakártyával 
kompatibilis SD memóriakártya foglalata, átmásolhatja nagy felbontású 
felvételeit közvetlenül a kártyáról. Csak e esetén: A beépített 
memóriában levő felvételek átviteléhez azokat előbb másolja át 
a memóriakártyára (A 140).
A részletekben lehet különbség a használt eszköz függvényében, 
tehát támaszkodjon a digitális videó felvevő leírására.

■ Standard felbontás
A filmek másolásához csatlakoztassa a kamerát audió/videó bemeneti 
csatlakozóval rendelkező képmagnóhoz vagy digitális videofelvevőhöz. 
A videó standard felbontással kerül a kimeneti aljzatra, még ha az 
eredeti felvétel nagy felbontású is.

1 Használja a kompakt hálózati adaptert a kamera 
üzemeltetésére. 

• A kamera nem csatlakoztatható közvetlenül USB-kábellel Blu-ray 
lemezfelvevőhöz a felvételek másolásához.

9 N † ƒ ’ y }
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2 Csatlakoztassa a kamerát a videokészülékhez az opcionális 
VCR-STV 250N sztereó videokábellel.
•  2-� vagy 2-� csatlakozási mód. Lásd: Csatlakoztatási 

diagramok (A 153).

3 Nyissa meg a másolni kívánt jelenetek indexképernyőjét 
(A 66).
• Ellenőrizze, hogy az 1 > q > [AV/Fejhallgató] beállítása 

[Ò AV]. 

4 Külső rögzítő: Helyezzen be egy üres kazettát vagy lemezt, 
majd állítsa a rögzítőt felvételi szünet üzemmódba.

5 Kamera: Keresse meg az átmásolni kívánt jelenetet, és épp 
a kezdete előtt állítsa lejátszási szünet módba a kamerát.

6 Kamera: Folytassa a lejátszást.
• Alapbeállítás szerint a dátum és az idő megjelenik a kimeneti 

videojelben. Ez a 1 > t > [Dátum/idő kijelzése] beállítás 
használatával módosítható.

7 Külső rögzítő: Indítsa el a felvételt, ha az átmásolni kívánt 
jelenet megkezdődött; állítsa le a felvételt, ha befejeződött.

8 Kamera: Állítsa meg a lejátszást.

• Használjon külső, az AVCHD ver. 2.0 szabványnak megfelelő 
Blu-ray lemezfelvevőt az 50P vagy MXP módban felvett filmek 
Blu-ray lemezre másolásához.
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A kamera WiFi funkcióinak áttekintése
Ez a fejezet a kamerán elérhető WiFi funkciókat ismerteti, 
és fontos információkat tartalmaz a támogatott WiFi 
szabványokról.

A kamera WiFi funkciói
Ebben a szakaszban a kamera hasznos WiFi funkcióinak 
használatára vonatkozóan kaphat információt, például a kamera 
távoli vezérlésére vonatkozóan iOS vagy Android eszközről, 
vagy a kamera felvételeinek visszajátszására és mentésére 
vonatkozóan WiFi funkcióval ellátott eszközön, vagy az opcionális 
CS100 Connect Station használatára vonatkozóan a felvételek 
egyszerű elmentése érdekében. 

WiFi csatlakozás és beállítások
Ez a fejezet ismerteti a kamera hozzáférési ponthoz (vezeték 
nélküli útválasztóhoz) történő csatlakoztatását meglévő 
WiFi hálózaton, valamint a WiFi beállítások ellenőrzésének, 
és szükség esetén módosításának folyamatát.

174

178

200
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A kamera WiFi funkcióinak áttekintése
A kamera WiFi funkcióival vezeték nélkül csatlakozhat WiFi 
kompatibilis eszközökhöz*, például okostelefonokhoz vagy 
táblagépekhez, és vezeték nélkül mentheti és töltheti fel a felvételeit. 
A szövegben használt gyakoribb kifejezések magyarázata 
a Szószedetben (A 210) található meg.
* A szövegben az „iOS eszköz” WiFi kompatibilis iPhone és iPad eszközöket, 

míg az „Android eszköz” WiFi kompatibilis Android okostelefonokat és 
táblagépeket jelöl.

iOS/Android eszközök:
• A CameraAccess plus alkalmazás telepítése után az okostelefonját 

vagy táblagépét távvezérlésre használhatja a kamerával történő 
felvételkészítéshez (A 178). A kamerán lévő felvételek közvetlenül 
átküldhetők és rögzíthetők az iOS/Android eszközre.

• Telepítse a Camera Connect alkalmazást, hogy elmenthesse felvételeit 
az iOS/Android eszközre (A 189).

CameraAccess plus
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CS100 Connect Station (opcionális)
• Felvételek kényelmes mentése, lejátszása és megosztása. 

Az NFC technológiával egyszerűen elindíthatja a fájlátvitelt 
egy WiFi csatlakozáson keresztül (A 192).

CANON iMAGE GATEWAY
• Ha a kamerát az internethez kapcsolt hozzáférési ponthoz (otthoni 

hálózathoz) csatlakoztatja, megoszthatja felvételeit a CANON iMAGE 
GATEWAY szolgáltatásban, és használhat több webszolgáltatást is, 
például felvételeit feltöltheti YouTube-ra (A 194). 
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■ A WiFi funkciók használata előtt
A használt WiFi funkciótól függően a kamera vezeték nélkül közvetlenül 
csatlakozik a WiFi kompatibilis eszközökhöz, például okostelefonhoz 
vagy WiFi hálózathoz hozzáférési ponton keresztül (vezeték nélküli 
útválasztó)*. A használni kívánt funkció kiválasztása után kövesse 
a megjelenő utasításokat a kamera csatlakoztatásához.
A kamera kompatibilis az NFC (near field communication) nemzetközi 
szabványokkal is. Amennyiben NFC-kompatibilis Android eszközt** 
használ, a két eszközt könnyedén párosíthatja azáltal, hogy az 
NFCérintőpontokat mindkét eszközön megérinti.
* A gyártótól függően a hozzáférési pont eltérő néven is szerepelhet, például 

vezeték nélküli LAN útválasztó vagy vezeték nélküli hálózati útválasztó.
** Csak az NFC-kompatibilis, Android 4.1–4.4, 5.0, 5.1 vagy 6.0 operációs 

rendszert futtató eszközök esetén.

• Védelem nélküli WiFi hálózat használata lehetővé teszi, 
hogy illetéktelen külső felek láthassák a fájlokat és adatokat. 
Legyen tisztában a kockázatokkal.

• Javasoljuk, hogy használjon teljesen feltöltött akkumulátort, 
vagy használja a mellékelt kompakt hálózati adaptert a WiFi 
funkciók használatakor.
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• A kamera WiFi funkcióinak használatakor 
ne takarja el a kamera felső hátsó részét 
a kezével vagy más tárggyal. Ott található 
a WiFi antenna, és az eltakarása 
zavarhatja a rádiójeleket. 

• Ne nyissa ki a memóriakártya-foglalat fedelét a vezeték nélküli 
kapcsolat ideje alatt.

• A WiFi funkciók használata közben a kamera automatikus 
kikapcsolási funkciója hatástalan.

WiFi antenna
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A kamera WiFi funkciói

iOS vagy Android eszközök használata 
távvezérlésre
A CameraAccess plus alkalmazás* használatával az iOS/Android 
eszközökön a kamera képe akkor is megjeleníthető az eszköz 
kijelzőjén, ha a kamera valahol másutt van. Az iOS/Android eszköz 
távvezérlőként használható a felvétel kamerán történő elindításához, 
és a Figyelés otthonról funkció használata során a közvetített kép 
helyileg az iOS/Android eszközön rögzíthető.
Amennyiben NFC-kompatibilis Android eszközt  (A 176) használ, 
a kamerát és az eszközt egy egyszerű művelettel összekapcsolhatja.
* A PIXELA által készített CameraAccess plus alkalmazás ingyenesen letölthető 

az App Store (iOS eszközök esetén), illetve a Google Play™ áruházból 
(Android eszközök esetén).

9 N † ƒ ’ y }
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■ Közvetítés WiFi-n keresztül (Figyelés otthonról)
Ezzel a funkcióval nyomon követhető a kamera által közvetített kép, 
ha a kamera egy másik helyen, WiFi csatlakozás hatósugarán belül, 
például a ház egy másik helyiségében van. A kamerát vezérelheti 
távolról iOS/Android eszköz használatával.

1 Kamera: A [Figyelés otthonról] funkció aktiválása.

• Megjelenik a kamera hálózatneve és jelszava.
• A kamera készen áll az iOS vagy Android készülékhez történő 

csatlakoztatásra.

• Mielőtt az alábbi eljárásokat először végrehajtja, töltse le 
és telepítse a CameraAccess plus alkalmazás legfrissebb 
verzióját az iOS/Android eszközre. Az alkalmazás ingyenesen 
letölthető a következő weboldalakról (csak angol nyelven).
- iOS eszközök (App Store):

https://appstore.com/cameraaccessplus
- Android eszközök* (Google Play™):

https://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.co.pixela.cameraaccessplus

* NFC-kompatibilis Android eszközök: Ha nem telepítette 
az alkalmazást, az Android eszközt felvételi módban 
hozzáérintheti a kamerához (A 181), hogy a Google Play 
letöltési oldala automatikusan megnyíljon.

0 > [  Távirányítás+Streaming] > [  Figyelés otthonról] > 
[OK]

https://appstore.com/cameraaccessplus
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.pixela.cameraaccessplus
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2 NFC-kompatibilis Android eszközök: Kapcsolja össze 
a kamerát és az eszközt az NFC-kompatibilis Android 
eszköz párosítása fejezetben leírtak szerint (A 181).
• Ha a WiFi csatlakozás sikeresen létrejött, megjelenik 

a [Csatlakoztatva] üzenet a kamera képernyőjén, és az élőkép 
megjelenik a CameraAccess plus alkalmazás képernyőjén 
az Android eszközön. 

• Az alkalmazás képernyőn megjelenő vezérlőinek használatával 
működtesse a kamerát, miközben a kamera élőképét nézi 
a készüléken. Az eljárás többi része nem szükséges.

Az NFC-vel nem kompatibilis iOS/Android eszközök: A WiFi 
beállítások képernyőn kapcsolja be a WiFit, és válassza ki 
a kamera képernyőjén megjelenő hálózati nevet (1. lépés). 
Ha szükséges, írja be a kamera képernyőjén megjelenő jelszót.
• A kamera hálózatneve megjelenik a készülék által érzékelt 

hálózatok/hozzáférési pontok listájában.
• Addig, amíg nem állítja vissza a kamera WiFi jelszavát, csak 

egyszer kell beírnia a jelszót a készülék első csatlakoztatásakor.
• Ha a WiFi kapcsolat megfelelően létrejött, megjelenik 

a [Csatlakoztatva] üzenet a kamera képernyőjén.

3 iOS vagy Android eszköz: Indítsa el a CameraAccess plus 
alkalmazást.
• Az alkalmazás képernyőn megjelenő vezérlőinek használatával 

működtesse a kamerát, miközben a kamera élőképét nézi 
a készüléken.
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Ha befejezte a felvételt

1 Kamera: A WiFi kapcsolat bezárásához érintse meg a [Vége] 
gombot, és kapcsolja ki a kamerát.

2 iOS vagy Android eszköz: Zárja be a CameraAccess plus 
alkalmazást.

NFC-kompatibilis Android eszköz párosítása

1 Érintse egymáshoz az Android eszköz érintőpontját és 
a kamera érintőpontját.
• Igazítsa egymáshoz mindkét eszköz NFC-érintőpontját. Ha nem 

történik semmi, próbálja meg elmozdítani az Android eszközt, 
miközben az összeér a kamerával.

• Amikor az eszközt felismeri, az Android eszköz sípoló hangot ad 
ki** és a CameraAccess plus alkalmazás automatikusan elindul.

2 Android eszköz: Érintse meg az OK gombot.

1

2*

1, 2

Érintés  
Hangjelzés **

NFC-érintőpont
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* A kép illusztráció. Az eszköz NFC-funkciójáról és az NFC-érintőpont 
elhelyezkedéséről/jelzéséről az Android eszköz használati útmutatójában 
talál részleteket.

** A használt Android eszköz beállításaitól és műszaki adataitól függően 
előfordulhat, hogy hangjelzésre nem kerül sor.

■ Közvetítés WiFi-n és interneten keresztül 
(Figyelés távolról)

Ezzel a funkcióval a kamera otthon hagyható és a közvetített kép 
nyomon követhető távolról is. Az iOS/Android eszköz a felvétel kamerán 
történő elindítására is használható.

• NFC-kompatibilis eszközök használata esetén.
- Amikor a kamerához NFC-kompatibilis eszközt érint, 

vigyázzon, hogy az eszközt ne üsse oda a kamerához. 
Amennyiben túl nagy erővel hajtja végre az összeérintést, 
azzal károsíthatja a kamerát vagy az NFC-kompatibilis 
eszközt.

- Amennyiben védőtok védi az NFC-kompatibilis eszközt 
vagy a kamerát, előfordulhat, hogy a két eszköz 
csatlakoztatása vezeték nélkül nem lehetséges.

- Amennyiben a kamera véletlenül kapcsolatba kerül egy 
NFC-kompatibilis eszközzel (például egy válltáskában), 
előfordulhat, hogy a kamera magától bekapcsol. Ennek 
megakadályozásához állítsa az 1 > q > [NFC] 
értékét a [j Ki] lehetőségre.
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A Remote Monitoring Checker segédprogram (csak Windows 
rendszerhez) használatával ellenőrizhető, hogy az otthoni hálózat 
hozzáférési pontja és internetkapcsolata megfelel-e a Figyelés távolról 
funkció követelményeinek*. Az e programmal kapcsolatos részletekért 
és a letöltési oldal elérhetőségéért keresse fel a PIXELA weboldalát 
(csak angol nyelven érhető el).

http://pixela.jp/cermc
* A Figyelés távolról funkció használatához UPnP (Universal Plug and Play) 

kompatibilis hozzáférési pont és egy globális IP-címek szerzésére alkalmas 
internetkapcsolat szükséges.

1 A [Figyelés távolról] funkció aktiválása.

• A funkció első aktiválásakor be kell állítania egy jelszót és egy, 
e funkció által használandó portot (2–4. lépés). Ha már elvégezte 
a Figyelés távolról funkció beállításait, folytassa az 5. lépéssel.

2 Az [OK] megérintésével nyissa meg a beállítási képernyőt.

3 A [Jelszó] mezőbe való belépéshez érintse meg a [Nincs 
konfigurálva] lehetőséget. Adjon meg egy egyedi jelszót 
a Figyelés távolról funkcióhoz, majd érintse meg az [OK] 
gombot.
• A jelszó szükséges ehhez a funkcióhoz, hosszának pedig 4 

és 8 karakter közé kell esnie. 8 karakter hosszú, számokat és kis- 
és nagybetűket vegyesen tartalmazó jelszó használatát javasoljuk.

• A jelszó (és a következő lépésben a portszám) megadásához 
használja a virtuális billentyűzetet (A 187).

0 > [  Távirányítás+Streaming] > [  Figyelés távolról] > 
[OK]

http://pixela.jp/cermc
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4 A használandó portszám módosításához érintse meg 
a [80] elemet. Írjon be egy másik portszámot, majd érintse 
meg az [OK] gombot kétszer.
• A portszám beállítása alapbeállításban 80, de ez szükség esetén 

módosítható.

5 Ha szükséges, állítson be kapcsolatot egy hozzáférési 
ponthoz.
• Ha korábban csak egyetlen csatlakozást állított be és mentett 

el egy hozzáférési ponthoz, a kamera automatikusan csatlakozik 
ahhoz a hozzáférési ponthoz. Folytassa a 6. lépéssel.

• Ha korábban több csatlakozást állított be és mentett el egy 
hozzáférési ponthoz, érintse meg az [OK] gombot a képernyőn 
megjelenő hozzáférési pont használatához, majd folytassa 
a 6. lépéssel. Ha egy másik hozzáférési pontot szeretne 
használni, érintse meg a [Csatlakozási pont módosítása] > 
kívánt hozzáférési pont > [OK] lehetőséget, majd folytassa 
a 6. lépéssel.

• Ha még nem mentett hozzáférési pontot a kamerában, 
megjelenik a [Hozzáférési pont elmentése] a képernyőn. 
Érintse meg az [OK]-t az új hozzáférési pont csatlakozás 
beállításához és mentéséhez (a WiFi csatlakozás hozzáférési 
pont segítségével 2. lépése szerint (A 200)), mielőtt folytatja 
a műveletet.

6 Ha a vezeték nélküli kapcsolat sikeresen létrejött, 
a képernyőn megjelenik a kamera azonosítója.
• A kamera készen áll az iOS/Android eszközhöz történő 

csatlakoztatásra.
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• Amennyiben első alkalommal használja ezt a funkciót, vagy 
visszaállítja a kamera beállításait, a kamera azonosítóját 
regisztrálnia kell az alábbi folyamat segítségével. Egyéb esetben 
folytassa A Figyelés távolról funkció használata fejezetben 
leírtak szerint (A 186).

A kamera azonosítójának regisztrálása a CameraAccess plus 
alkalmazásban

1 NFC-kompatibilis Android eszközök: Csatlakoztassa 
a kamerát és az eszközt.
• Hajtsa végre az NFC-kompatibilis Android eszköz párosítása 

fejezet csak 1. lépését (A 181).
• Android eszköz: Amennyiben a kamera azonosítójának 

regisztrációja sikeres, egy üzenet arra kéri, hogy kapcsolja ki 
a WiFi-t az eszközön. Válassza a WiFi kikapcsolása vagy 
WiFi kikapcsolásának mellőzése (amennyiben a WiFi-t 
továbbra is használni szeretné az eszközön) lehetőséget, 
majd érintse meg a Beállítás elemet.

• Kamera: Miután a WiFi csatlakozás az Android eszközzel 
befejeződik, a kamera automatikusan újracsatlakozik a korábban 
kiválasztott hozzáférési ponthoz.

• Az eljárás többi része nem szükséges. Folytassa a A Figyelés 
távolról funkció használata fejezetben leírtak szerint (A 186).

Az NFC-vel nem kompatibilis iOS/Android eszközök: 
Az eszközön kapcsolja be a WiFi funkciót és válassza ki 
ugyanazt a hozzáférési pontot, mint amelyikhez a kamera 
csatlakozik (az előző eljárás 5. lépése).
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2 Indítsa el a CameraAccess plus alkalmazást és érintse 
meg a Setting/Beállítások majd a Start lehetőséget.
• A kamera azonosítójának regisztrálása megtörtént, 

és az megjelenik a CameraAccess plus alkalmazásban.

3 Érintse meg a Finish/Befejezés lehetőséget, majd zárja 
be a CameraAccess plus alkalmazást.
• Válassza le az iOS/Android eszközt a hozzáférési pontról.

A Figyelés távolról funkció használata

1 Amikor távol van, indítsa el a CameraAccess plus alkalmazást.

2 A Monitor while Out/Figyelés távolról alatt érintse meg a Start 
lehetőséget.

3 Írja be a Monitor while Out/Figyelés távolról funkcióhoz 
tartozó, a kamerában beállított jelszót (az A 183 eljárás 
3. lépése), majd érintse meg a Connect/Csatlakozás 
lehetőséget.
• Az alkalmazás képernyőn megjelenő vezérlőinek használatával 

működtesse a kamerát, miközben a kamera élőképét nézi 
a készüléken.

Ha befejezte a felvételt

1 Kamera: A WiFi kapcsolat bezárásához érintse meg a [Vége] 
gombot, és kapcsolja ki a kamerát.

2 iOS vagy Android eszköz: Zárja be a CameraAccess plus 
alkalmazást.



187 

A kamera WiFi funkciói

                                                                                                                                                            

A virtuális billentyűzet használata

Ha szöveget kell beírnia különböző beállításokhoz, érintse 
meg a szövegmezőt, és megjelenik egy virtuális billentyűzet 
a képernyőn. Az alábbi illusztráció a különböző billentyűk 
magyarázatát tartalmazza.

1 Betűk és számok, különleges karakterek között vált.

2 A kurzor helyét változtatja.

3 A kurzortól balra lévő karaktert törli (visszatörlés).

4 Kisbetű/nagybetű. A számbillentyű mutatásakor [#%?] 
az 1. és 2. készlet különleges karakter között vált.

• Ha bővebb információt szeretne a CameraAccess plus 
alkalmazásról, keresse fel a PIXELA weboldalát (csak 
angol nyelven).

http://pixela.jp/cecap

• Amikor a kamera Figyelés otthonról vagy Figyelés távolról 
üzemmódban van, a felvételi mód automatikusan N lesz.

2

4
3

1

http://pixela.jp/cecap
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• Ez a funkció a következő esetekben nem elérhető.
- Ha a videominőség 50P vagy 35 Mb/s.
- Ha a kettős felvételkészítés vagy a rögzítés 

memóriaváltással aktív.

• A csatlakozástól és a vezeték nélküli rádiójel teljesítményétől 
függően előfordulhat, hogy az élő kép szakadozik vagy 
a válasz lassú.

• Az opcionális CT-V1 kameramozgató asztal
- Ha a kamera az opcionális CT-V1 kameramozgató asztalra 

van szerelve, akkor az iOS/Android eszközön levő 
CameraAccess plus alkalmazás távvezérlésként való 
használatával a kamera oldalirányban mozgatható 
(pásztázás), valamint a felvételkészítés elindítható/leállítható.

- Vegye figyelembe, hogy a kamera a CT-V1-re való 
felszerelésének két lehetséges iránya van. A kamerát úgy 
kell felszerelni, hogy az objektív a B jelzéshez legyen igazítva, 
amit a CT-V1 kameralaplapjának alsó oldalán talál meg. 
További részleteket a CT-V1 használati útmutatójában talál.
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Felvételek visszajátszása és mentése iOS vagy 
Android eszközön
A Camera Connect alkalmazással* visszajátszhatja** és mentheti** 
MP4 videóit és képeit az iOS vagy Android eszközön.
* A Camera Connect alkalmazás a Canon gépre ingyenesen letölthető 

az App Store (iOS eszközök esetén), illetve a Google Play™ áruházból 
(Android eszközök esetén).

** A használt eszköz OS verziójától függően ez a funkció nem áll rendelkezésre 
a 35 Mb/s sebességgel felvett MP4-filmekhez.

• Mielőtt első alkalommal végrehajtja a következőket, töltse le és 
telepítse a Camera Connect alkalmazás legfrissebb verzióját 
az iOS/Android eszközre. Az alkalmazás ingyenesen letölthető 
a következő weboldalakról (csak angol nyelven).
- iOS eszközök (App Store):

https://appstore.com/canoncameraconnect
- Android eszközök* (Google Play™):

https://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.co.canon.ic.cameraconnect

* NFC-kompatibilis Android eszközök: Ha nem telepítette 
az alkalmazást, az Android eszközt visszajátszási módban 
hozzáérintheti a kamerához (A 190), hogy a Google Play 
letöltési oldala automatikusan megnyíljon.
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1 Kamera:  Aktiválja a Camera Connect funkciót (A 66) 
bármely videó indexképernyőjéről.

• Egy pillanat múlva megjelenik a kamera hálózatneve és jelszava.
• A kamera készen áll az iOS vagy Android készülékhez történő 

csatlakoztatásra.

2 NFC-kompatibilis Android eszközök: Kapcsolja össze 
a kamerát és az eszközt az NFC-kompatibilis Android 
eszköz párosítása fejezetben leírtak szerint (A 181).
• Ha a WiFi kapcsolat megfelelően létrejött, megjelenik 

a [Csatlakoztatva] üzenet a kamera képernyőjén. 

Az NFC-vel nem kompatibilis iOS/Android eszközök: A WiFi 
beállítások képernyőn kapcsolja be a WiFit, és válassza ki 
a kamera képernyőjén megjelenő hálózati nevet (1. lépés). 
Ha szükséges, írja be a kamera képernyőjén megjelenő jelszót.
• A kamera hálózatneve megjelenik a készülék által érzékelt 

hálózatok/hozzáférési pontok listájában.
• Addig, amíg nem állítja vissza a kamera WiFi jelszavát, csak 

egyszer kell beírnia a jelszót a készülék első csatlakoztatásakor.
• Ha a WiFi kapcsolat megfelelően létrejött, megjelenik 

a [Csatlakoztatva] üzenet a kamera képernyőjén.

3 iOS vagy Android eszköz: Indítsa el a Camera Connect 
alkalmazást.

0 > [— WiFi] > [6 Camera Connect] > [OK]
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4 iOS vagy Android eszköz: A kamerán lévő felvételek és 
képek a Camera Connect alkalmazással menthetők.

Ha befejezte
Kamera: A WiFi kapcsolat bezárásához érintse meg a [Vége] > 
[OK] gombot, és kapcsolja ki a kamerát.

• Olyan tényezőktől függően, mint a vezeték nélküli hálózati 
feltételek, a felvételek mentése hosszabb időt is igénybe vehet.

• A fenti eljárás az eszköz OS verziójától függően eltérő lehet.

• A következő típusú MP4 jeleneteket több fájlként érzékelik 
más eszközök.
- 4 GB-ot meghaladó jelenetek.
- 30 percnél hosszabb, 35 Mb/s minőségben rögzített 

jelenetek.
- 1 óránál hosszabb, 35 Mb/s-től eltérő minőségben 

rögzített jelenetek.
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A felvételek mentése az opcionális CS100 
Connect Station (NFC+WiFi) segítségével
A filmek és fényképek könnyen elmenthetők egy, a kamerához 
csatlakoztatott CS100 Connect Station-re. A felvételeit albumokba 
rendezheti, lejátszhatja őket a csatlakoztatott HDTV-n, vagy 
megoszthatja őket az interneten. További részleteket a CS100 
használati útmutatójában talál.
Ez a rész arra vonatkozóan tartalmaz információt, hogy a kamerát 
hogyan tudja csatlakoztatni a CS100-hoz az NFC-funkciók (near field 
communication) és a WiFi funkciók használatával az egyszerű és 
hatékony művelet érdekében. Csatlakoztathatja a kamerát a Connect 
Station-höz az USB-kábellel is (A 164).

1 Használja a kompakt hálózati adaptert a kamera 
üzemeltetésére.
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2 Amikor a kamera ki van kapcsolva, vagy lejátszási módban 
indexképernyőt jelenít meg, óvatosan tartsa azt közel 
a connect station NFC-csatlakozási pontjához.
• Igazítsa a kamera  jelzését a connect station csatlakozási 

pontjának közepéhez.
• Amennyiben nem történik semmi, próbálja meg kissé módosítani 

a kamera helyzetét/szögét, miközben azt óvatosan közel tartja 
a connect station csatlakozási pontjához, vagy nagyon lágyan 
hozzáérinti a connect station-höz.

• Ha a kamera ki volt kapcsolva, lejátszási módban kapcsol be.
• A connect station egy hangot fog kiadni. A WiFi csatlakozás 

létrejötte után a az adatok átvitele automatikusan elkezdődik.

3 Kamera: Ha a fájlátvitel befejeződött, kattintson az [OK] 
gombra.

• Egy körülbelül 4 perces jelenet felvétele hozzávetőlegesen 
5 percet vesz igénybe. Nagyszámú jelenetet mentése több 
időt vehet igénybe.

• Mindig feltétlenül a connect station belső vezérlőprogramjának 
legfrissebb verzióját használja. A belső vezérlőprogram 
legújabb verzióra frissítése megoldhatja az ismert problémákat, 
és újabb funkcióval bővítheti a connect station eszközt. 
A belső vezérlőprogram frissítéséről a CS100 használati 
útmutatójában talál bővebb információt.
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Felvételek megosztása a CANON iMAGE 
GATEWAY szolgáltatással
Miután regisztrált a CANON iMAGE GATEWAY* szolgáltatásba, 
különböző webszolgáltatásokat** érhet el. Feltölthet felvételeket 
és fényképeket online albumokba, és a filmeket feltöltheti különböző 
webszolgáltatásokra, például a YouTube-ra is. A funkció használatához 
internetkapcsolattal rendelkező hozzáférési pont szükséges.
* Az elérhetőség régiótól függően eltérő lehet.
** A „webszolgáltatás” kifejezés a szövegben az CANON iMAGE GATEWAY 

által támogatott különböző internetes szolgáltatásokra vonatkozik.

CANON iMAGE GATEWAY

A CANON iMAGE GATEWAY weboldal a fényképezéssel 
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt az arra jogosult Canon 
termékek használóinak. Az ingyenes online regisztráció után 
használhatja a webszolgáltatásokat, online fotóalbumokat hozhat 
létre, és sok más funkciót használhat. A Canon weboldalán 
(amely mobilkészülékkel használható változatban is elérhető) 
információkat találhat a regisztrációról és azokról az országokról/
régiókról, ahol ez a szolgáltatás használható.

www.canon.com/cig

http://www.canon.com/cig
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■ A kívánt webszolgáltatások beállítása a kamerán
Jelentkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba és állítsa 
be a használni kívánt szolgáltatásokat.

1 Kamera: Nyissa meg az [y] MP4-filmek indexképernyőjét 
(A 66) vagy az [}] indexképernyőt (A 72).

2 Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez az USB-kábellel.
• Csatlakozás 3-� Lásd: Csatlakoztatási diagramok (A 154).

• Győződjön meg arról, hogy megfelel az alábbi általános 
követelményeknek.
- Telepítse a CameraWindow DC-t a számítógépre (A 160).
- Az ingyenes online regisztrációt elvégezte a CANON iMAGE 

GATEWAY szolgáltatásban.
- A használni kívánt szolgáltatásokban fiókbeállításai 

(felhasználónév, jelszó stb.) naprakészek (YouTube stb.). 
A szolgáltatások nem minden országban/régióban 
érhetők el.
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3 Számítógép: A CameraWindow DC automatikusan elindul, 
és megjelenik a főképernyő.
• Windows: Ha helyette az AutoPlay párbeszédablak jelenik meg, 

kattintson a Downloads Images From Canon Camera/Képek 
letöltése a Canon kameráról pontra a CameraWindow DC 
program elindításához.

• Mac OS: Ha nem indul el automatikusan, indítsa a programot 
manuálisan. Ha egy eszközválasztó ablak jelenik meg, válassza 
ki a kamerájának megfelelő modellt a listából, és kattintson 
az OK gombra.

4 Számítógép: A CameraWindow DC főképernyőjén kattintson 
a Camera Settings/Kamerabeállítások > Set Up Web Services/
Webszolgáltatások beállítása pontra.

5 Számítógép: Jelentkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY 
szolgáltatásba és végezze el a beállítást.
• Kövesse a megjelenő utasításokat a használni kívánt 

szolgáltatások regisztrálásához. Egyes szolgáltatások 
regisztrálásához szükség van a fiókinformációkra is 
(felhasználónév, jelszó stb.).

• A CANON iMAGE GATEWAY és a többi kiválasztott 
webszolgáltatás beállítása megtörténik a kamerán, 
és megjelenik a CameraWindow DC menüképernyő.

6 Számítógép: Lépjen ki a CameraWindow DC-ből, és bontsa 
a kapcsolatot a kamera és a számítógép között.
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■ Felvételek megosztása webszolgáltatások használatával
Kényelmesen megoszthatja felvételeit családtagjaival és barátaival 
a webszolgáltatások használatával.

• A webszolgáltatások elérhetősége az adott országtól/régiótól 
függően eltérő lehet, és időről időre frissülhet. A legfrissebb 
információk az elérhető szolgáltatásokról és használati 
feltételekről a helyi CANON iMAGE GATEWAY weboldalon 
találhatók meg.

• Ha a kamerában megadott dátum nem helyes, a kamera nem 
tud csatlakozni a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz. 
Csatlakozás előtt győződjön meg róla, hogy a dátum helyes.

• Ha beállította a kamerán a webszolgáltatások maximális 
számát, akkor további szolgáltatások nem lesznek beállíthatók. 
Törölje a felesleges webszolgáltatásokat, majd állítsa be 
a kívánt szolgáltatást.

• E-mailen kívül más webszolgáltatáshoz nem állíthat be több 
fiókot.
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1 Aktiválja a webszolgáltatás funkciót bármelyik videó 
indexképernyőjéről.

• Ha korábban már beállított és mentett csatlakozást egy 
hozzáférési ponthoz, a kamera automatikusan csatlakozik 
az első regisztrált hozzáférési ponthoz. Folytassa a 2. lépéssel.

• Ha még nem mentett hozzáférési pontot a kamerában, 
megjelenik a [Hozzáférési pont elmentése] a képernyőn. 
Érintse meg az [OK]-t az új hozzáférési pont csatlakozás 
beállításához és mentéséhez (a WiFi csatlakozás hozzáférési 
pont segítségével 2. lépése szerint (A 200)), mielőtt folytatja 
a műveletet.

2 Válassza ki a kívánt webszolgáltatást.
• Ha a   (e-mail) lehetőséget választja, megjelenik a regisztrált 

email címek listája. Válassza ki azokat az e-mail címeket, 
amelyekre e-mail értesítést szeretne küldeni.

3 Válassza ki a megosztani kívánt felvételtípusokat és az 
olvasni kívánt memóriát.
• A feltölthető felvételtípusok a használt webszolgáltatástól 

függően változnak.

0 > [— WiFi] > [7 Webszolg.-hoz] > [OK]
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4 Érintse meg a feltölteni kívánt jelenetet vagy fényképe(ke)t.
• Fotók feltöltésekor egyszerre 10 fotót érinthet meg feltöltésre. 

A kiválasztás törléséhez érintse meg a kiválasztott képet újra. 
Ha minden kiválasztást törölni szeretne, érintse meg 
az [Eltáv.: Mind] > [Igen]lehetőséget.

• Ha befejezte a kívánt képek kiválasztást, érintse meg az [OK] 
gombot.

• Ha a YouTube-ra tölt fel, olvassa el a YouTube szerződést 
gondosan, majd érintse meg az [ I Agree] pontot, ha beleegyezik.

• A feltöltés automatikusan elkezdődik.
• A [Stop] megérintésével a vezeték nélküli adatátvitel leállítható.

5 Érintse meg az [OK] gombot.

A feltöltések ellenőrzése a CANON iMAGE GATEWAY 
használatával

A CANON iMAGE GATEWAY online album Library vagy Album 
képernyőjén megtekintheti a feltöltött felvételeket és fényképeket. 
Ellenőrizheti az elküldött fájlokat és a webszolgáltatások különböző 
beállításait is. A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásról 
részleteket a Súgó modulban talál (a képernyő jobb felső sarkában).

• A jelenetek maximálisan feltölthető hossza és fájlmérete 
a használt webszolgáltatástól függ.

• A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) beállításaitól 
és funkcióitól függően a fájlok feltöltése hosszabb időt is 
igénybe vehet.
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WiFi csatlakozás és beállítások

WiFi kapcsolat hozzáférési pont használatával
A kamera hozzáférési ponton (vezeték nélküli útválasztón) keresztül 
csatlakoztatható WiFi hálózathoz. 4 különböző hozzáférési ponthoz 
menthet beállításokat.

Általános követelmények
• Megfelelően konfigurált útválasztó, amely megfelel 

a 802.11b/g/n protokollnak és WiFi tanúsított (az itt 
látható embléma szerepel rajta), és egy otthoni hálózat.

1 Nyissa meg a [— Hálózatbeállítás] képernyőt.

2 Érintse meg a kívánt beállítási módot.
• A kiválasztott beállítási módtól függően az eljárás különböző lesz. 

Olvassa el az alábbi leírást és folytassa az adott oldalon leírt 
eljárás szerint.
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0 > [  Távirányítás+Streaming] (felvételi készenléti mód) vagy 
[— WiFi] (lejátszási mód, bármely videó indexképernyőjéről) > 
[w Beállítások ellenőrzése/módosítása] > [OK] > 
[Hozzáférési pont csatlakozási beállításai] > [Nincs konfigurálva]
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Beállítások

* A WPS (WiFi Protected Setup) egy olyan szabvány, amely könnyebbé teszi 
a csatlakozást a hozzáférési ponthoz. 

[WPS: Gomb]*
Tartsa lenyomva a WPS gombot a vezeték nélküli útválasztón, majd 
érintse meg a kamera képernyőjét. Ez a legegyszerűbb csatlakozási 
mód, ha WPS-kompatibilis hozzáférési pontot használ. Folytassa az 
eljárást a WiFi Protected Setup (WPS) fejezetben leírtak szerint 
(A 202).

[WPS: PIN-kód]*
Lépjen be a hozzáférési pont konfigurációs képernyőjére webböngésző 
használatával. A kamera létrehoz egy PIN kódot, amelyet be kell írnia 
a böngészőbe. Szüksége lesz egy WPS-kompatibilis hozzáférési pontra 
és egy számítógépre vagy más, hozzá csatlakoztatott eszközre. 
Folytassa az eljárást a WiFi Protected Setup (WPS) fejezetben leírtak 
szerint (A 202).

[Hozzáférési pontok keresése]
A kamerán megjelenő utasításokat követve válassza ki a kívánt 
hozzáférési pontot a listából, majd írja be a jelszót. Folytassa az eljárást 
a Hozzáférési pontok keresése fejezet leírása szerint (A 203).

[Kézi beállítás]
A hozzáférési pont nevének, jelszavának és más hálózati beállításainak 
manuális megadása. Ez a módszer csak a WiFi hálózatok gyakorlott 
felhasználóinak való. Folytassa az eljárást a Kézi beállítás fejezet 
leírása szerint (A 205).
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■ WiFi Protected Setup (WPS)
Ha a hozzáférési pont WPS-kompatibilis (az alább látható embléma 
szerepel rajta), a kamera csatlakoztatása könnyű. Ha nem sikerül 
csatlakoztatni a kamerát a WPS-sel, próbálja meg a [Hozzáférési 
pontok keresése] módszert. Olvassa el a hozzáférési pont (vezeték 
nélküli útválasztó) használati útmutatóját.

1 A [WPS: Gomb] módszer
• Nyomja le és tartsa lenyomva a WPS gombot a vezeték nélküli 

útválasztón.
• Az útválasztótól függően az ehhez szükséges idő eltérő lehet. 
• Győződjön meg róla, hogy az útválasztó WPS funkciója be van 

kapcsolva.

A [WPS: PIN-kód] módszer
• A hozzáférési ponthoz csatlakoztatott számítógépen vagy 

hasonló eszközön a webböngésző használatával nyissa meg az 
útválasztó WPS beállító képernyőjét. Miután a 8 jegyű PIN-kód 
megjelenik a kamera képernyőjén, írja be az útválasztó WPS 
beállító képernyőjén.
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2 2 percen belül érintse meg az [OK] gombot a kamera 
képernyőjén. 
• A kamera csatlakozik a hozzáférési ponthoz.
• A [Stop], majd az [OK] megérintésével a WiFi védett kapcsolat 

beállítása félbeszakítható.
• Ha a WiFi Protected Setup beállítás befejeződött, megjelenik 

a [Befejeződött a konfigurálás] üzenet.

3 Érintse meg az [OK] gombot a konfiguráció mentéséhez.
• Ha éppen egy másik műveletet végzett, a kamera automatikusan 

csatlakozik a hozzáférési ponthoz. Folytassa a korábban 
félbehagyott műveletet:
A Közvetítés WiFi-n és interneten keresztül (Figyelés távolról) 
6. lépése (A 184)
Felvételek megosztása webszolgáltatások használatával - 
2. lépés (A 198)

• Ellenkező esetben érintse meg a [K] > [X] ikont a menüből 
való kilépéshez.

■ Hozzáférési pontok keresése
A [Hozzáférési pontok keresése] megérintése után a kamera pár 
másodperc alatt észleli a közelben található, elérhető hozzáférési 
pontokat, és megjeleníti az elsőt. Jegyezze fel előre a hozzáférési 
pont hálózati nevét (SSID) és jelszavát (titkosítási kulcsát). (A legtöbb 
esetben ez az otthoni hálózat vezeték nélküli útválasztója lesz.)
A különböző beállításokban a szövegbeíráshoz használja a virtuális 
billentyűzetet (A 187).
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1 Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot.
• Ha a kívánt hozzáférési pont nem jelenik meg, érintse meg 

a [Í] vagy [Î] ikont az észlelt hozzáférési pontok listájának 
megjelenítéséhez. Megérintheti az [Ismételt keresés] lehetőséget, 
hogy a kamera újra megkeresse az elérhető hozzáférési pontokat.

• Ha megjelenik a kívánt hozzáférési pont hálózati neve (SSID), 
érintse meg az [OK] gombot.

2 A [Jelszó] mezőbe való belépéshez érintse meg a [Nincs 
konfigurálva] lehetőséget. Írja be a hozzáférési pont jelszavát 
(titkosítási kulcsát) és érintse meg az [OK] gombot.
• Ha az 1. lépésben kiválasztott hozzáférési pont nem rendelkezett 

[C] ikonnal, ez a lépés nem szükséges. 

3 Érintse meg az [OK] gombot a konfiguráció mentéséhez.
• Ha éppen egy másik műveletet végzett, a kamera automatikusan 

csatlakozik a hozzáférési ponthoz. Folytassa a korábban 
félbehagyott műveletet:
A Közvetítés WiFi-n és interneten keresztül (Figyelés távolról) 
6. lépése (A 184)
Felvételek megosztása webszolgáltatások használatával - 
2. lépés (A 198)

• Ellenkező esetben érintse meg a [K] > [X] ikont a menüből 
való kilépéshez.
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■ Kézi beállítás
Ezzel az eljárással manuálisan konfigurálhatja a vezeték nélküli 
kapcsolati beállításokat. Ez például akkor lehet szükséges, 
ha a hozzáférési pont hálózati neve (SSID) nem észlelhető a rejtőző 
funkció bekapcsolása miatt. A manuális beállítás a WiFi hálózatok 
gyakorlott felhasználóinak való.
A különböző beállításokban a szövegbeíráshoz használja a virtuális 
billentyűzetet (A 187).

1 Az [SSID] mezőbe való belépéshez érintse meg a [Nincs 
konfigurálva] lehetőséget, és írja be a hálózatnevet (SSID). 
Érintse meg az [OK]-t, majd a [Tovább] lehetőséget.

2 A [Hitelesítési/titkosítási mód] mezőben érintse meg 
a [NYÍLT - NINCS] lehetőséget, majd a kívánt módszert.
• Ha a [NYÍLT - WEP] lehetőséget választotta, a WEP index 1. 

3 Írja be a jelszót (titkosítókulcsot) a [Jelszó] mezőbe. 
Érintse meg az [OK]-t, majd a [Tovább] lehetőséget.
• Ha a 2. lépésben a [NYÍLT - NINCS] lehetőséget választotta, 

ez a lépés nem szükséges.

4 Érintse meg az [Automatikus] vagy [Kézi] lehetőséget 
az IPcím beszerzése módjának kiválasztásához.
• Ha az [Automatikus] lehetőséget választotta, folytassa 

a 9. lépéssel.
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5 Az [IP-cím] mezőbe való belépéshez érintse meg a [0.0.0.0] 
pontot. Érintse meg az első mezőt, és a [Í]/[Î] ikonokkal 
módosítsa az értéket. Hasonló módon állítsa be a többi 
mezőt is, majd érintse meg az [OK]-t.

6 Töltse ki az [Alhálózati maszk] mezőt hasonlóképpen, 
és érintse meg a [Tovább] gombot.

7 Töltse ki az [Alapértelmezett átjáró] mezőt hasonlóképpen, 
és érintse meg a [Tovább] gombot.

8 Töltse ki az [Elsődleges DNS-kiszolgáló] és [Másodlagos 
DNS-kiszolgáló] mezőt hasonlóképpen, és érintse meg 
a [Tovább] gombot.

9 Érintse meg az [OK] gombot a konfiguráció mentéséhez.
• Ha éppen egy másik műveletet végzett, a kamera automatikusan 

csatlakozik a hozzáférési ponthoz. Folytassa a korábban 
félbehagyott műveletet:
A Közvetítés WiFi-n és interneten keresztül (Figyelés 
távolról) 6. lépése (A 184)
Felvételek megosztása webszolgáltatások használatával - 
2. lépés (A 198)

• Ellenkező esetben érintse meg a [K] > [X] ikont a menüből 
való kilépéshez.

• A használható WiFi funkciók és a beállítási mód a használni 
kívánt WiFi hálózat specifikációitól és jellemzőitől függ.
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WiFi beállítások megtekintése és módosítása
Ellenőrizheti és szükség esetén módosíthatja a különböző WiFi 
csatlakozásokhoz és a Figyelés távolról funkcióhoz használt beállításokat.

1 Nyissa meg [— Az aktuális konfig. ellenőrzése] képernyőt.

iOS/Android készülékek csatlakozási beállításainak megtekintése

2 Érintse meg az [Okostelefon csatlakozási beállításai] 
lehetőséget.
• Megjelenik a kamera hálózatneve és jelszava.

3 Ha szükséges, módosítsa a kamera hálózatnevét és jelszavát.

• A legközelebbi vezeték nélküli kapcsolatnál meg kell változtatnia 
a WiFi beállításokat az iOS/Android készüléken.

4 Érintse meg többször a [K] ikont a 0 (Kezdőlap) menübe 
való visszatéréshez, majd érintse meg az [X] ikont a menü 
bezárásához.

9 N † ƒ ’ y }
LejátszásFormátum Felvételi mód

0 > [  Távirányítás+Streaming] (felvételi készenléti mód) vagy 
[— WiFi] (lejátszási mód, bármely videó indexképernyőjéről) > 
[w Beállítások ellenőrzése/módosítása] > [OK]

[Szerkesztés] > [OK] > [OK]
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A hozzáférési pont csatlakozási beállításainak megtekintése

2 Érintse meg a [Hozzáférési pont csatlakozási beállításai] 
lehetőséget.
• Megjelenik a kamerában akár 4 hozzáférési ponthoz mentett 

hálózatnév.
• Ha kevesebb, mint 4 hozzáférési pont csatlakozás került 

beállításra, megérintheti a [Nincs konfigurálva] lehetőséget 
egy új hozzáférési pont beállításához (A 200).

3 Érintse meg annak a hozzáférési pontnak a hálózatnevét, 
amelynek a beállításait meg szeretné tekinteni.
• Megjelennek a hozzáférési pont beállításai.
• További információs képernyők megtekintéséhez érintse meg 

a [Í] és [Î] gombokat.
• A megjelenített hozzáférési pont kapcsolat törléséhez érintse 

meg a [Szerkesztés] > [Törlés] > [Igen] pontokat.
• A megjelenített hozzáférési pont kapcsolat beállításainak kézi 

módosításához érintse meg a [Szerkesztés] > [Kézi beállítás] 
lehetőséget, majd hajtsa végre a Kézi beállítás (A 205) 
fejezet lépéseit.

• Érintse meg a [K] ikont a hozzáférési pont választó képernyőre 
való visszatéréshez.

4 Érintse meg többször a [K] ikont a 0 (Kezdőlap) menübe 
való visszatéréshez, majd érintse meg az [X] ikont a menü 
bezárásához.
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A Figyelés távolról funkció beállításainak megtekintése 
(csak felvételi mód)

2 Érintse meg [A Figyelés távolról beállításai] lehetőséget.
• Megjelenik a Figyelés távolról funkcióhoz használandó jelszó 

és portszám.

3 Ha szükséges, módosítsa a beállításokat.
• A Közvetítés WiFi-n és interneten keresztül (Figyelés távolról) 

fejezet 3. és 4. lépése (A 183).

4 Érintse meg többször a [K] ikont a 0 (Kezdőlap) menübe 
való visszatéréshez, majd érintse meg az [X] ikont a menü 
bezárásához.
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Szószedet

A szószedet a fejezetben található alapvető kifejezések 
magyarázatát tartalmazza. A hozzáférési pont dokumentációja 
is tartalmazhat hasznos szószedetet.

Hozzáférési pont
A vezeték nélküli hozzáférési pont (WAP) olyan eszköz, amely 
lehetővé teszi a vezeték nélküli eszközök, például a kamera 
számára, hogy a WiFi szabvány segítségével vezetékes 
hálózathoz csatlakozzanak (beleértve az internetet is). 
A legtöbb esetben ez a vezeték nélküli útválasztó lesz.

IP-cím
A hálózaton található eszközökhöz rendelt egyedi cím.

NFC
Near field communication. Az okostelefonokra és egyéb 
eszközökre vonatkozó standard, amelynek segítségével az eszköz 
kommunikációs protokollt tud létrehozni egy másik eszközzel 
azáltal, hogy közel tartja őket egymáshoz (összeérinti őket).

SSID
Service Set Identifier (Szolgáltatásazonosító). Ez egyszerűen 
a WiFi hálózat nyilvános neve.

WPS
WiFi Protected Setup. A WiFi Alliance által létrehozott WiFi 
hálózatok könnyű és biztonságos beállításának szabványa.
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További információk

Melléklet: A menüpontok listája
Ez a fejezet a kamera menübeállításait és beállítási lehetőségeit 
mutatja be táblázatos formában tájékoztatásul.

Melléklet: A képernyőn megjelenő jelzések és ikonok
Ez a fejezet azokat az ikonokat és kijelzéseket mutatja be, 
amelyek az egyes képernyőkön megjelennek, hivatkozással 
az adott funkció leírását tartalmazó oldalra.

Hiba van?
Ha probléma merül fel a kamerával, lapozza fel a hibakeresési 
tanácsokat és a hibaüzenetek listáját.

Mire kell ügyelni?
Ez a fejezet fontos óvintézkedéseket és karbantartás 
utasításokat tartalmaz.

Általános információk
Ez a fejezet a kamerával használható opcionális tartozékokról 
szól, és a végén a műszaki adatok minden részletre kiterjedő 
listáját tartalmazza.

212

236

245

276

287
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Melléklet: A menüpontok listája
Az elérhető funkciók a kamera működési módjától függnek. A kamera 
képernyőjén a nem elérhető menüelemek szürkítve jelennek meg. 
Az egyes menüpontok kiválasztásáról lásd A menük használata (A 42) 
című részt. Az egyes funkciók részletes leírását a megadott oldalon 
találja. Az ilyen módon, kékkel és félkövéren szedett menüpontok 
az alapértelmezett értéket jelölik.

0 (Kezdőlap) menü

Menüpont

Beállítások

[1 Egyéb beállítások]  (A 46, 213)

[3 Felvételi beállítások]  (A 230)

[Felvételi mód] (A 84)

[9 Baba], [N Automatikus], [  Csúcsf.elsőbbség], 
[† Mozifilm], [ƒ Jelenet], [’ Program AE]

[2 Fő funkciók]  (A 231)

e [ Távirányítás+Streaming]
 (A 178, 207)

[  Figyelés otthonról], [ Figyelés távolról], 
[w Beállítások ellenőrzése/módosítása]

[} Fényk. megtekintése]  (A 72)

[y Filmek lejátszása]  (A 66)
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■ [1 Egyéb beállítások] menük

[9 Baba album]  (A 66)

[ Videó pill.felv.]  (A 66)

e [— WiFi]  (A 173)

[6 Camera Connect], [7 Webszolg.-hoz], 
[w Beállítások ellenőrzése/módosítása]

p Kamerabeállítás (csak felvételi módban)

Menüpont

Beállítások

[Önkioldó]  (A 215)

[i Be <], [j Ki]

[Zoom Sebesség]  (A 215)

[Y Változó], [Z Sebesség 3], [[ Sebesség 2], 
[] Sebesség 1]

[Helyzet zoomolás indításkor]  (A 215)

[Telj. széles látószög], [Legut. helyzet]

[Képkocka-segéd]  (A 62)

[k Automatikus], [l Kézi]

[Képkocka-segéd terület]  (A 62)

[ Széles], [ Normál], [ Keskeny]

Menüpont

Beállítások
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[Fókusz segéd]  (A 216)

[i Be], [j Ki]

[Arcérzékelés és -követés]  (A 108)

[i Be }], [j Ki]

[Aut. ellenfény-helyesbítés] (A 216)

[i Be], [j Ki]

[Automatikus Lassúzár] (A 216)

[i Be], [j Ki]

[Vibráláscsökk.]  (A 217)

[j Ki], [: 50 Hz], [; 60 Hz]

[Képstabilizátor]  (A 217)

[  Dinamikus], [  Standard], [j Ki]

[Intelligens IS] (A 59)

[È – È] funkcióval, [Á – È] nélkül

[Videó pillanatfelvét. hossza] (A 107)

[C 2 mp], [D 4 mp], [F 8 mp]

f [Nagy látószögű előtét] (A 65)

[i Be], [j Ki]

p Kamerabeállítás (csak felvételi módban) (folyt.)

Menüpont

Beállítások
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[Önkioldó]: Beállítható, hogy a kamera 10 másodperces 
visszaszámlálás után kezdje meg a felvételt. Miután az [Önkioldó] 
beállítását [i Be <] értékre állította, nyomja meg a Y 
gombot a visszaszámlálás elindításához és videofelvétel készítéséhez, 
vagy érintse meg a [{] gombot a visszaszámlálás elindításához és 
fénykép készítéséhez.
• Ez a funkció nem érhető el, ha a felvételi mód beállítása 9.
• A visszaszámlálás megkezdése után a következők bármelyike leállítja 

az önkioldót.
- A Y lenyomása videó rögzítésekor; a [{] megérintése 

fénykép készítésekor.
- A videokamera kikapcsol.
- A kamera üzemmódjának váltása.

[Zoom Sebesség]: Beállítja a zoom kar zoom sebességét.
[Y Változó]: A zoom kar változó sebességgel működik. Nyomja 
finoman lassú zoomhoz; nyomja erősebben gyorsabb zoomhoz.
[] Sebesség 1] – [Z Sebesség 3]: A zoom kar állandó sebességgel 
működik. A Sebesség 1 a leglassabb, a Sebesség 3 pedig 
a leggyorsabb.

[Helyzet zoomolás indításkor]: Lehetővé teszi a zoom pozíció 
kiválasztását a kamera bekapcsolásakor.
[Telj. széles látószög]: A zoom pozíció teljes széles látószög lesz.
[Legut. helyzet]: A zoom pozíció a zoom legutóbbi használatakor 
érvényes állás lesz.
• Ha ezt a funkciót [Telj. széles látószög] értékre állítja, és manuálisan 

állít élességet, a fókusz elvész, és a kamera legközelebbi 
bekapcsolásakor az autofókusz aktiválódik.
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[Fókusz segéd]: Amikor a fókusz segéd funkció aktív, a kép közepe 
nagyítva látszik a kézi élességállítás segítésére (A 114).
• A fókusz segéd nagyítása nem jelenik meg a felvételen. 4 másodperc 

múlva, vagy a felvétel megkezdésekor automatikusan kikapcsolódik.
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a felvételi mód beállítása , 

†, ƒ vagy ’.
• Ez a funkció csak filmek felvételéhez elérhető.

[Aut. ellenfény-helyesbítés]: Ha ez a beállítás [i Be], akkor ha 
a téma mögött erős fényforrás van, a kamera az ellenfény hatását 
automatikusan kompenzálja.
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a felvételi mód beállítása , 

†, ƒ vagy ’. A következő esetekben azonban nem érhető el.
- Ha a felvételi mód beállítása †, és a [Mozi standard] módtól 

eltérő mozifilm hatású szűrőt választott ki.
- Ha a felvételi mód beállítása ƒ és az [J Éjszakai], [K Hó], 

[L Tengerpart], [M Naplemente], [O Szpotfény] vagy 
[P Tűzijáték] különleges jelenetmódot használja.

[Automatikus Lassúzár]: A kamera automatikusan hosszú záridőt 
használ, hogy gyenge megvilágításban is megfelelően világos legyen 
a felvétel.
• A leggyorsabb használt záridő: 1/25; 1/12 ha a képfrekvencia 

beállítása PF25 vagy 25P.
• Ez a funkció nem érhető el, ha a felvételi mód beállítása ƒ.
• Ha mozgó témák felvételekor a képen a témát „csóva” követi, a lassú 

zár beállítását állítsa [j Ki] értékre.
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[Vibráláscsökk.]: Ha a kép villog fénycsöves megvilágítással készített 
filmek esetén, változtassa meg a beállítást a villogás csökkentésére.
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a felvételi mód beállítása , 

† vagy ’.

[Képstabilizátor]: A képstabilizátor csökkenti a kamera elmozdulása 
miatti elmosódást a képen, így képei szebbek lesznek. Válassza ki 
a felvételi körülményekhez legjobban illő képstabilizálási módot.
[ Dinamikus]: Ez nagyobb mértékű remegéseket kompenzál, például 
séta közbeni felvétel esetén, és hatékonyabb, ha a zoom megközelíti 
a teljes széles látószöget. Csak akkor használható, ha a 2 > 
[Zoom Típus] beállítása [   Optikai].
[ Standard]: Ez kisebb mértékű remegéseket kompenzál, például 
álló helyzetben történő felvétel esetén, és természetes hatású jelenetek 
készítésére alkalmas.
[j Ki]: Akkor használja, ha a kamera állványon működik.
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a felvételi mód beállítása , 

†, ƒ vagy ’.
• Ha a remegés mértéke túl nagy, előfordulhat, hogy a képstabilizátor 

nem lesz hatékony.
• Ha erősebb képstabilizálásra van szükség, akkor aktiválható 

a Powered IS funkció (A 233).
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[Diaátmenet]: Kiválaszthatja a diavetítés képei közötti átmeneti 
effektusokat.
[k Szétoszlás]: Az aktuálisan látható kép eltűnik, a következő kép 
pedig beúszik.
[l Kiúszás]: A diavetítés során a képek balra úsznak.

 / s Lejátszási beállítások (csak lejátszási módban)

Menüpont

Beállítások

[Zeneválasztás]  (A 129, 134)

[j Ki], [i Be] 
Amikor [i Be] – zeneszámok listája, 
[Zene balansz] [y]  [Û] (eredeti hang/háttérzene)

[Diaátmenet] (A 218)

[j Ki], [k Szétoszlás], [l Kiúszás]

[Videó pillanatfelvét. hossza]  (A 126)

[C 2 mp], [D 4 mp], [F 8 mp]

t Képernyőbeállítás

Menüpont

Beállítások

[Kijelző Jelölők] (A 219)

[j Ki], [3 Szint (Fehér)], [4 Szint (Szürke)], 
[5 Rács (Fehér)], [6 Rács (Szürke)]
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[Kijelző Jelölők] (csak felvételi módban): Felvétel közben négyzetháló 
és vízszintes szintjelző vonal jeleníthető meg a képernyőn. 
A segédvonalak a téma korrekt elhelyezésében segítenek 
(függőlegesen vagy vízszintesen).
• A képernyő segédvonalai nem jelennek meg a felvételen.

[Dátum/idő kijelzése] (A 220)

[i Be], [j Ki]

[OSD Menü Kimenet] (A 220)

[i Be], [j Ki]

[LCD Fényerő] (A 220)

[LCD Háttérvilágítás] (A 220)

[H Világos], [M Normál], [L Tompított]

[LCD tükörkép] (A 220)

[i Be], [j Ki]

[HDMI Státusz] (A 220)

[Bemutató Mód] (A 221)

[i Be], [j Ki]

[TV-Típus] (A 221)

[+ 4:3 TV], [, Széles TV]

t Képernyőbeállítás (folyt.)

Menüpont

Beállítások
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[Dátum/idő kijelzése] (csak lejátszási módban): Annak megválasztása, 
hogy a dátum és idő megjelenjen-e a lejátszáskor.
• MP4-filmek esetén csak a dátum jelenik meg.

[OSD Menü Kimenet]: Ha ezt a beállítást [i Be] értékre állítja, 
a kamera képernyőjén megjelenő információ meg fog jelenni 
a kamerához csatlakoztatott televízió vagy monitor képén is.

[LCD Fényerő]: Beállítja az LCD képernyő fényerejét.
• Az LCD képernyő fényerejének módosítása nem befolyásolja 

a felvétel és a TV-n lejátszott felvétel fényerejét.

[LCD Háttérvilágítás]: A képernyő beállítása háromféle fényerőből 
választva.
• Az LCD képernyő fényerejének módosítása nem befolyásolja 

a felvétel és a TV-n lejátszott felvétel fényerejét.
• Ha a [H Világos] beállítást használja, az akkumulátor hamarabb 

lemerül.
• A kompakt hálózati adapter használatakor az [LCD Háttérvilágítás] 

automatikusan átvált [H Világos] értékre.

[LCD tükörkép] (csak felvételi módban): Ha a beállítás értéke [i Be], 
ez a funkció vízszintesen átfordítja a képet a képernyőn, ha 180 fokban 
elforgatja az LCD-panelt a téma felé. Más szóval a képernyő a téma 
tükörképét fogja mutatni.
• Előrefordított LCD-panellel nem lehet a jelenetet díszíteni.

[HDMI Státusz]: Információt jelenít meg a HDMI OUT-csatlakozón 
megjelenő jel formátumáról.
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[Bemutató Mód] (csak felvételi módban): A bemutató módban 
megtekintheti a kamera főbb funkcióit. Automatikusan elindul, 
ha a kamerát a kompakt hálózati adapter csatlakoztatása után felvételi 
készenléti módban bekapcsolva hagyja 5 percig memóriakártya nélkül.
• A bemutató mód leállításához nyomja meg bármelyik gombot vagy 

kapcsolja ki a kamerát.

[TV-Típus] (csak lejátszási módban): Amikor a kamerát az opcionális 
STV-250N sztereó videokábellel TV-hez csatlakoztatja, válassza 
a TV típusának megfelelő beállítást, hogy a képek teljesen és helyes 
képaránnyal jelenjenek meg.
[+ 4:3 TV]: TV-készülék 4:3 képaránnyal.
[, Széles TV]: TV-készülék 16:9 képaránnyal.
• Ha a TV-típus beállítása [+ 4:3 TV], akkor az eredetileg 16:9 

képaránnyal rögzített kép lejátszása közben a kép nem teljes 
képernyőn jelenik meg.

• Ez a beállítás nem elérhető, ha a kamera HDTV-hez csatlakozik 
a mellékelt Nagysebességű HDMI-kábellel.
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q Rendszerbeállítások

Menüpont

Beállítások

[Nyelv H]  (A 34)

[ ], [Dansk], [Deutsch], [ ], [English], [Español], 
[Français], [Italiano], [Magyar], [Melayu], [Nederlands], [Norsk], 
[Polsk], [Português], [ ], [Suomi], [Svenska], [Türkçe], 
[ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], 
[ ], [ ], [ ]

[Időzóna/DST]  (A 38)

["] (hazai időzóna) vagy [#] (időzóna utazáskor): 
[Párizs], a Föld időzónáinak listája 

[$] (DST beállítás): Váltás be- és kikapcsolt között

[Dátum/Idő]  (A 34)

[Dátum/Idő]: –
[Dátumformátum]: [É.H.N], [H.N.É], [N.H.É] 

(É- év, H- hónap, N- nap)
[24ó]: Váltás bekapcsolt (24 órás) és kikapcsolt (12 órás) között

[  Nézet ellenőrzés] (A 87, 225)

[i Be], [j Ki]

[Fájlok lezárása] (A 71)

[C Be], [j Ki]
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[Szabad hely a memóriában]  (A 225)

e [&] (beépített memória), [8] (memóriakártya)
d –

[Használt memória]  (A 225)

e [&] (beépített memória), [8] (memóriakártya)
d –

e [A külső merevlemez adatai]*  (A 226)

[AV/Fejhallgató]  (A 122, 153)

[Ò AV], [Ó Fejhallgató]

[Hangerő] (A 69, 122)

[Hangszóró]: , Ú
[Fejhallgató]: , Ö

[Jelző Hangok]  (A 226)

[÷ Hangos], [ø Halk], [j Ki]

[Egyéni állítógomb]  (A 226)

Funkciók a [2 Fő funkciók] menüben (A 231)
Alapbeállítás: [ Képkocka-segéd]

[Akkumulátor Információ]  (A 226)

q Rendszerbeállítások (folyt.)

Menüpont

Beállítások

Ô Õ
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[Mértékegységek]  (A 227)

[. Méter/gramm], [/ Láb/font]

[Fájlszámozás]  (A 227)

[m Visszaállít], [n Folyamatos]

[Automatikus kikapcsolás]  (A 228)

[i Be], [j Ki]

[Bekapcs. az LCD panellel]  (A 228)

[Engedélyez], [Ki]

[USB Csatlakozás Típus]  (A 228)

[ Számítógép], [ Connect Station], 
[ Csatl. és Beáll.]

[NFC]  (A 182)

[i Be], [j Ki]

d [FlashAir]**  (A 228)

[i Be], [j Ki]

e [Inicializálás és &/8]  (A 39)
d [Inicializálás 8]  

[& Beép. memória], [8 Mem. Kártya] (ecsak)
[Teljes Inicializálás]: Váltás be- és kikapcsolt között

q Rendszerbeállítások (folyt.)

Menüpont

Beállítások
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* A beállítás csak egy külső merevlemezes meghajtó csatlakoztatása után 
érhető el.

** A beállítás csak egy FlashAir kártya behelyezése után érhető el.

[  Nézet ellenőrzés]: Ha a beállítás értéke [i Be], a felvételi mód  
beállítása esetén a képernyőn látható kép közelebb áll a jelenet tényleges 
fényerejéhez. Lejátszási módban állítsa a [ Nézet ellenőrzés] opciót 
[i Be] értékre a   módban rögzített jelenetek lejátszása közben, 
így életszerűbb, részletgazdagabb képet kap.

[Szabad hely a memóriában] (csak felvételi módban)/[Használt 
memória] (csak lejátszási módban): Megjelenik egy képernyő, 
ahol ellenőrizhető, hogy a memória mekkora része áll rendelkezésre 
a felvételhez, illetve mekkora része foglalt (a ª fényképeket jelöl).
• A lehetséges videó felvételi idő és a tárolható állóképek száma 

közelítésen alapul, az aktuálisan kiválasztott videó képminőség 
és képméret figyelembevételével.

e [Inicializálás ']* (A 170)

[Firmware]  (A 228)

e [Mem.mentő mappa törlése]*  (A 169)

e [MAC-cím]  (A 229)

[Tanúsító embléma megjel.]  (A 229)

[Mindent visszaállít]  (A 229)

[Nem], [Igen]

q Rendszerbeállítások (folyt.)

Menüpont

Beállítások
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• Az információs képernyőn ellenőrizheti a memóriakártya sebességi 
osztályát is.

• e A beépített memóriára mutatott [Teljes hely] 
a ténylegesen használható szabad helyet jelzi. Ez valamivel kisebb 
érték lehet a műszaki adatoknál megadotthoz képest.

e [A külső merevlemez adatai] (csak lejátszási módban): 
Ha a kamera külső merevlemezes meghajtóhoz csatlakozik, 
ez a beállítás információkat jelenít meg a meghajtóról.

[Jelző Hangok]: Bizonyos műveleteket hangjelzés kísér, például 
bekapcsolás, önkioldó visszaszámlálás stb.
• A hangjelzések kikapcsolásához állítsa [j Ki] értékre.
• Az előfelvétel (A 233) aktív állapotában a kamera nem ad ki egyes 

figyelmeztető hangokat.

[Egyéni állítógomb] (csak felvételi módban): A képernyő bal alsó 
sarkában látható [ ] gomb tetszés szerint beállítható. Alapértelmezés 
szerint a gomb funkciója a képkocka-segédhez van társítva, 
de módosíthatja a funkciót, hogy a [2 Fő funkciók] menü egyik 
funkcióját érhesse el vele. Így a gombbal kényelmesen és gyorsan 
elérheti az egyik gyakran használt funkciót.
• Ha a felvételi mód beállítása 9, akkor a gomb funkciójának beállítása 

automatikusan a képkocka-segéd (  vagy ) lesz, és ez nem 
módosítható.

[Akkumulátor Információ]: Ha az Intelligent Systemmel kompatibilis 
akkumulátort használ, ez az opció megjelenít egy képernyőt, amelyen 
ellenőrizhető a töltöttség (százalékban), illetve a hátralévő felvételi idő 
(felvételi mód) vagy a lejátszási idő (lejátszás mód).
• Ha az akkumulátor lemerült, az információ esetleg nem jelenik meg.
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[Mértékegységek]: Felvételi módban ez a beállítás adja meg a kézi 
élességállításkor a fókusztávolság kijelzésére használt mértékegységet. 
Ez befolyásolja a bélyegeknél használt magasság és testsúly 
mértékegységeit is 9 módban.

[Fájlszámozás]: Az MP4-filmek és fotók fájlok formájában kerülnek 
a memóriába mappákba rendezve, és a fájlok egymás utáni fájlszámokat 
kapnak. Ez a beállítás meghatározza, hogy hogyan történik a fájlok 
számozása.
[m Visszaállít]: A fájlszámozás minden alkalommal, amikor inicializálta 
a memóriát, 100-0001-től újrakezdődik.
[n Folyamatos]: A kamera folyamatosan az utoljára rögzített fájl számát 
követő számot társítja az újabb felvételhez.
• Ha egy behelyezett memóriakártya már tartalmaz olyan fájlt, amelynek 

a sorszáma nagyobb, akkor a kártyára mentett következő fájl ennél 
eggyel nagyobb sorszámot fog kapni.

• A [n Folyamatos] beállítás használatát ajánljuk.
• A mappákban összesen 500 fájl lehet (MP4-filmek és fotók együtt).
• A fájlszám 7 jegyből áll, például „101-1234”. A kötőjel előtti 

3 számjegy azt a mappát jelöli, ahová a fájlt elmentették, és 100 
és 999 között lehet. A kötőjel utáni 4 számjegy az egyes fájlokra 
jellemző egyedi azonosító, és 0001 és 9900 között lehet.

• A mappanév utolsó négy számjegye a mappa létrehozásának 
dátumát jelöli.

• A fájlszám és a mappanév jelzik a fájl helyét a memóriában. 
Egy október 25-én készült felvétel „101-1234” fájlszámmal 
a DCIM\101_1025 mappában lesz megtalálható. Ha ez MP4-film, 
a fájlneve MVI_1234.MP4 lesz, ha fénykép, akkor IMG_1234.JPG.
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[Automatikus kikapcsolás]: Akkumulátor használata esetén a kamera 
automatikusan kikapcsol, ha 3 percig nem végez vele semmilyen 
műveletet.
• A kikapcsolás előtt kb. 30 másodperccel megjelenik az [Automatikus 

kikapcsolás] üzenet. Ha az üzenet megjelenítése közben működteti 
a kamera vezérlőgombjait, a kamera nem lesz kikapcsolható.

[Bekapcs. az LCD panellel]: Ha a beállítás értéke [Engedélyez], 
az LCD-panel kinyitásával a kamera bekapcsolható, a becsukásával 
kikapcsolható. A funkció kikapcsolásához állítsa [Ki] értékre. Mindkét 
esetben használhatja az [ gombot.

[USB Csatlakozás Típus] (csak lejátszási módban): Kiválasztja 
az alapértelmezett csatlakozás típusát, amikor a kamera egy külső 
eszközhöz csatlakozik USB-csatlakozással.
[ Számítógép] vagy [ Connect Station]: Válasszon a beállítások 
közül, ha csak egyetlen típusú eszközhöz tervezi csatlakoztatni 
a kamerát (egy számítógéphez vagy az opcionális CS100 Connect 
Station-höz, ebben a sorrendben).
[ Csatl. és Beáll.]: Ez a beállítás kényelmesebb, ha nem csak 
egyetlen eszköztípushoz tervezi csatlakoztatni a kamerát, hanem néha 
a számítógéphez, néha az opcionális CS100 Connect Station-höz 
csatlakoztatja azt.

d [FlashAir]: Beállítja a kamerában lévő FlashAir kártya vezeték 
nélküli kommunikációjának működési módját.

[Eszközszoftver] (csak felvételi módban): Ellenőrizhető a kamera 
eszközszoftverének, azaz a vezérlőszoftvernek a verziója. Ez a menüpont 
általában nem elérhető.
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e [MAC-cím]: Megjeleníti a videokamera egyedi 
MACcímét (Media Access Control – közegelérés-vezérlés).

[Tanúsító embléma megjel.]: Ellenőrizheti a kamerára vonatkozó 
tanúsító emblémák egy részét.

[Mindent visszaállít]: A kamera beállításainak visszaállítása, beleértve 
a tárolt hozzáférési pont csatlakozásokat, jelszavakat és más WiFi-
beállításokat (csak e esetén).
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■ [3 Felvételi beállítások] menü 

1 A megjelenített ikon (  vagy ) a [Recording Media] aktuális 
beállításától függ.

Menüpont

Beállítások

[Filmformátum]  (A 80)

[. AVCHD] [¸ MP4] 

[Videominőség]  (A 80)

Ha a [Filmformátum] beállítása [· AVCHD]:
[ª 50P felvétel], [© Nagyon Jó Minőség]*, 
[¨ Standard (teljes HD)]*, [¥ Hosszú Lejátszás]*

Ha a [Filmformátum] beállítása [¸ MP4]:
[  50P felvétel], [  Nagyon Jó Minőség], 
[  Standard (teljes HD)], [  Hosszú Lejátszás]

* Ezekhez a beállításokhoz továbbá [I] ([Képfrekvencia]): 
[μ], [¸] 

e [Felvételi adathordozó]  (A 82)

[Film Médiafelvevő]:
[& Beép. memória], [8 Mem.kártya]

[Kép Médiafelvevő]:
[& Beép. memória], [8 Mem.kártya]

e [Kettős-/reléfelvétel]  (A 83)

[j Standard felvétel], [  Kettősfelvétel], 
[ Reléfelvétel]1

(csak felvételi módban)
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■ [2 Fő funkciók] menü

Gomb

Beállítási lehetőségek/Funkció

[¦ Videó pill.felv.]  (A 107)

[ON], [OFF]

[— Hangjelenet]  (A 121)

[‘ Standard], [’ Zene], [‚ Beszéd], [“ Madárhangos erdő], 
[” Zajelnyomás]

[Ò Dekoráció]  (A 98)

[Ó Tollak és bélyegek], [× Animált bélyegek], [& Dátum/Idő] 
vagy [9] (Baba mód bélyegek), [Ü] (képmix), 
[Ý] (élő kép szünet), [ß] (eszköztár kis méretűre)

[  Lassított és gyorsított]  (A 93)

[Ki], [Egész jelenet], [Rugalmas]
Amikor a beállítása [Egész jelenet]:

[x1/2], [x2], [x4], [x10], [x20], [x60], [x120], [x300], [x600], 
[x1200]
[w] (rögzíthető idő): [1 képkocka], [0,5 mp]

Amikor a beállítása [Rugalmas]:
[  x2 Gyors], [v x1 Normál], [  x1/2 Lassú]

[R Faderek]  (A 110)

[j Ki], [T Áttűnés Gomb], [V Letöröl] 
[Fekete képernyő], [Fehér képernyő]

(csak felvételi módban)
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[Zoom Típus]: A kamera a következő három zoom lehetőséggel 
rendelkezik.
[  Optikai]: Az optikai zoom módban a kamera az objektív nagyítási 
arányát használja.

[Zoom Típus]  (A 232)

[ Optikai], [  Advanced], [  Digitális] (csak h esetén: 
[ Digitális])
[W] (tele-makró): Váltás be- és kikapcsolt között

[È Powered IS]  (A 233)

[ON], [OFF]

[z Előfelvétel]  (A 233)

[ON], [OFF]

[< Fókusz]  (A 114)

[D] (kézi élességállítás): Váltógomb be vagy ki, Érintő AF keret

[y Expozíció]  (A 112)

[n] (kézi expozíció): Váltógomb be vagy ki, Érintéses AE keret

[ä Mikrofon szint]  (A 234)

[m] (automatikus), [n] (kézi)
[Hangerőszint Mutató]: Váltás be- és kikapcsolt között

[Ä Fehéregyensúly]  (A 116)

[Ã Automatikus], [¼ Napfény], [É Műfény], [Å Egyedi WB]

Gomb

Beállítási lehetőségek/Funkció
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[  Advanced]: Az összetett zoommal a maximális nagyítási arány 57x. 
Teljes széles látószögnél az összetett zoom esetén a látószög szélesebb, 
mint az optikai zoom esetén.
[  Digitális] (h [ Digitális]): A digitális zoommal (világoskék 
terület a zoom skálán) a képet a kamera digitálisan dolgozza fel, 
így a képminőség nagyítás esetén csökken. 
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a felvételi mód beállítása , 

†, ƒ vagy ’.
• Ha a felvételi mód beállítása N vagy 9, a [Zoom Típus] beállítása 

automatikusan [ Optikai] lesz.
• Ha a 1 > p > [Nagy látószögű előtét] értéke [i Be], 

a [ Digitális] (csak h esetén: [ Digitális]) opció nem 
érhető el.

[È Powered IS]: A Powered IS funkcióval a képstabilizálást még 
erősebbé teheti. A Powered IS akkor a leghatékonyabb, ha távoli, 
nem mozgó témát vesz fel mozdulatlan helyzetből.
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a felvételi mód beállítása , 

†, ƒ vagy ’.
• A kamera kikapcsolása deaktiválja a Powered IS funkciót.

[z Előfelvétel]: Ha ez a funkció aktív, akkor a kamera a Y 
gomb megnyomása előtt 3 másodperccel automatikusan elkezdi 
a filmfelvételt, így nem maradnak le a fontos felvételek.
• Ha a felvételi mód beállítása 9, akkor az [z Előfelvétel] beállítása 

automatikusan [BE] érték lesz, és az előfelvétel nem kapcsolható ki.
• A kamera nem rögzíti a teljes 3 másodpercet a Y 

lenyomása előtt, ha az előfelvétel 3 másodpercen belül lett 
bekapcsolva vagy az előző felvétel csak ezen belül ért véget.
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• A következők bármelyike kikapcsolja az előfelvétel funkciót.
- Ha a kamerával nem végez műveletet 5 percig.
- A kamera kikapcsolása, a ] megnyomása, a felvételi mód 

megváltoztatása stb. 
- A videó pillanatfelvétel vagy a Lassított és gyorsított felvételi 

mód aktiválása.
- A 0 > [3 Felvételi beállítások] > [Filmformátum], 

[Videominőség] vagy [Recording Media] képernyő megnyitása.
- A 2 (vagy 0 > [2 Fő funkciók]) > [— Hangjelenet], 

[R Faderek] vagy [Ä Feh.egyens. (WB)] képernyő megnyitása.
- Ha a kamera nem tudja folytatni a felvételt, például ha a memória 

megtelt, vagy a memóriakártya-foglalat fedele nyitva van.

[ä Mikrofon szint]: A beépített mikrofon hangfelvételi szintje beállítható.

• Az automatikus hangerőszint-beállítás visszaállításához érintse 
meg az [m] gombot. Az automatikus hangerőszint-beállítás közben 
a hangerőszint jelző megjelenítéséhez érintse meg a [Hangerőszint 
Mutató] gombot.

• Javasolt olyan szintre beállítani a hangerőt, hogy a hangszint-kijelző 
csak néha érje el a -12 dB jelet (sárga rész).

• Amikor a hangszint a kijelzőn eléri a piros pontot (0 dB), a hang 
torzított lehet.

• Javasoljuk a fejhallgató (A 122) használatát a hangszint beállítás 
ellenőrzéséhez.

• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a felvételi mód beállítása , 
†, ƒ vagy ’.

[2] > [ä Mikrofon szint] > [n] (kézi) > [Ï]/[Ð] 
a hangszint beállításához > [X]
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[Szerkesztés] menü 

Gomb

Beállítások

e [Másolás (&'8)]  (A 140)

Az indexképernyőtől függően: <dátum> vagy <mappanév>, 
[Választ], [Összes Jelenet] vagy [Minden Kép] 

Egyképes fotó nézetben: [¨ Folytassa] (másolja az aktuális képet) 

e [Konvert. MP4-re (&'8)]  (A 143)
d [Konvert. MP4-re]

[Törlés]  (A 75)

Az indexképernyőtől függően: <dátum> vagy <mappanév>, 
[Választ], [Összes Jelenet] vagy [Minden Kép]

Lejátszási szünetben: [Ez a Jelenet]
Egyképes fotó nézetben: [¸ Folytassa] (törli az aktuális képet)

e [Konv. gyors mozg. (&'8)]  (A 147)

[Megosztás]  (A 136)

[Részleges törlés]  (A 137)

(csak lejátszási módban)
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Melléklet: A képernyőn megjelenő jelzések 
és ikonok
A következő táblázatban az egyes módokban megjelenő ikonok láthatók. 
A könnyebb használat érdekében az ikonokat a táblázat a megjelenési 
helyük szerint csoportosítva tartalmazza. Vegye figyelembe, hogy az 
ikonok a filmformátumtól, felvételi módtól és más tényezőktől függően 
jelennek meg.
Az egyes funkciók részletes leírását a megadott oldalon találja.

■ Felvétel-mód

Arcérzékelés keret 
(A 108) 

Felhasználói követési keret 
(A 108)

Kijelző Jelölők 
(A 219, [3 Szint 
(Fehér)] megjelenítve)

Érintse meg az 
információs panel 
megnyitásához

Érintse meg
az információs

panel bezárásához
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Rugalmas lassított és gyorsított felvételi mód esetén:

A képernyő felső része

Ikon Leírás/funkció A

 9, ó, , †, 
ƒ, ’

Felvételi mód gomb
(N módban: a Smart AUTO ikonok 
egyike, ƒ módban: a Különleges 
jelenet mód ikonok egyike)

84
58
90

0:00:00
Jelenetszámláló (óra : perc : másodperc). 
Csak felvétel közben növekedik.

–

 x0000
0:00:00

Lassított és gyorsított felvétel és lassítás/
gyorsítás kiválasztott értéke, 
jelenetszámláló (csak felvétel közben)

93

< 00 Önkioldó és visszaszámláló 215

Ü, Ñ, z Memóriakártya-művelet 244

Å, Ä Képstabilizálás 217

Powered IS 233
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* Csak e esetén.

Ä, , Â, 
Ã

Intelligens IS (csak N módban) 59

è, é, ê, 
ë, , 
000 perc

Akkumulátor hátralévő üzemideje 244

Zoom skála (rövid ideig, csak a zoom 
használatakor).

60

{Ð&*, {Ð8

Fényképkészítés és a fényképek 
készítéséhez kiválasztott memória 
(rövid ideig, egy kép készítése után).
Kártyahiba esetén a 9 szimbólum jelenik 
meg (pirosan) és a fénykép nem kerül 
tárolásra.

55

A képernyő bal oldala

Ikon Leírás/funkció A

y±0.00 Expozíció kompenzáció 112

D Kézi élességállítás 115

W Tele-makró 120

0
[0] gomb: A 0 (Kezdőlap) menü 
megnyitása

43

A képernyő felső része (folyt.)

Ikon Leírás/funkció A
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T, V Faderek 110

¼, É, Å Fehéregyensúly 116

, 
d FlashAir kártya.
FlasAir kártya hiba esetén a   szimbólum 
jelenik meg. Ellenőrizze a FlashAir kártyát.

228

, v, 

A gyorsított/lassított felvétel 
sebességgombjai egy jelenetrészlet lassú 
és gyors felvételéhez (rugalmas lassított 
és gyorsított felvétel).

96

Információs panel

Ikon Leírás/funkció A

} Arcérzékelés 108

Ó Fejhallgató kimenet 122

’, ‚, “, ” Hangjelenet 121

:, ; Vibráláscsökk. 217

¿ Nagy látószögű előtét 65

A képernyő bal oldala (folyt.)

Ikon Leírás/funkció A
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* Csak e esetén.

A filmek rögzítéséhez kiválasztott memória és a hátralevő felvételi idő 
a memórián.

&0h00m*,
80h00m

Ahogy csökken a hátralévő felvételi idő, 
az ikon zöldről sárga, majd vörös színűre 
változik. 
• Ha a hátralévő felvételi idő 30 perc 

vagy kevesebb, a kijelzés folyamatosan 
látható a főképernyőn, akkor is, 
ha bezárja az információs panelt.

• Ha a memória megtelt, a [Vége] felirat 
jelenik meg a vörös ikon mellett, 
és a felvételkészítés leáll.

297

(0h00m, 
0h00m

Rögzítés memóriaváltással* 83

80h00m ,
&0h00m 

Kettősfelvétel*
A kettős felvétel aktiválásakor a további 
MP4 jelenetek felvételére használt 
memória és az azon a memórián 
hátralévő felvételi idő is látható lesz.

83

¸, ¼ Képfrekvencia 119

·, ¸ Filmformátum 80

, ©, ¨, ¥, 
, , 

Videó képminőség 80

Információs panel (folyt.)

Ikon Leírás/funkció A
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A képernyő alsó része

Ikon Leírás/funkció A

{ [{] gomb: Fotó készítése 55

FILTER 1 - FILTER 5
[FILTER] gomb: A mozifilm hatású szűrő 
módosítása

88

 (alapértelmezett)
Egyéni gomb: A gombon látható ikon 
aszerint változik, hogy éppen melyik 
funkció/beállítás van hozzárendelve.

226

Fókuszálás és az expozíció rögzítése 
(rövid ideig, a kép készítése során)

55

[ ] gomb: A követési funkció 
kikapcsolása

108

Hangszint Mutató 234

2, Ò

[2] gomb: A [2 Fő funkciók] menü 
megnyitása
• Ha a felvételi mód beállítása 9, 

akkor a gomb funkciójának beállítása 
automatikusan [Ò Dekoráció] lesz, 
és ez nem módosítható.

231

Hangfelvétel nem áll rendelkezésre. 
Ez az ikon lassított és gyorsított felvételi 
módban jelenik meg.

93
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■ Lejátszási mód (lejátszás közben)

A képernyő felső része

Ikon Leírás/funkció A

Szerkesztés, C
[Szerkesztés] gomb: A [Szerkesztés] menü 
megnyitása
Aktiválja a Fájlok lezárása funkciót.

235
71

Jelenetfelvétel  felvételi módban. 87

Ð, Ý, Ö, Õ, Ø, 
×, Ô, Ó

Memóriakártya-művelet 244

, 
d FlashAir kártya. 
FlasAir kártya hiba esetén a   szimbólum 
jelenik meg. Ellenőrizze a FlashAir kártyát.

228

&0:00:00*, 
80:00:00

Lejátszáshoz kiválasztott memória és 
a jelenet lejátszási ideje (óra : perc : 
másodperc)

–

&00/00*, 800/00
Lejátszáshoz kiválasztott memória 
és a jelenlegi kép száma/az összes 
kép száma

–

·, ¸ Filmformátum 80
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* Csak e esetén.

, ©, ¨, ¥, 
, , 

Videó képminőség 80

000 Jelenet száma –

000-0000 Fájlszám 227

A képernyő alsó része

Ikon Leírás/funkció A

Videók esetén:
Ú, Ù, Ý, Ð, 
Û, Ø, ×, Ö, 
Õ

Lejátszási kezelőszervek 69

Fényképek esetén:
Ð

[Ð] gomb: Diavetítés 134

f
[f] gomb: Visszatérés az [}] 
indexképernyőre

72

h [h] gomb: Ugrás a fényképek között 74

Ý
[Ý] gomb: Hangerő és kísérőzene 
balansz beállítása

129

{
[{] gomb: Az aktuális képkocka rögzítése 
és mentése képfájlként

126

A képernyő felső része (folyt.)

Ikon Leírás/funkció A
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Ò [Ò] gomb: Dekoráció 106

¦
[¦] gomb: Videós pillanatfelvétel jelenet 
kivétele

126

00:00 DE
2017. jan. 1.

Felvétel dátuma és időpontja 220

A képernyő alsó része (folyt.)

Ikon Leírás/funkció A

Memóriakártya-művelet
Ü Felvétel, Ñ Felvételi készenlét, z Előfelvétel (A 233), 
Ð Lejátszás, Ý Lejátszási szünet, × Gyorsított lejátszás, 
Ø Gyors lejátszás hátra, Õ Lassított lejátszás, 
Ö Lassított lejátszás hátra, Ó Kockánként előre, 
Ô Kockánként hátra.

Akkumulátor hátralévő üzemideje
• Az ikon mutatja a körülbelüli maradék töltöttséget. A becsült 

hátralévő felvételi/lejátszási idő (percekben) megjelenik az ikon 
mellett.

• Ha a   piros színben jelenik meg, az akkumulátor lemerült. 
Cserélje ki az akkumulátort egy feltöltöttre.

• A kamera vagy az akkumulátor állapotától függően a tényleges 
töltöttség eltérhet a kijelzettől.
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Hiba van?

Hibakeresés
Ha bármilyen problémája támad a kamerával, először ezt az 
ellenőrzőlistát nézze végig. Néha, amikor azt gondolja, hogy a kamera 
elromlott, az alábbi, „LEGELŐSZÖR EZT ELLENŐRIZZE” című részben 
megtalálja az egyszerű megoldást. Ha a probléma nem szűnik meg, 
forduljon Canon szervizközponthoz.

LEGELŐSZÖR EZT ELLENŐRIZZE

Tápfeszültség
• Megfelelő az akkumulátor töltöttsége? A kompakt hálózati 

adapter helyesen van csatlakoztatva a kamerához? (A 25)
Felvétel
• Bekapcsolta a kamerát és felvételi módba állította? (A 51, 55) 

Ha kártyára szeretne felvételt készíteni, van kompatibilis 
memóriakártya behelyezve a kamerába? (A 31)

Lejátszás
• Bekapcsolta a kamerát és lejátszási módba állította? (A 66, 72) 

Ha kártyáról szeretne felvételt lejátszani, van kompatibilis 
memóriakártya behelyezve a kamerába? (A 31) Tartalmaz 
felvételeket?
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Áramellátás

A kamerát nem lehet bekapcsolni, illetve kikapcsolódik.
- Az akkumulátor lemerült. Cserélje ki, vagy töltse fel az akkumulátort.
- Vegye ki és tegye vissza az akkumulátort megfelelően.

Nem lehet az akkumulátort feltölteni.
- Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a kamera, a töltés úgy 

elkezdődhet.
- Az akkumulátor hőmérséklete kívül esik a működési tartományon 

(kb. 0–40 °C). Vegye ki az akkumulátort, melegítse meg vagy 
hagyja lehűlni, ezután próbálja újra.

- Az akkumulátort kb. 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltse.
- Az akkumulátor hibás. Cserélje ki az akkumulátort.
- A kamera nem tud kommunikálni a csatlakoztatott akkumulátorral. 

Olyan akkumulátor töltése nem lehetséges ezzel a kamerával, 
melynek használatát a Canon nem javasolja. 

- Ha a Canon által javasolt akkumulátort használja, lehet, hogy 
probléma van az akkumulátorral. Keressen fel egy Canon 
szervizközpontot.

A kompakt hálózati adapter hangot ad.
- A kompakt hálózati adaptert az elektromos aljzatba csatlakoztatva 

halk hangot ad. Ez nem hibajelenség.
Az akkumulátor nagyon gyorsan lemerül, pedig a hőmérséklet 
közepes.

- Az akkumulátor elhasználódhatott. Vásároljon új akkumulátort.
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Felvétel

A Y gomb megnyomásával nem lehet elindítani a felvételt.
- A kamerával nem lehet felvételt készíteni, miközben az előző 

felvételt írja a memóriába (az ACCESS hozzáférésjelző világít 
vagy villog). Várja meg, amíg a kamera befejezi a műveletet.

- A memória megtelt vagy már maximális mennyiségű AVCHD-
jelenetet (3999 jelenet) tartalmaz. Töröljön néhány felvételt (A 75) 
vagy inicializálja a memóriát (A 39), tárhely felszabadítása 
érdekében.

- Elfogytak a szabad fájlszámok az MP4-filmekhez és fényképekhez. 
Mentse el felvételeit (A 157), a 1 > q > [Fájlszámozás] 
beállítását állítsa [Visszaállít] értékre, és inicializálja a memóriát 
(A 39).

A Y gomb megnyomásának időpontja nem esik egybe 
a felvétel elejével/végével.

- A gomb megnyomása és a felvétel tényleges megkezdése/
befejezése között kis eltérés van. Ez nem hibajelenség.

A kamera nem állít élességet.
- Az automatikus élességállítás nem működik az adott téma esetén. 

Állítsa be kézzel az élességet (A 114).
- Az objektív szennyezett. Tisztítsa meg az objektívet (A 284).

Ha a téma gyorsan elszáguld a kamera előtt, a képen enyhén 
megdöntve látszik.

- Ez a jelenség a CMOS képérzékelőkre jellemző. Ha az alany 
gyorsan száguld el a kamera előtt, a kép kicsit görbülni látszik. 
Ez nem hibajelenség.
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A szokásosnál hosszabb ideig tart a váltás a felvétel (Ü)/felvételi 
készenlét (Ñ)/lejátszás (Ð) módok között.

- Ha a memóriában nagyszámú jelenet van, egyes műveletek több 
időt vehetnek igénybe. Mentse el a felvételeit (A 157), majd 
inicializálja a memóriát (A 39).

A filmeket és fényképeket nem lehet megfelelően rögzíteni.
- Ez akkor fordulhat elő, amikor sok jelenetet és fényképet rögzített 

és törölt már. Mentse el a felvételeit (A 157) és inicializálja 
a memóriát a [Teljes Inicializálás] lehetőséggel (A 39).

Fényképet nem lehet készíteni videó felvételekor.
-  vagy † felvételi módban, illetve jelenet ki- és beúszásakor 

(A 110) nem lehet fényképeket készíteni.
Hosszabb idejű használat után a kamera forró lehet.

- Hosszan tartó folyamatos használat után a kamera forró lehet; 
ez nem jelent hibát. Hibára vallhat, ha rövid használat után is 
szokatlanul forró a kamera. Keressen fel egy Canon szervizközpontot.

Lejátszás

A jelenetek törlése a szokásosnál hosszabb ideig tart.
- Ha a memóriában nagyszámú jelenet van, egyes műveletek 

több időt vehetnek igénybe. Mentse el a felvételeit (A 157), 
majd inicializálja a memóriát (A 39).

Nem lehet videó pillanatfelvételt kivenni a videóból.
- MP4 jelenetből, illetve más eszközzel rögzített vagy szerkesztett, 

majd számítógéppel a memóriakártyára átvitt jelenetekből nem 
lehet videós pillanatfelvételt rögzíteni.

- A memória megtelt. Hely felszabadításához töröljön néhány felvételt 
(A 75).
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A jelenetek és a diavetítés zenei kíséretének lejátszása hibás.
- Ez akkor fordulhat elő, ha olyan memóriára viszi át a zenei fájlokat, 

melyre már sokszor felvett és törölt jeleneteket (töredezett memória).
Felvételek a beépített memóriában (e csak): Inicializálja 
a memóriakártyát a kamerával a [Teljes Inicializálás] funkcióval 
(A 39). Vigye át a zenefájlokat a memóriakártyára (A 300) 
és másolja a lejátszani kívánt felvételeket az előkészített 
memóriakártyára (A 140). Játssza le háttérzenével 
a memóriakártyán lévő felvételeket. A probléma elkerüléséhez 
mentse el a beépített memória felvételeit (A 157), majd inicializálja 
a beépített memóriát a [Teljes Inicializálás] lehetőséggel (A 39).
Felvételek a memóriakártyán: Mentse el felvételeit egy számítógépre 
(A 158). Inicializálja a memóriakártyát a [Teljes Inicializálás] 
funkcióval (A 39). Vigye át a zenefájlokat a memóriakártyára 
(A 300), majd másolja vissza a felvételeket a számítógépről 
a memóriakártyára.

- A zenei fájlok lejátszása hibás lesz, ha a memóriakártyára 
való átvitelük során az összeköttetés megszakadt. 
Törölje a zeneszámokat és másolja át őket ismét.

- A használt memóriakártya átviteli sebessége túl kicsi. 
Használjon egy ajánlott memóriakártyát (A 30).

A jeleneteket nem lehet megosztani.
- A memória megtelt. Hely felszabadításához töröljön néhány felvételt 

(A 75).
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Az indexképernyőn nem lehet megjelölni az egyes jeleneteket/
fényképeket pipával !.

- Legfeljebb 100 jelenetet/fényképet lehet egyesével megjelölni. 
Válassza a [Összes Jelenet] vagy [Minden Kép] lehetőséget 
a [Választ] helyett.

A képernyőn megjelenő jelzések

 jelenik meg (piros színben) a képernyőn.
- Az akkumulátor lemerült. Cserélje ki az akkumulátort egy feltöltöttre.

 jelenik meg (piros színben) a képernyőn.
- A kamera nem tud kommunikálni az akkumulátorral, ezért 

a hátralévő akkumulátor töltöttség nem jeleníthető meg.
 jelenik meg (piros színben) a képernyőn.

- Kártyahiba történt. Kapcsolja ki a kamerát. Vegye ki, majd helyezze 
vissza a memóriakártyát. Inicializálja a memóriakártyát, ha a kijelzés 
nem áll vissza a rendesre.

 (pirosan) és a [Vége] ikon jelenik meg a képernyőn.
- A memóriakártya megtelt. Cserélje ki a memóriakártyát vagy 

töröljön néhány felvételt (A 75), hely felszabadításához 
a memóriakártyán.

Az ACCESS hozzáférésjelző még a felvétel befejezését követően 
is világít.

- A jelenetet a kamera a memóriára rögzíti. Ez nem hibajelenség.
A piros POWER/CHG jelzőlámpa gyorsan villog (0,5 másodpercenként 
egy villanás). 

- Az akkumulátor hőmérséklete kívül esik a működési tartományon 
(kb. 0–40 °C). Vegye ki az akkumulátort, melegítse meg vagy 
hagyja lehűlni, ezután próbálja újra.
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- Az akkumulátort kb. 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltse.
- Az akkumulátor hibás. Használjon másik akkumulátort.
- A töltés félbeszakadt, mert a kompakt hálózati adapter vagy 

az akkumulátor meghibásodott. Keressen fel egy Canon 
szervizközpontot.

Kép és hang

Zörgő hang hallatszik a kamerából.
- Ha nem hallatszik miközben a kamera felvétel-módban van, 

a zörgés a belső lencserögzítés hangja. Ez nem hibajelenség.
A kép túl sötét.

- Az LCD képernyő le lett sötétítve. Állítsa át az 1 > t > 
[LCD Háttérvilágítás] beállítást [Normál] vagy [Világos] értékre.

A képernyőn látható kép túl sötétnek tűnik.
- Kikapcsolt nézetellenőrzés funkció esetén a képernyő fekete lesz, 

amikor a felvételi mód , vagy olyan felvétel lejátszásakor, 
amelyet  módban rögzítettek. Állítsa a 1 > q > 
[  Nézet ellenőrzés] beállítást [Be] értékre.

A kijelző gyorsan ki és bekapcsolódik.
- Az akkumulátor lemerült. Cserélje ki, vagy töltse fel az akkumulátort.
- Vegye ki és csatlakoztassa az akkumulátort megfelelően.

A képernyőn zavaros karakterek láthatók, a kamera nem működik 
megfelelően.

- Vegye ki és csatlakoztassa az akkumulátort egy pár pillanat múlva.
A képernyőn a videó képe zajos.

- Tartson távolságot a kamera és az erős elektromágneses teret 
keltő eszközök (plazma TV, mobiltelefon stb.) között. 
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Vízszintes csíkok jelennek meg a képernyőn.
- Ez a jelenség a CMOS képérzékelőkre jellemző, fluoreszcens, 

higanygőz vagy nátriumlámpás megvilágítás esetén. Ez nem 
hibajelenség. A jelenséget csökkentheti a 1 > p > 
[Vibráláscsökk.] beállítás módosításával.

A hang torz vagy a szintje nem megfelelő.
- Ha nagyon hangos helyen (pl. tűzijáték közben, koncerten stb.) 

készít felvételt, akkor a hang eltorzulhat, illetve nem a beállított 
jelszinttel kerülhet rögzítésre. Ez nem hibajelenség. Állítsa be kézzel 
a hang felvételi szintjét (A 234).

A kép jó, de a beépített hangszóró nem szól.
- A hangszóró hangereje nullán áll. Állítsa be a hangerőt (A 69).
- Ha a mellékelt nagy sebességű HDMI-kábel vagy az opcionális 

STV-250N sztereó videokábel csatlakoztatva van a kamerához, 
húzza ki. 

- Az AV OUT-/× csatlakozó funkciója fejhallgatóra van állítva. 
Állítsa a 1 > q > [AV/Fejhallgató] beállítást [AV] értékre.

Nincs hang az AV OUT-/× (fejhallgató) csatlakozón.
- e Az AV OUT/× kimeneten nem jelenik meg hangjel, 

amíg a WiFi-funkciók használatban vannak.

Memóriakártya és tartozékok

Nem lehet a memóriakártyát betenni.
- Nem a megfelelő állásban próbálja behelyezni a memóriakártyát. 

Fordítsa meg a memóriakártyát, és próbálja behelyezni.
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Nem rögzíthető kép a memóriakártyára.
- A memóriakártya megtelt. Töröljön néhány felvételt (A 75), 

hogy helyet szabadítson fel, vagy cserélje ki a memóriakártyát.
- Inicializálja a memóriakártyát a kamerával történő első használat 

előtt a [Teljes Inicializálás] funkcióval (A 39).
- A LOCK kapcsoló a memóriakártyán be van kapcsolva 

a törlésvédelemhez. Állítsa át a LOCK kapcsolót.
- A videók memóriakártyára történő felvételéhez kompatibilis 

memóriakártyát kell használni (A 30).
- Elfogytak a szabad mappa- és fájlszámok az MP4-filmekhez és 

fényképekhez. Helyezzen be egy új memóriakártyát, majd állítsa 
a 1 > q > [Fájlszámozás] beállítást [Visszaállít] értékre.

Csatlakozás más eszközökhöz

A TV képén zavar jelenik meg.
- Ha olyan helyiségben használja a kamerát, amelyben tv-készülék 

található, akkor a kompakt hálózati adapter és a tv antennakábelei 
között hagyjon némi távolságot.

Nincs kép a TV képernyőn, és nem hallatszik hang.
- A TV nem arra a videó bemeneti csatornára van állítva, ahová 

a kamerát csatlakoztatta. Válassza ki a megfelelő csatornát.
- Húzza ki a mellékelt nagysebességű HDMI-kábelt, majd 

csatlakoztassa újra, illetve kapcsolja ki, majd újra be a kamerát.
- Az AV OUT-/× csatlakozón nem jelenik meg videojel, amíg egy 

HDMI-kábel csatlakoztatva van a kamerához. Húzza ki a mellékelt 
nagysebességű HDMI-kábelt.

- e A kamera nem ad ki képet és hangot, amíg a WiFi 
funkciókat használja.
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A tv-képernyőn látható kép túl sötétnek tűnik.
- Lehet, hogy  módban felvett jelenetet játszik le. Növelje a tévé, 

számítógép-képernyő vagy egyéb készülék fényerejét, vagy 
használja a tv-készülék nagyobb fényerejű képbeállítását.

A számítógép nem ismeri fel a kamerát, pedig a csatlakozás 
megfelelő.

- Húzza ki az USB-kábelt, és kapcsolja ki a kamerát. Kis idő múlva 
kapcsolja vissza és csatlakoztassa ismét a kábelt.

- Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez másik a számítógép 
másik USB-portján át.

A CameraWindow DC nem indul el automatikusan.
- A CameraWindow DC a Mac OS X egyes verzióin 

nem indul el automatikusan. Ilyen esetben kattintson 
a dokkban látható Camera-Window ikonra a szoftver 
elindításához.

A felvételeket nem lehet a számítógépre menteni.
- Ha a memória túl sok felvételt tartalmaz (Windows – 2500 vagy több 

fotó/MP4 felvétel, Mac OS – 1000 vagy több fotó/MP4 felvétel), 
előfordulhat, hogy a felvételek átvitele a számítógépre nem sikerül. 
Használjon kártyaolvasót a memóriakártyán lévő felvételek átvitelére. 
Csak e esetén: A beépített memóriában levő felvételek 
átviteléhez azokat előbb másolja át a memóriakártyára (A 140).
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e A kamera NFC-érintőpontjának egy NFC-kompatibilis 
eszköz érintőpontjához való érintését követően az eszköz nem 
ismerhető fel megfelelően.

- Igazítsa egymáshoz az érintőpontok közepét a kamerán és a másik 
eszközön. Ha nem történik semmi, próbálja meg kissé elmozdítani 
az eszközöket, miközben összeérnek.

- Az NFC-funkció kikapcsolásra kerülhet. Állítsa a 1 > q > 
[NFC] beállítást [Be] értékre.

e A kamera NFC-érintőpontjának egy NFC-kompatibilis 
eszköz érintőpontjához való érintését követően a kamera nem 
kapcsolódik be.

- Az akkumulátor lemerült. Cserélje ki, vagy töltse fel az akkumulátort. 
Majd próbálja meg ismét.

e WiFi-funkciók

Olvassa el a hozzáférési pont, és más használt eszközök használati 
útmutatóját is.

Nem lehet csatlakozni a hozzáférési ponttal.
- Ellenőrizze a hozzáférési pont helyes működését.
- Az effektív hatótávolság a kamera és a hozzáférési pont között 

eltérő lehet a vezeték nélküli rádiójel teljesítményétől függően. 
Vigye közelebb a kamerát a hozzáférési ponthoz.

- Az interferencia elkerülése érdekében a kamerát az 
elektromágneses hullámokat kibocsátó eszközöktől (vezeték nélküli 
telefonok, mikrohullámú sütők stb.) távolságot tartva használja.
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- A kamera a WiFi hálózati beállítás során nem ismeri fel az olyan 
rejtőző funkcióval rendelkező WiFi hálózatokat, amelyek nem 
sugározzák hálózati nevüket (SSID). Hajtsa végre a beállítást 
manuálisan (A 205), vagy kapcsolja ki a hozzáférési pont rejtett 
üzemmódját.

A vezeték nélküli lejátszás okostelefonon vagy hasonló eszközön 
nem folyamatos.

- A lejátszás akadozhat az eszköz beállításaitól és teljesítményétől 
függően. Próbálja a kamerát a vezeték nélküli eszközhöz közelebb 
használni és távolítson el minden zavaró tárgyat és akadályt.

- Kapcsolja ki a közeli eszközök vezeték nélküli funkcióit (WiFi, 
Bluetooth), kivéve a lejátszáshoz használt okostelefont vagy 
hasonló eszközét.

- Ha a probléma ezek után sem szűnik meg, akkor az ok 
a környezetben lévő eszközökben vagy körülményekben 
keresendő. Használja a mellékelt nagysebességű HDMI-kábelt 
a kamera televízióhoz való csatlakoztatásához (A 155).

A vezeték nélküli kapcsolat megszakadt a fájlok átvitele közben.
- A másolás célhelyén befejezetlen fájlok maradhattak. Ha befejezetlen 

fájlok maradtak a másolás célhelyén, ellenőrizze a tartalmakat, 
és győződjön meg róla, hogy törölhetők, mielőtt törli őket.

- Válassza az [Új fájlok] pontot, és hajtsa végre újra az átvitelt. 
Nem sikerül a kamerát vezeték nélkül csatlakoztatni.

- A kamera beállításainak visszaállítása a 1 > q > 
[Mindent visszaállít] funkcióval visszaállítja a kamera hálózati nevét 
és jelszavait. Törölje a kamera előző hálózati beállításait az iOS vagy 
Android eszközről és csatlakoztassa az eszközt újra a kamerához.
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Az üzenetek listája
e A következő oldalakon a külső merevlemez (A 267), 
a WiFi-funkciók (A 268) vagy a webszolgáltatások (A 274) 
használata során megjelenő üzeneteket tárgyaló részeket talál.

A jelenetet más eszközzel vették fel.   Nem játszható le a jelenet.
- Más eszközzel rögzített és a számítógéphez csatlakoztatott 

memóriakártyára átvitt jelenetek nem játszhatók le ezzel a kamerával. 
A jelenetet más eszközzel vették fel.   Nem osztható meg a jelenet.

- Más eszközzel rögzített és a számítógéphez csatlakoztatott 
memóriakártyára átvitt jelenetek nem oszthatók fel ezzel 
a kamerával.

- A szoftverrel szerkesztett jelenetek nem oszthatók fel.
A lejátszáshoz javasoljuk a TV nagyobb fényerőre állítását.

- A  módban rögzített jelenetek tv-készüléken vagy külső 
monitoron történő lejátszásakor ajánlott világosabb képmódot 
használni, vagy növelni a tévé, számítógép-monitor vagy egyéb 
képernyő fényerejét.

A memóriakártya-fedő nyitva van
- Csukja be a kártyafoglalat fedelét a memóriakártya behelyezése után.

A vászon nem menthető
- Nem lehet [Tollak és bélyegek] rajzait a memóriára menteni. Mentse 

el a felvételeit (A 157), majd inicializálja a memóriát (A 39).
A vászon nem tölthető be

- A memóriára mentett vászon-fájl sérült. 
- Más eszközzel készített és a számítógéphez csatlakoztatott 

memóriakártyára átvitt vászonfájlból nem lehet vászonadatokat 
kiolvasni.

 (ábécérendben)
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Adatok helyreállítása nem lehetséges
- A fájl sérült, nem állítható helyre. Mentse el a felvételeit (A 157), 

majd inicializálja a memóriát (A 39).
Adatot nem tudja felismerni

- A kamera nem tud lejátszani olyan jeleneteket, amelyek 
videokonfigurációja nem támogatott (NTSC). Játssza le 
a felvételeket azzal a készülékkel, amelyikkel rögzítette őket.

e Beépített memória hiba
- A beépített memória nem olvasható. Keressen fel egy Canon 

szervizközpontot.
e Beépített memória tele

- A beépített memória megtelt (a piros & ikon és a [Vége] felirat 
látszik a képernyőn). Hely felszabadításához töröljön néhány 
felvételt (A 75). Másik megoldásként mentse el a felvételeit 
(A 157) és inicializálja a beépített memóriát (A 39).

Csak a videokamerával inicializáljon
- A fájlrendszerben probléma adódott, amely meggátolja hozzáférést 

a memóriához. Inicializálja a memóriát ezzel a kamerával (A 39).
Csukja be a mem.kártya nyílás fedelét.

- A kamera kártyafoglalatának fedelét kinyitották, miközben a kamera 
az opcionális CS100 Connect Station-höz volt csatlakoztatva. 
Csukja vissza a fedelet.

Ellenőrizze a csatlakoztatott eszközt.
- A kamera az 1 > q > [USB Csatlakozás Típus] 

beállításban megadottól eltérő eszközhöz került csatlakoztatásra. 
Változtassa meg a beállítást a használni kívánt eszköznek 
megfelelően, majd csatlakoztassa újra a kamerát és az eszközt.
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Ellenőrizze a memóriakártyát
- Nem lehet a memóriakártyát használni. Ellenőrizze, hogy 

a memóriakártya megfelelően van-e betéve.
- Kártyahiba történt. A kamera nem tud felvenni a memóriakártyára, 

vagy nem tud róla olvasni. Próbálja a memóriakártyát újra betenni, 
vagy használjon másik memóriakártyát.

- MultiMediaCard (MMC) van a kamerába téve. Használjon egy 
ajánlott memóriakártyát (A 30).

- Ha az üzenet eltűnése után a 9 jelenik meg piros színben, tegye 
a következőket: Kapcsolja ki a kamerát, vegye ki, majd helyezze 
be újra a memóriakártyát. Ha az 8 ismét zöldre vált, folytathatja 
a felvételt/lejátszást. Ha a probléma továbbra is fennáll, mentse 
felvételeit (A 157) és inicializálja a memóriakártyát (A 39).

Ellenőrizze, hogy lent van-e a lencsevédő
- Csúsztassa le az objektívvédő kapcsolót.

Erre a memóriakártyára ne [50P felvétel] módban rögzítsen videót.
- Ha CLASS 4 osztályú memóriakártyát használ, előfordulhat, 

hogy nem lehet videókat rögzíteni az  50P vagy 35 Mb/s 
videominőség beállítással.

Erre a memóriakártyára való rögzítéshez javasolt. a [Hosszú 
Lejátszás] videó minős.ég

- Ha CLASS 2 osztályú memóriakártyát használ, előfordulhat, 
hogy nem lehet felvételt rögzíteni, az LP vagy 4 Mb/s-tól eltérő 
videominőség beállítás használatával.

Ez a kép nem megjeleníthető
- Előfordulhat, hogy számítógéphez csatlakoztatott memóriakártyára 

átvitt, más eszközzel rögzített fényképek, vagy számítógépen 
létrehozott vagy szerkesztett képfájlok nem jeleníthetők meg.
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Fájlnév hiba
- Elfogytak a szabad mappa- és fájlszámok. Mentse el felvételeit, 

majd állítsa a 1 > q > [Fájlszámozás] beállítást [Visszaállít] 
értékre. Ezután inicializálja a memóriát (A 39) vagy töröljön minden 
MP4-filmet és képet (A 75).

Fájlokat helyre kell állítani a memóriakártyáról.   Változtassa meg 
a LOCK kapcsoló pozícióját a memóriakártyán.

- Ez az üzenet jelenik meg bekapcsoláskor abban az esetben, 
ha a kamera villamos táplálása véletlenül megszakadt 
a memóriakártyára írás közben és később a LOCK írásvédő 
kapcsolót védelmi helyzetbe állították. Állítsa át a LOCK kapcsolót.

Feladat folyamatban.   Ne kapcsolja ki az áramellátást.
- A kamera frissíti a memóriát. Az akkumulátort csak a művelet 

befejezése után vegye ki.
e Írási hiba a beépített memórián. Megkísérli az adatok 
helyreállítását?

- Ez az üzenet jelenik meg bekapcsoláskor abban az esetben, 
ha a kamera villamos táplálása véletlenül megszakadt a beépített 
memóriára írás közben. Az [Igen] megnyomásával a fájlt 
megpróbálja visszaállítani.

Írási hiba a memóriakártyán   Megkísérli az adatok helyreállítását?
- Ez az üzenet jelenik meg bekapcsoláskor abban az esetben, 

ha a kamera villamos táplálása véletlenül megszakadt 
a memóriakártyára történő írás közben. Az [Igen] megnyomásával 
a fájlt megpróbálja visszaállítani. Ha más eszközzel rögzített 
jeleneteket tartalmazó memóriakártyát helyez be, javasoljuk, 
hogy a [Nem] beállítást válassza.



261 

Hiba van?

                                                                                                                                                            

Jelenetek száma már a maximumon
- Az AVCHD jelenetek lehetséges számát (3999 jelenet) elérte. 

Hely felszabadításához töröljön néhány jelenetet (A 75).
LCD Képernyő tompítva   A fényerőt az [LCD Háttérvilágítás] 
beállítással módosítsa

- Állítsa át az 1 > t > [LCD Háttérvilágítás] beállítást 
[Normál] vagy [Világos] értékre.

Leállt a felvétel a memóriakártya lassú írási sebessége miatt
- Az adat átviteli sebessége túl nagy volt a memóriakártya számára, 

ezért a felvétel leállt. Cserélje a memóriakártyát CLASS 4, 6 
vagy 10 osztályúra ( 50P vagy 35 Mb/s videominőséggel történő 
filmfelvétel esetén CLASS 6 vagy 10 osztályúra).

- Ismételt felvételkészítés, jelenettörlés (töredezett memória) után 
hosszabb időt vesz igénybe az adatok memóriakártyára írása, 
és a felvétel esetleg leállhat. Mentse el a felvételeit (A 157), 
majd inicializálja a memóriakártyát a [Teljes Inicializálás] 
lehetőséggel (A 39).

Lehet, hogy nem sikerül erre a memóriakártyára filmeket felvenni
- Előfordulhat, hogy CLASS sebességi osztály megjelölés nélküli, 

vagy CLASS 2 osztályú memóriakártyára nem rögzíthetők filmek. 
A memóriakártyát cserélje CLASS 4, 6, vagy 10 osztályúra.

Mem. kártya   Adatot nem tudja felismerni
- A memóriakártyán olyan jelenetek találhatók, amelyek 

videokonfigurációja nem támogatott (NTSC). A memóriakártyán 
található felvételeket azzal a készülékkel játssza le, amellyel 
eredetileg rögzítette őket.
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e Mem. kártya   Jelenetek száma már a maximumon
- A memóriakártya már maximális számú AVCHD jelenetet 

(3999 jelenet) tartalmaz; a memóriakártyára nem másolhatók 
további jelenetek. Hely felszabadításához töröljön néhány 
jelenetet (A 75).

Memóriakártya írásvédett
- A LOCK kapcsoló a memóriakártyán be van kapcsolva 

a törlésvédelemhez. Állítsa át a LOCK kapcsolót.
Memóriakártya tele

- Töröljön néhány felvételt (A 75), hogy helyet szabadítson fel, 
vagy cserélje ki a memóriakártyát.

Néhány jelenetet nem tudott törölni
- Más eszközzel védett/szerkesztett és a számítógéphez 

csatlakoztatott memóriakártyára átvitt filmeket nem lehet 
ezzel a kamerával törölni.

e Nem fér hozzá a beép. memóriához
- Valamilyen probléma van a beépített memóriával. Keressen fel 

egy Canon szervizközpontot.
Nem konvertálható a jelenet

- A Konvertálási minőség beállításhoz kiválasztottnál kisebb 
felbontású MP4 jelenetek nem konvertálhatók.

- e A 4 Mb/s videominőségű, valamint a lassított 
és gyorsított felvétellel rögzített jelenetek nem konvertálhatók 
gyorsított felvétellé.

- A más eszközzel rögzített, majd a számítógéphez csatlakoztatott 
memóriakártyára átvitt jelenetek nem konvertálhatók MP4 
formátumba.
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Nem konvertálhatók a 50P jelenetek
- Az 50P beállítással rögzített jelenetek nem konvertálhatók MP4 

formátumba vagy gyorsított felvétellé (csak e esetén).
Nem osztható meg a jelenet

- Ezt a jelenetet nem lehetett felosztani, mert a belső jelenetkezelő 
napló megtelt. Töröljön néhány jelenetet és fényképet (A 75), 
majd próbálja meg ismét felosztani a jelenetet.

Nem törölhető a jelenet
- Az SDXC-kártyára másolt (csak e esetén) és a más 

eszközzel rögzített vagy szerkesztett, majd a számítógéphez 
csatlakoztatott memóriakártyára átvitt jeleneteket nem lehet 
vágni ezzel a kamerával.

e Nem tud filmeket felvenni a beépített memóriában. 
Csak a videokamerával inicializáljon

- A kamera beépített memóriája nem ismerhető fel megfelelően. 
Inicializálja a beépített memóriát ezzel a kamerával (A 39).

Nem tud filmeket felvenni erre a memóriakártyára.    
- 64 MB-os vagy kisebb memóriakártya nem lehet videót rögzíteni. 

Használjon egy ajánlott memóriakártyát (A 30).
Nem tud filmeket felvenni erre a memóriakártyára.   
Csak a videokamerával inicializáljon

- A kamerában lévő memóriakártya számítógéppel lett inicializálva. 
Inicializálja a memóriakártyát ezzel a kamerával (A 39).
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Nem tud kommunikálni az akkumulátorcsomaggal.   Folytatja ennek 
az akk.csom. a használatát?

- Olyan akkumulátort csatlakoztatott, melynek használatát 
a Canon nem javasolja ezzel a kamerával.

- Ha a Canon által javasolt akkumulátort használja, lehet, 
hogy probléma van a kamerával vagy az akkumulátorral. 
Keressen fel egy Canon szervizközpontot.

e Nem tud másolni
- A másolásra kijelölt fájlok méretének összege meghaladja 

a memóriakártyán rendelkezésre álló helyet. Töröljön néhány 
felvételt a memóriakártyáról (A 75) vagy csökkentse 
a másolandó jelenetek számát.

- A memóriakártya már tartalmazza a maximális számú AVCHD 
jelenetet (3999 jelenet). Hely felszabadításához töröljön néhány 
jelenetet (A 75).

Nem tudja felvenni.    
- Más eszközzel rögzített vagy szerkesztett, és számítógéppel 

a memóriakártyára átvitt jelenetekből nem lehet videó 
pillanatfelvételt kivenni.

- Valamilyen probléma van a memóriával. Ha ez az üzenet ok nélkül 
gyakran előfordul, lépje érintkezésbe egy Canon szervizközponttal.

Nem tudja felvenni.   Ellenőrizze a memóriakártyát
- Valamilyen probléma van a memóriakártyával. Mentse el a felvételeit 

(A 157), majd inicializálja a memóriakártyát a [Teljes Inicializálás] 
lehetőséggel (A 39). Ha a hiba továbbra is fennáll, használjon 
másik kártyát.
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e Nem tudja felvenni. Nem fér hozzá a beép. memóriához
- Valamilyen probléma van a beépített memóriával. Mentse el 

a felvételeit (A 157), majd inicializálja a beépített memóriát 
a [Teljes Inicializálás] lehetőséggel (A 39). Ha a problémát 
nem sikerült megoldania, vegye fel a kapcsolatot egy Canon 
szervizközponttal.

Nem tudja lejátszani    
- Előfordulhat, hogy számítógéphez csatlakoztatott memóriakártyára 

átvitt, más eszközzel rögzített jelenetek, vagy számítógépen 
létrehozott vagy szerkesztett jelenetek nem játszhatók le.

- Valamilyen probléma van a memóriával. Ha ez az üzenet ok nélkül 
gyakran előfordul, lépje érintkezésbe egy Canon szervizközponttal.

Nem tudja lejátszani   Ellenőrizze a memóriakártyát
- Valamilyen probléma van a memóriakártyával. Inicializálja 

a memóriakártyát a [Teljes Inicializálás] funkcióval (A 39). 
Ha a hiba továbbra is fennáll, használjon másik kártyát.

e Nem tudja lejátszani Nem fér hozzá a beép. 
memóriához

- Valamilyen probléma van a beépített memóriával. Inicializálja 
a beépített memóriát a [Teljes Inicializálás] funkcióval (A 39). 
Ha a problémát nem sikerült megoldania, vegye fel a kapcsolatot 
egy Canon szervizközponttal.

e Nem tudja lejátszani a filmeket a beépített memóriában 
Csak a videokamerával inicializáljon

- A kamera beépített memóriája nem ismerhető fel megfelelően. 
Inicializálja a beépített memóriát ezzel a kamerával (A 39).



266 

Hiba van?

                                                                                                                                                            

Nem tudja lejátszani a filmeket erről a memóriakártyáról    
- 64 MB-os vagy kisebb memóriakártyán lévő videót nem lehet 

lejátszani. Használjon egy ajánlott memóriakártyát (A 30).
Nem tudja lejátszani a filmeket erről a memóriakártyáról   
Csak a videokamerával inicializáljon

- A kamerában lévő memóriakártya számítógéppel lett inicializálva. 
Inicializálja a memóriakártyát ezzel a kamerával (A 39).

Nincs elég hely
- Töröljön néhány felvételt a memóriakártyáról (A 75).
- A videominőséget állítsa [Hosszú Lejátszás] (LP vagy 4 Mb/s) 

értékűre (A 80).
Nincs memóriakártya

- Helyezzen egy kompatibilis memóriakártyát a kamerába (A 31).
- A memóriakártya esetleg nincs teljesen a helyén. Egyenesen tartva, 

ütközésig csúsztassa be a memóriakártyát a foglalatba, hogy 
kattanjon.

Rendszeres biztonsági mentés
- Ez a figyelmeztetés biztonsági mentésre megjelenhet a kamera 

bekapcsolásakor. Hiba esetén felvételei elveszhetnek, ezért 
készítsen róluk biztonsági másolatot (A 157).

Töltse fel az akkumulátort
- Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort.
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e Üzenetek listája külső merevlemezhez való 
csatlakozáshoz

Túl sok a fénykép és MP4 videó.   Húzza ki az USB-kábelt.
- Húzza ki az USB-kábelt. Próbáljon kártyaolvasót használni, 

vagy csökkentse a képek és filmek számát a memóriakártyán 
2500 fénykép alá (Windows), illetve 1000 fénykép alá (Mac OS), 
majd állítsa vissza a csatlakozást. 

- e Másolja a képeket és az MP4-filmeket 
memóriakártyára, és használjon kártyaolvasót.

- Ha párbeszédpanel jelent meg a számítógép képernyőjén, zárja be. 
Húzza ki az USB-kábelt, majd kis idő múlva csatlakoztassa ismét 
a kábelt.

Válassza ki a kívánt jelenet számát
- Több jelenet dátuma ugyanolyan, de fájlkontroll információjuk eltérő. 

Ez például akkor történhet, ha a nemzetközi dátumvonal közelében 
készít felvételeket. Válasszon egy számot a jelenetek megfelelő 
csoportjának megjelenítéséhez.

Gyorsan letörli az összes fájlt és a partíciókat a külső 
merevlemezről. Inicializál?

- Ha inicializálja a merevlemezt, az összes adat törlődik, beleértve 
a partícionált meghajtókat is. Ha szükséges, mentse az adatokat, 
majd inicializálja a merevlemezt a kamerával.

Írási hiba a külső merevlemezen
- Ez az üzenet jelenik meg bekapcsoláskor abban az esetben, 

ha a kamera tápfeszültsége véletlenül megszűnik a külső 
merevlemezre történő írás közben. Az [Igen] megnyomásával 
a fájlt megpróbálja visszaállítani.
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e Üzenetek listája WiFi funkciók esetén

Olvassa el a hozzáférési pont, és más használt eszközök használati 
útmutatóját is.

A hozzáférési pont nem UPnP-kompatibilis
- A csatlakoztatott hálózaton nem található UPnP (Universal Plug and 

Play) kompatibilis hozzáférési pont. Használjon UPnP-kompatibilis 
hozzáférési pontot. Ha a hozzáférési pont kompatibilis, aktiválja 
az UPnP funkciót.

A memóriakártya-fedő nyitva van
- A memóriakártya-foglalat fedelét kinyitották a memóriakártya 

írása közben, ezért leállt a használt WiFi-funkció, és megszűnt 
a WiFi-kapcsolat. Csukja vissza a fedelet és hozza létre a WiFi-
csatlakozást ismét.

A vezeték nélküli kommunikáció hibásan működik
- Az interferencia elkerülése érdekében a kamerát az 

elektromágneses hullámokat kibocsátó eszközöktől (vezeték nélküli 
telefonok, mikrohullámú sütők stb.) távolságot tartva használja.

- Kapcsolja ki a kamerát és a hozzáférési pontot. Kis idő múlva 
kapcsolja vissza őket, és hajtsa végre újra a WiFi hálózati beállítást. 
Ha a problémát nem sikerült megoldania, vegye fel a kapcsolatot 
egy Canon szervizközponttal.

Az LCD panel lecsukása kikapcsolja a videokamerát. Megszakad 
a folyó fájlátvitel.

- Tartsa nyitva a kamera LCD panelét amíg vezetéknélküli adatátvitel 
van folyamatban az opcionális CS100 Connect Station-nel.
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Érvénytelen portszám. Állítsa be ismét.
- A megadott portszám nem használható. A Figyelés távolról funkció 

beállításában (A 183) módosítsa a portszámot olyan portra, 
amely nem ütközik más eszközökkel.

Fájlátvitel nem lehetséges.
- Hiba történt a fájlok CS100 Connect Station-re történő átvitele 

közben. Ellenőrizze, hogy történt-e hiba a connect station-nel. 
További részleteket a CS100 használati útmutatójában talál.

- Próbálja meg a kamera és a connect station kikapcsolását. 
Kis idő múlva kapcsolja vissza őket és állítsa vissza a csatlakozást. 
Ha a problémát nem sikerült megoldania, vegye fel a kapcsolatot 
egy Canon szervizközponttal.

Hibás WiFi jelszó.
- A jelszó (titkosítási kulcs) megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, 

ezért ellenőrizze, hogy jól írta-e be.
IP-cím ütközés

- Változtassa meg a kamera vagy valamely ütköző eszköz IP-címét, 
hogy elkerülje ugyanazon IP-cím hozzárendelését több eszközhöz 
egy hálózaton belül.

Megszűnt a WiFi kapcsolat
- Az interferencia elkerülése érdekében a kamerát az 

elektromágneses hullámokat kibocsátó eszközöktől (vezeték nélküli 
telefonok, mikrohullámú sütők stb.) távolságot tartva használja.

- A kamera nem tud csatlakozni a hozzáférési ponthoz, ha túl sok 
eszköz csatlakozik hozzá. Várjon egy kis ideig, majd próbálja meg 
újra létrehozni a kapcsolatot.
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Nem érhetők el a konfigurációs fájlok
- Kapcsolja ki a kamerát. Kis idő múlva kapcsolja vissza. 

Ha a problémát nem sikerült megoldania, vegye fel a kapcsolatot 
egy Canon szervizközponttal.

Nem fejezhető be a WPS.    
- Kapcsolja ki a kamerát és a hozzáférési pontot. Kis idő múlva 

kapcsolja vissza őket, és próbálja meg újra. Ha a probléma továbbra 
is fennáll, hajtsa végre a beállítást a [Hozzáférési pontok keresése] 
opcióval (A 200).

Nem fejezhető be a WPS. Próbálja meg ismét.
- Egyes hozzáférési pontok működéséhez hosszan le kell nyomni 

a WiFi Protected Setup (WPS) gombot. További részletek 
a hozzáférési pont használati útmutatójában.

- Érintse meg az [OK] gombot a kamera képernyőjén legfeljebb 
2 perccel azután, hogy aktiválta a WiFi Protected Setup 
jelet a hozzáférési ponton, akár a gomb megnyomásával, 
vagy a PINkód beírásával.

Nem hitelesíthető a WiFi hálózat
- Győződjön meg róla, hogy a kamera és a hozzáférési pont ugyanazt 

a hitelesítési/titkosítási módot és jelszót (titkosítókulcsot) használja.
- Ha a hozzáférési pont MAC-cím szűrést alkalmaz, írja be a kamera 

MAC-címét a hozzáférési pont konfigurációs képernyőjén.
Nem lehet kapcs. a Connect Station-höz.

- Hiba lépett fel a kamera CS100 Connect Station-nel való párosítása 
során. Ellenőrizze, hogy a Connect Station készen áll a kapcsolat 
létrehozására és óvatosan tartsa közel a kamerát a connect station 
csatlakozási pontjához (A 192).
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Nem lehet kapcsolódni
- Az interferencia elkerülése érdekében a kamerát az 

elektromágneses hullámokat kibocsátó eszközöktől (vezeték nélküli 
telefonok, mikrohullámú sütők stb.) távolságot tartva használja.

Nem lehet kapcsolódni a kiszolgálóhoz
- A kamera nem tudta elérni a Figyelés távolról funkcióhoz használt 

külső kiszolgálót. Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont 
megfelelően csatlakozik az internetre.

- Ellenőrizze, hogy a 1 > q > [Dátum/Idő] a megfelelő 
dátumra és időre van-e beállítva.

Nem szerezhető be globális IP-cím.
- A hozzáférési pont, amelyhez a kamera csatlakozik nem rendelkezik 

globális IP-címmel. Ellenőrizze a szélessávú útválasztó WAN-
beállításait, hogy lett-e globális IP-cím hozzárendelve.

- Számos vezetéknélküli útválasztó van csatlakoztatva ugyanahhoz 
az otthoni hálózathoz. Csak egyetlen vezetéknélküli útválasztót 
hagyjon, amely hozzáférési pontként szolgál.



272 

Hiba van?

                                                                                                                                                            

Nem szerezhető be IP-cím
- Ha nem használ DHCP-szervert, csatlakozzon a [Kézi beállítás] 

opcióval, és írja be az IP-címet a [Kézi] opcióval (A 205).
- Kapcsolja be a DHCP-kiszolgálót. Ha már be van kapcsolva, 

győződjön meg róla, hogy megfelelően működik.
- Győződjön meg róla, hogy a DHCP-kiszolgáló címtartománya 

elegendő.
- Ha nem DNS-kiszolgálót használ, állítsa a DNS-címet [0.0.0.0]-ra.
- Állítsa be a DNS-kiszolgáló IP-címét a kamerán.
- Kapcsolja be a DNS-kiszolgálót. Ha már be van kapcsolva, 

győződjön meg róla, hogy megfelelően működik.
- Győződjön meg róla, hogy a DNS-kiszolgáló IP-címe és a címhez 

rendelt név megfelelően van konfigurálva.
- Ha vezeték nélküli átjáró útválasztót használ, győződjön meg róla, 

hogy a hálózatban lévő összes eszköz, beleértve a kamerát is, 
ugyanazt az átjáró címet használják.

Nincs hozzáférési pont
- A kamerában beállított hozzáférési pont nem található.
- Az interferencia elkerülése érdekében a kamerát az 

elektromágneses hullámokat kibocsátó eszközöktől (vezeték nélküli 
telefonok, mikrohullámú sütők stb.) távolságot tartva használja.

- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő hozzáférési pont 
hálózatnevét (SSID azonosítóját) használja a kamera WiFi 
beállításaiban (A 203).

- Ha a hozzáférési pont MAC-cím szűrést alkalmaz, írja be a kamera 
MAC-címét a hozzáférési pont konfigurációs képernyőjén.
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Több hozzáférési pont is van. Próbálja meg ismét.
- Egyszerre több hozzáférési pont küld WPS jelet. Próbálja meg 

a műveletet később, vagy végezze el a beállítást a [WPS: PIN-kód] 
vagy [Hozzáférési pontok keresése] funkcióval (A 200).

WiFi hálózati hiba.   Hibás hitelesítési mód.
- Győződjön meg róla, hogy a kamera és a hozzáférési pont ugyanazt 

a hitelesítési/titkosítási módot és jelszót (titkosítókulcsot) használja.
- Ha a hozzáférési pont MAC-cím szűrést alkalmaz, írja be a kamera 

MAC-címét a hozzáférési pont konfigurációs képernyőjén.
WiFi hálózati hiba.   Hibás titkosítási mód.

- Győződjön meg róla, hogy a kamera és a hozzáférési pont ugyanazt 
a hitelesítési/titkosítási módot használja.

- Ha a hozzáférési pont MAC-cím szűrést alkalmaz, írja be a kamera 
MAC-címét a hozzáférési pont konfigurációs képernyőjén.
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e Üzenetek listája webszolgáltatások esetén

A kiszolgáló foglalt  Próbálja meg később
- A CANON iMAGE GATEWAY szerver foglalt, mert túl sok felhasználó 

próbált meg egyszerre csatlakozni. Bontsa a WiFi csatlakozást 
és próbálja meg újra később.

Csatlakoztassa a PC-t, és a célszoftverrel állítsa be   
Lehet, hogy ez a szolg. nem érhető el az Ön térségében

- A webszolgáltatások használatához mentse el a kamerába a CANON 
iMAGE GATEWAY beállításokat. Telepítse a CameraWindow DC 
alkalmazást a számítógépre és konfigurálja a beállításokat a CANON 
iMAGE GATEWAY segítségével.

Csatlakoztassa a PC-t, és a célszoftverrel újra állítsa be
- Hiba történt a CANON iMAGE GATEWAY szerverhez történő 

csatlakozáskor. Ellenőrizze a CANON iMAGE GATEWAY 
elmentett beállításait és állítsa be őket újra a kamerán.

Ellenőrizze a hálóz. beállításokat
- A kamera hálózati beállításai nincsenek megfelelően konfigurálva. 

Ellenőrizze a csatlakozási pontot, a hálózatnevet (SSID) és más 
hálózati beállításokat.

Ez a kép nem küldhető el
- Olyan felvételt próbált feltölteni, amelynek fájltípusát vagy -méretét 

a kiválasztott webszolgáltatás nem támogatja. Ellenőrizze a felvételt 
a küldés előtt.
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Leghossz. küldhető videó: X perc
- Olyan filmet próbált feltölteni, amelynek hossza meghaladja 

a webszolgáltatás által megengedettet (a maximális hossz 
a webszolgáltatástól függ). Rövidítse le a filmet és próbálja 
meg elküldeni újra.

Nem lehet kapcsolódni a kiszolgálóhoz
- A kamera nem tudott csatlakozni a CANON iMAGE GATEWAY 

szerverhez. Csatlakozzon ahhoz a hozzáférési ponthoz, 
amely internetkapcsolattal rendelkezik.

Nincs elég hely a kiszolgálón
- Túllépte a CANON iMAGE GATEWAY szerveren megengedett 

adatmennyiséget. Töröljön adatokat tárhely felszabadításához.
Próbálja meg újra

- Hiba történt a CANON iMAGE GATEWAY szerverrel történő 
kommunikáció során vagy a szerver pillanatnyilag nem elérhető. 
Próbálja meg újra csatlakoztatni a kamerát a szerverhez. 
Ha a hiba újra fellép, várjon egy ideig, majd próbálja meg újra.
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Mire kell ügyelni?

Biztonsági utasítások és 
elővigyázatossági rendszabályok
Mindenképpen olvassa el ezeket az utasításokat, hogy biztonságosan 
tudja a készüléket működtetni. Kövesse az utasításokat, hogy ne 
okozzon sérülést, és ne tegyen kárt a készüléket működtető személyben 
vagy bárki másban.

FIGYELEM
Súlyos sérülések vagy halál kockázata áll fenn. 
• Minden szokatlan körülmény esetén- például füst vagy furcsa 

szagok észlelésekor - hagyja abba a készülék használatát.
• Ne nyúljon a készülék szabadon lévő belső részeihez.
• Óvja a készüléket a nedvességtől. Ne tegyen idegen tárgyat vagy 

folyadékot a készülékbe.
• Ne nyúljon az elektromos aljzathoz csatlakoztatott készülékhez 

villámlással járó vihar esetén. Ez áramütést okozhat.
• Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket erőteljes ütésnek vagy rázkódásnak.
• A következő utasításokat tartsa be, ha kereskedelmi forgalomban 

kapható elemeket vagy akkumulátort használ.
- Csak az adott készülékhez tartozó elemeket/akkumulátort 

használjon.
- Ne melegítse fel az elemeket, és ne tegye azokat tűz közelébe.
- Ne töltse fel az elemeket vagy az akkumulátort nem engedélyezett 

akkumulátortöltővel.
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- Ne tegye ki szennyeződésnek az érintkezőket, és ügyeljen, hogy 
azok ne érintkezzenek fémszegekkel vagy más fémtárgyakkal.

- Ne használjon szivárgó elemeket/akkumulátort. Ha az elemből 
vagy az akkumulátorból szivárgó folyadék érintkezik a bőrével 
vagy a ruhájával, alaposan öblítse le folyóvízzel az érintett felületet. 
Ha a szemébe kerül, alaposan öblítse ki nagy mennyiségű, 
tiszta folyóvízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

- Amikor az elemeket/akkumulátort eltávolítja a készülékből, különítse 
el az érintkezőket szigetelőszalaggal vagy egyéb eszközzel. 
Ez áramütést, robbanást vagy tüzet okozhat.

• Tartsa a készüléket kisgyermekektőll elzárva.
• Csak az ebben a használati útmutatóban megjelölt áramellátást 

használja a készülékhez.
• A következő utasításokat tartsa be, amikor akkumulátortöltőt vagy 

hálózati adaptert használ.
- Nedves kézzel a készüléket ne csatlakoztassa elektromos 

aljzathoz, és ne húzza ki elekromos aljzatból.
- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugó nem illeszkedik 

teljesen az elektromos aljzatba.
- Ne tegye ki szennyeződésnek a csatlakozódugót és az érintkezőket, 

és ügyeljen, hogy azok ne érintkezzenek fémszegekkel vagy más 
fémtárgyakkal.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ne rongálja meg, 
ne törje el, és ne alakítsa át a tápkábelt.

- Használat közben vagy közvetlenül használat után, amikor 
a készülék még meleg, ne csomagolja a készüléket ruhaneműbe 
vagy más anyagba.

- Ne a tápkábelt fogva húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.
- Ne hagyja a készüléket hosszú ideig áramellátáshoz csatlakoztatva.
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• Ügyeljen arra, hogy használat közben a készülék ne érintkezzen 
hosszú ideig ugyanazzal a bőrfelülettel. Ez alacsony hőmérsékletű 
égési sérüléseket okozhat, beleértve a bőrpírt vagy pattanásokat, 
még akkor is, ha a készülék nem tűnik melegnek. Állványt vagy 
ahhoz hasonló eszközt érdemes használni keringési zavarokkal 
vagy túlérzékeny bőrrel rendelkező személyeknek a készülék forró 
helyen történő használatakor.

• Rendszeresen távolítson el egy száraz ruhával minden felgyülemlett 
port a csatlakozódugóról és az elektromos aljzatból.

• Ahol tilos a készüléket használni, ott az utasításnak megfelelően 
kapcsolja ki azt. Ha nem így tesz, az elektromágneses hullámok más 
eszközök meghibásodását okozhatják, mely balesethez is vezethet.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Sérülések kockázata áll fenn. 
• Ne hagyja a készüléket nagyon magas vagy alacsony hőmérsékletű 

helyen. A készülék felforrósodhat/lehűlhet, és érintéskor égési vagy 
egyéb sérüléseket okozhat.

• Csak megfelelően erős állványra rögzítse a készüléket.
• Ne nézzen hosszú ideig a képernyőre vagy a keresőbe. 

Ez hányingerhez hasonló tüneteket válthat ki. Ilyen esetben 
azonnal fejezze be a készülék használatát, és pihenjen egy ideig, 
mielőtt újra használni kezdi.

Kamera
Kérjük, tartsa be az alábbi elővigyázatossági rendszabályokat. 
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• Mentse felvételeit rendszeresen. Másolja át felvételeit külső 
adathordozóra, pl. számítógépre, digitális videofelvevőre vagy 
az opcionális CS1000 Connect Stationre (A 157) rendszeresen, 
tárolás céljából. Ezzel biztonságban tudhatja fontos felvételeit és 
helyet is felszabadít a memórián. A Canon nem vállal felelősséget 
az elveszett adatokért. 

• Ne emelje a kamerát az LCD panelnél fogva. Legyen óvatos az LCD 
panel behajtásánál.

• Óvatosan kezelje az érintőképernyőt. Ne nyomja túlzott erővel, 
ne kezelje golyóstollal, se más hegyes tárggyal. Ezzel tönkreteheti 
az érintőképernyő felületét.

• Vigyázzon, nehogy fémtárgyak érjenek hozzá. Ha fémtárgy ér 
az érintőképernyőhöz, előfordulhat, hogy ez a kamera helytelen 
működését okozza.

• Ne hagyja a kamerát magas páratartalmú vagy hőmérsékletű helyen, 
például közvetlen napfénynek kitett, zárt autóban.

• Ne használja a kamerát erős mágneses, vagy elektromos térben, 
pl. tévé tetején vagy plazmatévé közelében.

• R Ne használja a kamera WiFi funkcióit kórházban vagy 
klinikán. Ezen kívül ne használja orvosi berendezések vagy érzékeny 
elektronikai eszközök közelében, mert befolyásolhatja teljesítményüket. 
Szívritmusszabályozóktól tartsa legalább 22 cm távolságra a kamerát.
A WiFi funkciók repülőgépek fedélzetén való használata során tartsa 
be a repülőgép személyzetének utasításait.

• R A kamera WiFi funkcióit zavarhatják egyes eszközök, 
például a vezeték nélküli telefonok és a mikrohullámú sütők. A zavarás 
csökkenthető azzal, ha minél távolabb viszi a kamerát, vagy a WiFi 
funkciókat más napszakban használja, mint a többi berendezés.
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• A kamerát ne irányítsa erős fényforrásra, például napsütésben 
a Napra, illetve erős mesterséges fényforrásra. Ez a képérzékelőnek 
vagy a kamera belső összetevőinek károsodását okozhatja. Ha nem 
használja a kamerát, tartsa zárva az objektívvédőt.

• Ne használja vagy tárolja a kamerát poros vagy homokos helyen. 
A kamera nem vízálló – kerülje a vizet, sarat és sót. Ha ezek 
bármelyike bekerül a kamerába, az károsodást okozhat benne, 
vagy a objektívben.

• Ügyeljen a lámpák által termelt hőre is.
• Ne szerelje szét a kamerát. Ha a kamera nem működik megfelelően, 

forduljon a szakszervizhez.
• Óvatosan kezelje a kamerát. Ne tegye ki a kamerát erőhatásnak 

vagy rázkódásnak, mert az kárt okozhat a készülékben.
• Ha állványra rögzíti a kamerát, győződjön meg róla, hogy az állvány 

rögzítőcsavarja rövidebb 5,5 milliméternél.. Az ettől eltérő állványok 
tönkretehetik a kamerát.

• A felvétel közben próbáljon nyugodt, stabil képet rögzíteni. 
Ha túl sokat mozgatja a kamerát, vagy gyorsan közelít majd 
eltávolodik a témáról, azzal ugráló, kapkodó lesz a felvétel. 
Extrém esetben az ilyen felvételek megtekintése vizuálisan 
indukált hányingert is okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal 
hagyja abba a lejátszást, és tartson szünetet.

5,5 mm
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■ Hosszú idejű tárolás 
Ha hosszabb ideig nem használja a kamerát, tárolja legfeljebb 30 °C-os, 
pormentes, alacsony páratartalmú helyen.

Akkumulátor
• A szennyezett érintkezők a kamera, illetve az akkumulátortöltő és 

az akkumulátor között érintkezési hibát okozhatnak. Tisztítsa meg 
az érintkezőket egy puha textíliával.

■ Hosszú idejű tárolás 
• Tárolja az akkumulátorokat száraz, legfeljebb 30 °C hőmérsékletű 

helyen. 
• Az akkumulátorokat, élettartamuk meghosszabbítása érdekében, 

süsse ki tárulásuk előtt.
• Töltse fel és süsse ki teljesen akkumulátorait évente legalább egyszer.

■ Akkumulátor hátralevő üzemidő
A kamera akkumulátora Intelligent System-kompatibilis. Ha a hátralevő 
üzemidő kijelzett értéke helytelen, töltse fel teljesen az akkumulátort. 
Az idő kijelzése akkor is hibás lehet, ha az akkumulátort gyakran 
és ismételten használta, sokáig használta meleg helyen, vagy 
használaton kívül hagyta hosszú időn át a teljesen töltött akkumulátort. 
A megjelenített időt tekintse hozzávetőlegesnek.
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Memóriakártya
• Ajánljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot a memóriakártya 

felvételeiről a számítógépre. Ha a kártya megsérül vagy statikus 
elektromosság éri, akkor az adatok elveszhetnek. A Canon nem 
vállal felelősséget az elveszett vagy sérült adatokért.

• Ne érintse meg, és ne tegye ki szennyeződésnek az érintkezőket.
• Ne használja a memóriakártyákat erős mágneses mezők közelében.
• Ne hagyja a memóriakártyákat magas hőmérsékletű és páratartalmú 

helyeken.
• Ne szedje szét, ne hajlítsa meg, ne ejtse le a memóriakártyákat, 

továbbá ne tegye ki őket erős ütések és víz hatásának.
• A memóriakártyát mindig a megfelelő irányban helyezze be. 

Ha nem megfelelő irányban próbálja beerőltetni a memóriakártyát, 
akkor kárt okozhat a kártyában vagy a kamerában.

• Ne ragasszon címkéket vagy matricákat a memóriakártya felületére.

A beépített lítium akkumulátor
A kamera a dátum és az idő, valamint más beállítások tárolását egy 
beépített lítium akkumulátorral biztosítja. A beépített akkumulátort 
a kamera használat közben tölti, azonban, ha kb. 3 hónapig nem 
használja a kamerát, akkor az akkumulátor teljesen lemerül.
A beépített lítium akkumulátor feltöltéséhez: Csatlakoztassa 
a kompakt hálózati adaptert a kamerához, és hagyja csatlakoztatva, 
a kamera kikapcsolt állásában. A beépített lítium akkumulátort 
körülbelül 24 óra alatt töltődik fel teljesen.
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Ha megválik készülékétől
Videók törlésénél vagy a beépített memória inicializálásánál csak a fájlok 
nyilvántartását törli a kamera, a képadatok maguk nem törlődnek. 
Ha a kamera vagy a memóriakártya selejtezésre vagy máshoz kerül, 
inicializálja a beépített memóriát (csak e esetén) vagy 
a memóriakártyát a [Teljes Inicializálás] lehetőség használatával (A 39). 
Töltse fel érdektelen felvételekkel és inicializálja még egyszer ugyanúgy. 
Ezzel az eredeti adatok visszanyerése nagyon megnehezül.
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Karbantartás/egyebek

Tisztítás

A kamera váza
• A kamera vázának tisztításához puha, száraz ruhát használjon. Soha 

ne használjon vegyi anyagokkal kezelt ruhát, vagy illékony oldószert, 
pl. festékhígítót.

Objektív
• Ha az objektív szennyezett, az automatikus élességállítás nem 

minden esetben működik helyesen.
• Távolítson el minden port és szennyeződést egy nem-aeroszolos, 

pumpás kefével. Ezután óvatosan tisztítsa meg az objektívet puha 
szemüvegtisztító kendővel. Soha ne használjon papír zsebkendőt!

LCD érintőképernyő
• Az LCD érintőképernyőt tiszta, puha szemüvegtisztító kendővel 

tisztítsa.
• Hirtelen hőmérsékletváltozás esetén a képernyőn páralecsapódás 

képződhet. Törölje le egy puha, száraz ruhával.

Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről melegbe viszi, a belső felületein (apró 
vízcseppek formájában) lecsapódhat a pára. Ha páralecsapódást 
észlel, ne használja tovább a kamerát, mert ez a készülék 
károsodásához vezethet.
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A páralecsapódás az alábbi esetekben fordulhat elő:
• Ha a kamerát hideg helyről egy meleg helyiségbe viszi be
• Ha a kamerát magas páratartalmú környezetben hagyja
• Ha egy hideg helyiség gyorsan felmelegszik

A párásodás elkerülése 
• Ne tegye ki a kamerát hirtelen vagy extrém hőmérsékletváltozásnak.
• Vegye ki a memóriakártyát és az akkumulátort. Helyezze a kamerát 

és az akkumulátort légmentesen záró műanyag zacskóba. 
Hagyja, hogy fokozatosan alkalmazkodjon a hőmérsékletváltozáshoz, 
mielőtt kiveszi.

Ha páralecsapódást érzékel 
A vízcseppek elpárolgásához szükséges idő függ a helyszíntől és 
az időjárási viszonyoktól. Általános szabály, hogy a kamera használata 
előtt legalább 2 órát várni kell.

A kamera használata külföldön

Áramellátás
A kompakt hálózati adaptert minden olyan országban használhatja 
a kamera üzemeltetésére, és az akkumulátorok töltésére, ahol a hálózati 
feszültség 100-240 V, 50/60 Hz között van. A tengerentúli használathoz 
szükséges átalakítókkal kapcsolatban a Canon szervizközponttól kaphat 
további információkat.
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Lejátszás a TV képernyőjén
A felvételek csak a PAL/SECAM rendszerrel vagy az 50 Hz-es digitális 
tvadással kompatibilis tv-készülékeken játszhatók le. Ezeket a következő 
régiókban/országokban használják:
Európa: Egész Európa és Oroszország. Amerika: Csak Argentína, 
Brazília, Uruguay és a francia fennhatóságok (Francia Guyana, 
Guadeloupe, Martinique stb.). Ázsia: Ázsia nagy része (kivéve Japán, 
Fülöp-szigetek, Dél-Korea, Taiwan és Mianmar). Afrika: Afrika egésze 
és az afrikai szigetek. Ausztrália/Óceánia: Ausztrália, Új-Zéland, 
Pápua Új-Guinea; a csendes-óceáni szigetek nagy része (kivéve 
Mikronézia, Szamoa, Tonga és az USA fennhatóságai, pl. Guam 
és Amerikai Szamoa).
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Általános információk

Külön megvásárolható tartozékok
A következő megvásárolható tartozékok kompatibilisek a kamerával, 
de elérhetőségük régiótól függően eltérő lehet. A tartozékok 
részletesebb leírása a következő oldalakon található. A legújabb 
információkért látogasson el a helyi Canon honlapra.

BP-718, BP-727 
akkumulátor

CG-700 akkumulátortöltő CA-110E 
kompakt hálózati adapter

HTC-100 
Nagysebességű 

HDMI-kábel

STV-250N sztereó 
videokábel

IFC-400PCU USB-kábel
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* Ez a kiegészítő csak a e típusokon elérhető funkcióhoz 
használható.

UA-100 USB-adapter* CT-V1 
Kameramozgató asztal

CS100 Connect Station

SC-2000 puha hordtáska
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Akkumulátorok
Ha további akkumulátorokra van 
szüksége, válasszon a következő 
modellek közül: 
BP-718 vagy BP-727.

Az Intelligent System jelzést viselő 
akkumulátorokkal a kamera kommunikál, és a hátralévő használati idő 
egyperces pontossággal megjelenik a kijelzőn. Ezeket csak az Intelligent 
System jellemzőinek megfelelő kamerával vagy töltővel töltheti.

Javasolt az eredeti Canon tartozékok használata.
Ez a termék Canon kiegészítők használatával nyújt garantáltan 
optimális teljesítményt. Canon nem vállal felelősséget a nem eredeti 
Canon tartozékok használatából származó hibás működés 
(pl. az elemek, akkumulátorok szivárgása, robbanása), az eszköz 
károsodása, vagy az ebből származó balesetek (pl. tűz) miatt. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garancia nem vonatkozik a nem 
eredeti Canon gyártmányú kiegészítők nem megfelelő működése 
miatt szükségessé vált javításokra, bár ilyen célú javítási kéréssel 
az aktuális díjszabás szerint bármikor élhet.
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UA-100 USB-adapter
e Lehetővé teszi a kamera 
külső merevlemezhez vagy hasonló 
tárolóeszközhöz történő csatlakoztatását 
standard A-kábellel. Ezután a teljes 
memória az adathordozóra menthető. 
Előre ellenőrizze a külső meghajtóhoz mellékelt USB-kábelt.

SC-2000 puha hordtáska
Praktikus kamera hordtáska bélelt 
zsebekkel, és sok hellyel a tartozékok 
számára.

Ez a jel az eredeti Canon videó tartozékokat jelöli. 
Ha Canon videoberendezéseket használ, javasoljuk 
a Canon gyártmányú tartozékok, vagy más, az adott 
jellel ellátott termék használatát.
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Műszaki adatok

LEGRIA HF R88 / LEGRIA HF R87 / 
LEGRIA HF R86 / LEGRIA HF R806
 – Az értékek hozzávetőlegesek.

Rendszer
• Rögzítés

Filmek:
1. AVCHD formátum, kompatibilis: AVCHD 2.0

Videó: MPEG-4 AVC/H.264, Audió: Dolby Digital 2ch
2. MP4 formátum

Videó: MPEG-4 AVC/H.264, Audió: MPEG-4 AAC-LC (2ch)
Fényképek:

DCF (Design rule for Camera File system), kompatibilis: Exif* ver. 2.3
Képtömörítés: JPEG

* A kamera támogatja az Exif 2.3 (vagy „Exif Print”) szabványt. Az Exif Print 
a kamerák és nyomtatók közötti kommunikációt elősegítő szabvány. 
Ha a kamerát Exif Print-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja, akkor 
a kamera képei az eredeti felvételi adatok alapján előzetes minőségi 
optimalizálással lesznek kinyomtatva, így kiváló minőségű nyomatok 
készíthetők.

• Felvételi adathordozó
- e Beépített memória: 16 GB
- SD, SDHC (SD High Capacity) vagy SDXC (SD eXtended Capacity, 

azaz bővített kapacitású) memóriakártya (nem tartozék)
A hozzávetőleges rögzíthető videós időkkel kapcsolatos részleteket 
a referencia táblázatok (A 297) tartalmazzák.

Kamera
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• Képérzékelő 
1/4,85 típusú CMOS, 3 280 000 képpont

Hasznos képpontok:
2 070 000 képpont (1920 x 1080)
Összetett zoommal:
1920 x 1080 (széles szög), 1280 x 720 (teljes közelkép)

• LCD érintőképernyő
7,51 cm (3 in.), színes TFT, 230 000 képpont, kapacitív 
érintőképernyő

• Mikrofon Sztereó elektrét kondenzátormikrofon

• Objektív 
f=2.8-89.6 mm, F/1.8-4.5, 32x optikai zoom, 57x összetett zoom
35 mm-es megfelelés:

38,5 – 1232 mm

32,5* – 1853 mm (összetett zoom használata esetén)
* Csak f esetén: 26,9 mm a WA-H43 nagy látószögű 

előtétet használva

• Objektív felépítése
10 lencsetag 7 csoportban, 1 aszférikus lencsetag

• Szűrő átmérő: 43 mm

• AF rendszer TTL automatikus élességállítás vagy kézi élességállítás

• Minimális fókusztávolság 
1 cm teljes széles látószög esetén, 1 m a teljes zoomtartományban
Tele-makróval: 50 cm teljes közelképnél
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• Fehéregyensúly 
Automatikus fehéregyensúly, egyedi fehéregyensúly és gyári 
beállítások: [Napfény], [Műfény]

• Minimális megvilágítás 
0,4 lux ([Kevés fény] Különleges jelenetmód, záridő 1/2 mp.)
4 lux ([Program AE] felvételi mód, automatikus lassúzár [Be], 
záridő  1/25)

• Javasolt megvilágítás: 100 lux fölött

• Képstabilizálás
Optikai rendszer (lencseeltolás) elektronikus kompenzációval

• A videofelvételek mérete
AVCHD filmek:
50P, MXP, FXP: 1920 x 1080 képpont; LP: 1440 x 1080 képpont
MP4-filmek: 
35 Mb/s, 24 Mb/s, 17 Mb/s: 1920 x 1080 képpont; 
4 Mb/s: 1280 x 720 pixel

• Fotók mérete
1920 x 1080 képpont
1280 x 720 képpont (csak MP4-filmek 4 Mb/s felvétele esetén)

Csatlakozók
• AV OUT/× csatlakozó

∅ 3,5 mm-es minijack, csak kimenet (kettős célú aljzat, fejhallgató 
kimenethez is)
Videó: 1 Vp-p / 75 Ω aszimmetrikus
Audió: –10 dBV (47 kΩ terhelés) / 3 kΩ vagy kisebb
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• USB-csatlakozó: mini AB-aljzat, Hi-Speed USB, csak kimenet

• HDMI OUT-csatlakozó: HDMI mini csatlakozó, csak kimenet

e WiFi
• Vezeték nélküli standard

Megfelel az IEEE 802.11b/g/n protokollnak

• Csatlakozási módszerek
WiFi Protected Setup (WPS), hozzáférési pontok keresése, kézi, 
NFC párosítás (a kompatibilis eszközökkel)

• Vezeték nélküli frekvencia: 2,4 GHz

• Támogatott csatornák: 1 – 11

• Titkosítási módok: WEP-64/WEP-128, TKIP/AES

Áramellátás, egyebek
• Tápfeszültség (névleges) 

3,6 V DC (akkumulátor), 5,3 V DC (kompakt hálózati adapter)

• Teljesítményfelvétel (MP4-filmek 17 Mb/s videominőségnél 
autofókusszal, normál fényerővel)

2,8 W

• Üzemi hőmérséklet: 0–40 °C

• Méretek [szé. x ma. x mé.] (kézpánt nélkül)
53 x 58 x 116 mm

• Tömeg (csak a kamera váza)
e 240 g, d 235 g
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CA-110E kompakt hálózati adapter
• Tápfeszültség: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

• Névleges kimenet / fogyasztás
5,3 VDC, 1,5 A / 17 VA (100 V) – 23 VA (240 V)

• Üzemi hőmérséklet: 0–40 °C

• Méretek: 49 x 27 x 79 mm

• Tömeg: 110 g

BP-727 akkumulátor
• Akkumulátor típusa: Újratölthető lítium-ion akkumulátor

• Névleges feszültség: 3,6 V DC

• Üzemi hőmérséklet: 0–40 °C

• Akkumulátor kapacitása
2760 mAh (jellemző); 9,7 Wh / 2685 mAh (minimum)

• Méretek: 30,3 x 34,2 x 40,1 mm

• Tömeg: 60 g
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f WA-H43 nagylátószögű előtét
• Objektív felépítése: 2 lencsetag 2 csoportban

• Szűrő átmérő: 43 mm

• Méretek: ∅ 64,7 x 20,0 mm (maximális átmérő x szélesség)

• Tömeg: 55 g

A tömeg és a méretek hozzávetőleges értékek. A hibákért nem vállalunk 
felelősséget.
Ez az útmutató 2017 januárjáig ismert adatokat tartalmaz. A műszaki 
adatoknak és a termék megjelenésének előzetes figyelmeztetés nélkül 
történő megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
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Referenciatáblázatok
Hozzávetőleges felvételi idők

1 A memóriakártya vagy a beépített memória (csak e esetén) 
kapacitására vonatkozhat. Ugyanakkor a beépített memória zenei és 
képfájlokat (képkocka képkeveréshez) tartalmaz, ezért a tényleges rögzíthető 
idő kisebb lehet a felsorolt értékeknél.

2 Egy jelenet 12 órán át rögzíthető; ennél a pontnál a videokamera kb. 
3 másodperc szünetet tart. Ezután a felvétel újabb jelenetben folytatódik.

Filmformátum, 
képminőség 
és felbontás

Akkumulátor kapacitása1

8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

· 50P 
(1920 x 1080)

35 perc
1 óra 

15 perc
2 óra 

30 perc
5 óra 5 perc

¸ 35 Mb/s 
(1920 x 1080)

30 perc 1 óra 2 óra 4 óra

· MXP, 
¸ 24 Mb/s 
(1920 x 1080)

40 perc
1 óra 

25 perc
2 óra 

55 perc
5 óra 

55 perc

· FXP, 
¸ 17 Mb/s 
(1920 x 1080)

1 óra 2 óra 5 perc
4 óra 

10 perc
8 óra 

20 perc

· LP 
(1440 x 1080)

3 óra 6 óra 5 perc
12 óra 

15 perc2
24 óra 

30 perc2

¸ 4 Mb/s 
(1280 x 720)

4 óra 
20 perc

8 óra 
40 perc

17 óra 
20 perc2

34 óra 
45 perc2
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Fényképek körülbelüli lehetséges száma 4 GB-os memóriakártyán
A következő táblázatban megadott számok körülbelüliek, és függenek 
a felvétel körülményeitől, valamint a témától.

* MP4 videoformátum és 4 Mb/s videominőség beállítása mellett rögzített 
fényképek.

Töltési idők
A következő táblázatban megadott töltési idők körülbelüliek, és függenek 
a töltés körülményeitől, valamint az akkumulátor kezdeti töltésétől.

Képméret Fotók száma

1920 x 1080 2700

1280 x 720* 6100

Töltési feltételek
Akkumulátor

BP-718 BP-727

A kamerával 5 óra 35 perc 7 óra 45 perc

Az opcionális CG-700 
akkumulátortöltővel

3 óra 40 perc 5 óra 15 perc
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Körülbelüli üzemidők
A következő táblázatban megadott felvételi és lejátszási idők 
hozzávetőlegesek, és a következő feltételek között mértük őket: 
- Teljesen feltöltött akkumulátor volt használva.
- Felvétel FXP módban (AVCHD formátum) vagy 17 Mb/s sebességgel 

(MP4 formátum) a beépített memóriába (csak e esetén). 
Memóriakártyával való használat esetén a használati idő körülbelül 
5 perccel rövidebb lehet.

- Normál fényerejű LCD.
- A tipikus felvételi idők ismételt műveletek esetén, például felvétel 

indítása, leállítása és be- és kikapcsolás.
A valós idők a felvételi beállításoktól, a töltési, felvételi és lejátszási 
körülményektől függően eltérőek. Az akkumulátor használati ideje 
csökkenhet, ha hideg környezetben használja, vagy ha nagyobb 
fényerőt állít be az LCD képernyőnek stb.

Akkumulátor
Filmformátum

(Videominőség)
Felvétel 

(maximum)
Felvétel 
(tipikus)

Lejátszás

BP-718
AVCHD (FXP) 115 perc 65 perc 175 perc

MP4 (17 Mb/s) 120 perc 70 perc 175 perc

BP-727
AVCHD (FXP) 175 perc 100 perc 265 perc

MP4 (17 Mb/s) 190 perc 105 perc 270 perc
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Zenei fájlok és képfájlok (képkocka 
képkeveréshez) letöltése
A Canon letölthető zenei fájlokat kínál kísérőzenével történő 
felhasználáshoz, illetve képfájlokat (képkocka képkeveréshez) 
a képkeverési (képmix) funkcióhoz. A fájlok letöltéséhez keresse 
fel a következő weboldalt, kattintson a saját országára/régiójára, 
majd kövesse a képernyőn megjelenő útmutatót.

www.canon.com/icpd

A zenei fájlokról
A kamerával kompatibilis fájlok jellemzői a következők.
Hang kódolása: Lineáris PCM
Hang mintavételezés: 48 kHz, 16 bit, 2 csatorna 
Legkisebb hossz: 1 másodperc
Fájltípus: WAV

• e A beépített memóriában 3 zenei fájl található 
előtelepítve a következő mappában.
CANON\MY_MUSIC\

• A memóriakártyából a felvételek kísérőzenével történő lejátszásához 
a Transfer Utility LE szoftver használatával a zenei fájlok 
a számítógépről átvihetők a memóriakártyára, a felvételeket 
tartalmazó következő mappába.
CANON\PRIVATE\MY_MUSIC\

• A kamera a MUSIC_01.WAV – MUSIC_99.WAV elnevezésű zenei 
fájlokat ismeri fel.

http://www.canon.com/icpd/
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Képfájlok a képkeverés (képmix) funkcióhoz
• A képkeverési funkció memóriakártyára történő felvételkészítés 

során való használatához másolja át a képfájlokat a számítógépről 
egy kártyaolvasó segítségével a memóriakártyára a következő 
mappákba, a használni kívánt felvételi módtól függően.
Képkockák képkeveréshez, amelyek csak 9 módban használhatók: 
CANON\PRIVATE\MY_PICT\BABY\
Képmix képkockák, amelyek csak más módokban használhatók: 
CANON\PRIVATE\MY_PICT\

• A kamera a MIX_01.JPG – MIX_99.JPG elnevezésű képfájlokat 
ismeri fel.
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Tárgymutató

50P felvétel ........................ 80

A
A Home menü ............43, 212
A kamera használata 

 külföldön ....................... 285
A memória*

Kiválasztása felvételhez....... 82
kiválasztása lejátszáshoz ..... 68

Akkumulátor
Akkumulátor információk ... 226
Hátralévő töltöttség 

kijelző.......................... 244
Töltés.............................. 25

Állvány ............................ 280
Arcérzékelés..................... 108
Automatikus ellenfény

-korrekció ...................... 216
Automatikus Lassúzár ........ 216
Automatikus mód ................ 57

AV OUT/× 
csatlakozó ............. 150, 153

Az Egyéb beállítások 
 menü ..................... 46, 213

B
Baba (felvételi mód) ..............86
Baba album ........................66
Beépített 

háttérakkumulátor ............282

C
Camera Connect ...............189
CameraAccess plus*...........178
CameraWindow SC 

(letöltés) .........................160
CANON iMAGE 

GATEWAY*.....................194
Connect Station*....... 164, 192

* Csak e esetén.   ** Csak d esetén.   *** Csak f esetén.
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Cs
Csatlakozás más 

 eszközökhöz.................. 151
Csatlakoztatott TV képének 

képaránya (TV-Típus)........ 221
Csúcsfény elsőbbség 

(felvételi mód).................... 87

D
Dátum és idő beállítása ......... 34
Dekoráció .......................... 98
Diavetítés ......................... 134

E
Éjszakai jelenet (Különleges 

jelenetmód) ...................... 89
Előfelvétel ........................ 233
Energiatakarékos mód .......... 53
Érintéses AE ..................... 113
Érintő AF.......................... 116
Expozíció ......................... 112
Expozíció kompenzáció ...... 112

F
Faderek ........................... 110
Fájlok lezárása .................... 71
Fájlszámozás .................... 227
Fehéregyensúly ................. 116
Fejhallgató ....................... 122

Felvételek feltöltése 
az internetre*...................194

Felvételek másolása 
memóriakártyára* .............140

Felvételek tárolása..............157
Felvételek törlése .................75
Felvételi mód.......................84
Felvételi mód gomb ..............84
Fényképek

készítése ..........................55
Figyelés otthonról*..............179
Figyelés távolról* ................182
Filmformátum 

(AVCHD/MP4) ...................80
FlashAir kártyák** ...............228
Fókusz.............................114
Fő funkciók menü ..............231

Gy
Gyártási szám .....................22

H
Hangerő.............................69
Hangfelvétel szintjének 

beállítása ........................234
Hangjelenetek ...................121
Hangjelzések.....................226
Hangjelzések kikapcsolása...226

* Csak e esetén.   ** Csak d esetén.   *** Csak f esetén.
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HDMI OUT-
csatlakozó..............150, 151

Hibakeresés ..................... 245
Hibaüzenetek.................... 257
Hó (Különleges jelenetmód) ... 89

I
Idősor ............................. 132
Időzóna/DST ...................... 38
Ikonok a képernyőn............ 236
Indexképernyő gomb............ 68
Információs panel ........54, 239
Intelligens IS ....................... 59

J
Jelenet (felvételi mód) ........... 89
Jelenet bélyegképének 

módosítása .................... 139
Jelenetek konvertálása

gyorsított (hosszú időközű) 
felvételekké* ................. 147

MP4/kisebb MP4 
jelenetekké ................... 143

Jelenetek megosztása ........ 136
Jelenetek vágása............... 137

K
Kameramozgató asztal*.......188
Karbantartás .....................284
Képfrekvencia ...................119
Képkocka képkeveréshez 

(letöltés) .........................300
Képkockák kimásolása / 

pillanatfelvételek rögzítése 
filmekből ........................126

Képkocka-segéd .................62
Képmix ............................105
Képstabilizátor...................217
Kettősfelvétel* .....................83
Kevés fény 

(Különleges jelenetmód).......89
Kézpánt .............................20
Kísérőzene............... 129, 134
Külső merevlemez* .............166

L
Lassított és gyorsított felvétel

Egész jelenet.....................93
Rugalmas 

(jelenet egy része).............96
LCD érintőképernyő..............41
LCD képernyő fényerő ........220
Lejátszás

Fényképek........................72
Filmek..............................66

* Csak e esetén.   ** Csak d esetén.   *** Csak f esetén.
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M
MAC-cím ......................... 229
Mappa neve ..................... 227
Memória inicializálása ........... 39
Memóriakártya ............30, 282
Memóriatartalom 

mentése* ....................... 166
Minden kamerabeállítás 

 visszaállítása .................. 229
Mozifilm (felvételi mód) .......... 88
Mozifilm hatású 

szűrők .....................88, 143
Műveletek 

az érintőképernyőn ............ 41

N
Nagy látószög..................... 60
Nagy látószögű előtét***........ 65
Naplemente 

(Különleges jelenetmód) ...... 89
Nézet ellenőrzés 

(  módhoz)................... 225
NFC (near field 

communication)*......181, 192

Ny
Nyelv ................................ 34

Ö
Önkioldó ..........................215

P
P (Program AE 

felvételi mód) .....................92
Páralecsapódás .................284
Portré 

(Különleges jelenetmód).......89
Powered IS.......................233

R
Referencia táblázatok 

(töltés, használat és 
rögzíthető idők, stb.) .........297

Rögzítés memóriaváltással* ....83
Rögzíthető idő ...................297

S
SCN (Különleges jelenet 

felvételi mód) .....................89
Segédvonalak ...................219
Smart AUTO .......................57
Sport 

(Különleges jelenetmód).......89

* Csak e esetén.   ** Csak d esetén.   *** Csak f esetén.
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Sz
Szerkesztés menü ............. 235
Szpotfény 

(Különleges jelenetmód) ...... 89

T
Távirányítás+Streaming*...... 178
Telefotó ............................. 60
Tele-makró....................... 120
Tengerpart 

(Különleges jelenetmód) ...... 89
Transfer Utility LE (letöltés) ... 159
Tűzijáték 

(Különleges jelenetmód) ...... 89

U
USB-csatlakozó ........150, 154

V
Vibráláscsökk.................... 217
Videó képminőség ............... 80
Videó pillanatfelvétel ...107, 126
Videók

rögzítése.......................... 51

W
Webszolgáltatások* ............195
Wi-Fi funkciók* ..................173

Y
YouTube* ................ 189, 194

Z
Zenei fájlok (letöltés)............300
Zoom

Képkocka-segéd................62
Zoom sebesség ...............215
Zoom típus .....................232

* Csak e esetén.   ** Csak d esetén.   *** Csak f esetén.
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