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Kiirjuhend

Enne kaamera ühendamist arvutiga pead installeerima Canon Digital Camera
Solution Disk CD#l oleva tarkvara.

Kui sul tekib tarkvara installeerimisega või piltide allalaadimisega probleeme, siis
vaata Tarkvara stardijuhendi lõiku Veaotsing.

EESTIKEELNE

Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse
kasutamise, otseprindi funktsiooni kasutamise, tarkvara installeerimise
ning piltide arvutisse laadimise kohta. Täpsemat infot
ettevaatusabinõude kohta kasutamisel ning detailsed juhised leiad
teistest kaamera kasutusjuhenditest. (lk. 2)
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Lae kaamera aku.
• Kasuta aku laadimiseks kaamerga

kaasasolevat akulaadijat. Aku on täis laetud,
kui laadimise punane signaaltuli muutub
roheliseks.

• Aku laadimiseks kulub umbes 130 minutit.

Lükka akupesa kaant noolega näidatud
suunas.

Sisesta aku ja sule akupesa kaas.
Vajuta akuga akulukule ja lükka aku kaamerasse,
kuni see lukustub.

Ava CF#mälukaardi pesa kaas.
Lükka CF#kaardipesa kaane avamiseks riivi üles.

Sisesta CF#mälukaart ja sule kaardipesa
kaas.
Lükka CF#mälukaart (kleebisega pool üleval)
pessa, kuni mälukaardi väljastamise nupp liigub
lõpuni välja.

Akulukk

Laadimise signaaltuli

CF#mälukaardi väljastusnupp

Riiv

Kaamera ettevalmistamine

1

2

3

4
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Toite signaaltuli

Vali võtterežiim.
• Lülita režiimilüliti asendisse .

• Keera võtterežiimi valiku ketas asendisse .

Lülita toide sisse.
Vajuta ON/OFF#nupule, kuni toite signaaltuli
süttib.

Määra kuupäev ja kellaaeg (kaamera
esimesel sisselülitamisel).
• Vedelkristallekraanile ilmub kuupäeva/kellaaja

määramise menüü.

• Vali vasaku või parema kursorinupuga
määrangud, mida soovid salvestada ja sisesta
ülemise või alumise kursorinupuga nende

väärtus    .

• Määrangute aktiveerimiseks vajuta SET nupule.

Teravusta kaader.
Suuna kaamera võtteobjektile ja vajuta
päästikunupp poolenisti alla. Pärast
teravustamispunkti automaatset valimist kostub
kaks helisignaali.

Soorita võte.
• Vajuta päästikunupp lõpuni alla. Kui võte on

sooritatud, siis kuuled katiku heli.
• Salvestatud pilt ilmub umbes kaheks sekundiks

vedelkristallekraanile.

Pildistamine

1

2
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5
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Pildi taasesitus
Saad vaadata kaameraga salvestatud pilte kaamera vedelkristallekraanilt.

1.Kui pilt on ekraanil, siis vajuta   nupule.
2.Kontrolli, et valitud oleks [Erase] ning vajuta SET

nupule.

Ekraaniloleva pildi kohe kustutamiseks

Taaesitusrežiimi valimine.
Lülita režiimilüliti asendisse  .

Lülita toide sisse.
• Vajuta ON/OFF#nupule, kuni toite signaaltuli

süttib.
• Ekraanile ilmub viimati salvestatud pilt.

Vali  või  nupuga soovitud pilt.

1

2

3
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Piltide laadimine arvutisse
(Windows)

Nõuded süsteemile

Operatsiooni# Windows 98 (First või Second Edition)
Windows Millennium Edition (Windows Me)
Windows 2000
Windows XP (Home Edition, Professional)

Arvuti Sisseehitatud USB#liidesega arvuti, millele on installeeritud
ülaltoodud operatsioonisüsteem.

Protsessor Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 :
Pentium 150MHz või kiirem

Windows XP : Pentium 300MHz või kiirem

RAM Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 : 64MB või rohkem
Windows XP : 128MB või rohkem

Liides USB

süsteem

USB 2.0 ühilduva liidesega ei ole toimingud garanteeritud.
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Installeerimismenüü

Aseta Canon Digital Camera Solution Disk CD arvuti CD#
kettasedmesse.
• Ekraanile ilmub automaatselt installeerimismenüü.
• Kui installeerimismenüüd automaatselt ei ilmu, siis kasuta selle

ekraaniletoomiseks alljärgnevaid juhiseid.

Windows XP:
1.Kliki [Start] menüüs [My Computer] peal.
2.Kliki parempoolse hiireklahviga CD#ROM ikoonile ja vali [Open].

3.Kliki kaks korda [SETUP.exe] ikooni peal .

Windows 2000, Windows Me ja Windows 98
1.Topelt#kliki töölaual [My Computer] peal.
2.Kliki parempoolse hiireklahviga CD#ROM ikoonile ja vali [Open].

3.Kliki kaks korda [SETUP.exe] ikooni peal .

* Kui “exe” laiendit ei ole näha, siis leiad failinimede laiendite kuvamiseks
juhised arvuti kasutusjuhendist.

Kliki [Software Installation] ja seejärel kasuta ekraanijuhiste
vahel edasi liikumiseks [Next] või [Yes] klahve.

Järgmiste punktidega vali installeerimise sihtpunkt, installeeritav tarkvara
ning kaamera mudeli nimi.

Tarkvara installeerimine

• Windows 2000 ja Windows XP Professional kasutajad peavad programmide
installeerimiseks kõigepealt arvutisüsteemi administraatorina sisse logima.

• Sule kõik käimasolevad programmid.

• Ära ühenda kaamerat arvutiga enne, kui tarkvara on installeeritud.
• USB#draiveri installeerimine käivitub pärast kaamera ühendamist

arvutiga.

1

2
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Siinkohal kuvatud
menüüvalikud võivad
sõltuvalt installeeritud
tarkvarast erineda.

Kui pärast arvuti taaskäivitumist ilmub ekraanile jälle tavaline
töölaud, siis eemalda CD arvuti kettaseadmest.

• Installeerimine algab.
• Kui installeerisid USB#draiveri, siis ilmub ekraanile pärast installeerimise

lõppu järgmine teade. Kliki [OK] peal.

Vaata installeerimismäärangud üle ja kliki [Next] peal.

Kui installeerimine on lõppenud, vali alljärgnevast menüüst [Yes,
I want to restart my computer now.ja kliki [Finish] peal].

3

4

5

Kui soovid ühendada kaamera arvutiga USB#kaabli abil, siis vajad
ühendamiseks USB#draiverit. Vali kindlasti allolevast tabelist sobilik USB#
draiver (vastavalt kasutatavale operatsioonsüsteemile).
• Windows XP: draiverit ei ole tarvis
• Windows 2000: Canoni kaamera TWAIN#draiver
• Windows Me: Canoni kaamera WIA#draiver
• Windows 98: Canoni kaamera TWAIN#draiver
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USB#pesa

2. USB#kaabel
Lükka pistikut sisse,
kuni kostub klõpsatus.

1. Pesa kaas

USB#kaabel

Ühenda USB#kaabli üks ots
arvuti USB#pessa.

Ühenda USB#kaabel kaamera
digitaalpessa.
Ava pesa kaas ja ühenda kaabel.

Lülita kaamera režiimilüliti
asendisse  ja lülita toide
sisse.

1

2

3

Kaamera ühendamine arvutiga
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Draiveri installeerimine

� Windows XP

Installeeri draiver.
• Mõne hetke pärast ilmub ekraanile “Add New Hardware Wizard” ja USB#

draiveri installeerimine käivitub.
• Pärast installeerimist ilmub ekraanile sündmuste (events) dialoogaken,

kust saad valida käivitatava rakendusprogrammi.

Vali rakendusprogramm.
• Vali [Canon ZoomBrowser EX] ja kliki [OK] peal.
• ZoomBrowser EX käivitub, Camera aken avaneb ning kaamerasse

salvestatud pildid ilmuvad ekraanile pisipiltidena.

1

2

�   Windows 2000/ Windows Me/ Windows 98

Kui ülalnimetatud dialoogaken ei ilmu automaatselt, vaata Piltide siirdamine
ja salvestamine kaamerast, lk. 11.

• Pärast installeerimist ilmub ekraanile sündmuste (events) dialoogaken,
kust saad valida käivitatava rakendusprogrammi.

Vali rakendusprogramm.
Vali [Canon ZoomBrowser EX] ja kliki [OK] peal.

Installeeri draiver.
• Paari hetke möödudes ilmub ekraani parempoolsesse alanurka järgmine

dialoogaken ning USB#draiver installeeritakse automaatselt.

1

2
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Käivita ZoomBrowser EX.
Topelt#kliki töölaual [ZoomBrowser EX] ikoonil.

• Ekraanile ilmub Camera aken. Mälukaardile salvestatud pildid ilmuvad
Camera aknasse pisipiltidena.

Kliki [Camera  Memory Card] ja [Browser  Download Images] peal.

Piltide siirdamine ja salvestamine kaamerast

1

2
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RAW#pildid on tähistatud
kirjaya “RAW”.

Video#pisipildid on tähistatud
video#ikooniga.

Pisipilt

• Selles punktis kaamera aken sulgub ning põhiaken avaneb. Põhiaknasse
ilmuvad arvutisse laetud pildid.

• Ekraanile ilmub allalaadimismäärangute dialoogiaken, kust saad valida,
millisesse kataloogi pildid salvestada.

• Kontrolli, et määrangud oleksid sellised nagu alltoodud ning kliki [OK] peal.

• Vali Camera aknast pildid, mida soovid arvutisse laadida ja kliki [Download
image] peal.
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Piltide allalaadimine arvutisse
(Macintosh)

Nõuded süsteemile

Operatsiooni# Mac OS 9.0#9.2, Mac OS X (versioon 10.1/10.2)

Arvuti Sisseehitatud USB#liidesega arvuti, millele on installeeritud
ülaltoodud operatsioonisüsteem.

Protsessor PowerPC

RAM Mac OS 9.0#9.2: 20 MB või rohkem programmimälu
Mac OS X (versioon 10.1/10.2): 128 MB või rohkem

Liides USB

süsteem

USB 2.0 ühilduva liidesega ei ole toimingud garanteeritud.

Tarkvara installeerimine

Sule kõik käimasolevad programmid.

Aseta Canon Digital Camera Solution Disk CD arvuti CD#
kettasedmesse.

Mac 9.019.2
• Topelt#kliki CD#ROM ikoonil ning seejärel [Mac OS 9] ja [Canon Digital

Camera Installer] ikoonide peal.

Mac OS X
• Topelt#kliki CD#ROM ikooni ning seejärel [Mac OS X] ja [Canon Digital

Camera Installer] ikoonide peal.

1
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USB#pesa

USB#kaabel

Installeerimismenüü

Vali programmid, mida soovid installeerida ja järgi ekraanile
ilmuvaid juhiseid.
Kaamera kasutamiseks vajaminev tarkvara installeeritakse.

Kui pärast installeerimist ilmub ekraanile installeerimismenüü,
siis kliki [Quit] peal.

Eemalda CD#ROM#kettaseadmest Canon Digital Camera
Solution Disk CD.

Kliki [Digital Camera Software Installation] peal.2

3

4

5

Ühenda USB#kaabli üks ots
arvuti USB#pessa.

Kaamera ühendamine arvutiga

1
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Siia ilmub kaamera mudeli nimi.

2. USB#kaabel Lükka pistikut
sisse, kuni kostub
klõpsatus.

1. Pesa kaas

Näidatud Mac OS 9.0#9.2 ekraanipilt.

Kontrolli, et [USB Port] ja õige kaameramudel oleks valitud ning kliki seejärel
[Set] nupul.
Kaamera aken avaneb ning sinna ilmuvad kaamerapildid.

Salvesta sidemäärangud
(ainult esimest korda ühendamise puhul)

Lülita kaamera režiimilüliti asendisse � ja lülita toide sisse.

Mac OS 9.019.2
ImageBrowser käivitub ning avab ImageBrowser Automation Wizard
dialoogiakna. Kontrolli, et [Display Images] oleks valitud ja kliki [OK] nupul.

Mac OS X
Topelt#kliki töölaual [Canon ImageBrowser] ikoonil. Kui ImageBrowser on
käivitunud, siis kliki Explorer View menüüs [Canon Camera] peal.

Ühenda USB#kaabel kaamera
digitaalpessa.
Ava pesa kaas ja ühenda kaabel.

2

3
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Mac OS X
Vali stardikettalt kasutajakataloogide
[Users] seast oma nimega
alamkataloog.

“Explorer
View” ala

2. Kliki Explorer View menüüs uue kataloogi peal.
Mac OS 9.019.2 Mac OS X

1. Loo kaamera piltide salvestamiseks uus kataloog.
Ava [File] menüü ja vali [New Folder]. Arvuti loob kataloogi “Untitled”.
Soovi korral kliki kataloogil ja muuda selle nimi.

Mac OS 9.019.2
Vali Explorer View menüüst
[Macintosh HD].

Failide salvestamiseks kataloogi loomine
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RAW#pildid on tähistatud
kirjaga “RAW”.

Pisipilt Video#pisipildid on tähistatud
video#ikooniga.

Vali kaamera aknast pildid ja kliki [Download] nupul. Allalaetud pildid
salvestatakse arvuti kõvakettale ja ilmuvad piltide kuvamise alale.

Piltide siirdamine ja salvestamine kaamerast
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Tindikassett

Paberikassett

Printimiseks kaamera otse
printeriga ühendamine

Otseprindi funktsiooni toetava
printeriga printimine (CP1seeria)

Kui ühendad kaamera üheainsa kaabli abil otseprintimise funktsiooni toetava
printeriga (lisavarustus), siis saad hõlpsasti printida.

Sisesta printerisse tindikassett ja paberikassett.

Ühenda toitejuhe printeriga.
Kui kasutad CP#10 printerit, siis lülitub toide automaatselt sisse.

1

2
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DIGITAL#
pessa

Kaamera toiteadapter*

Vooluvõrku

Vooluvõrku

Otseliidesekaabel DIF#100
(printeriga kaasas) * Lisavarustusse kuuluva vahelduvvoolu adapteri

ACK#500 komplektis.

Alalisvooluliidese pessa

Alalisvooluliides*

Ühenda kaamera printeriga ja vajuta toite sisselülitamiseks
printeri ON/OFF#klahvile. Lülita kaamera režiimilüliti asendisse
ja lülita toide sisse .
• Kaamera vedelkristallekraanile ilmub .
• Kui kaamera toiteadapterit* ei saa kasutada, siis kasuta täislaetud akut.

Vali  või  nupuga pilt ning vajuta SET
nupule.

Vali / / /  nuppudega [Print] ja
vajuta SET nupule.
Pildi printimine algab ning kui see on lõppenud,
ilmub ekraanile uuesti taasesituse tavarežiimi
menüü.

4

5

3
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Kaamera ikoon

Toitenupp

• Kaamera vedelkristallekraanile ilmub .

• Printeri ekraanile ilmub  ikoon.

Ühenda kaamera printeriga. Lülita
kaamera režiimilüliti asendisse � ja
lülita toide sisse.

Valmista printer ette.
Täpsemad juhised leiad printeriga kaasasolevast
Kiirjuhendist.

Lülita printer sisse.

Otseprindi funktsiooni toetava
tindipritsprinteriga printimine

• Palun loe tindipritsprinteriga kaasasolevat juhendit ja uuri, kas printer ühildub
otseprindi funktsiooniga. Juhendist leiad ka juhised printimise toimingute ja
kasutatavate kaablite kohta.

Kui ühendad kaamera kaabli abil otseprindi funktsiooni toetava tindipritsprinteriga
(lisavarustus), siis saad pilte hõlpsate toimingutega välja printida.

1

2

3
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Kaamera toiteallikaks soovitame kasutada vahelduvvoolu adapterikomplekti
ACK#500 (lisavarustus).

• Juhtpaneeliga tindipritsprinteritega ei saa kujutisi printida juhtpaneeli abil
siis, kui kaamera on ühendatud.

• Kaabli lahtiühendamiseks (printeri ja kaamera küljest) järgi alltoodud
juhiseid.
1. Ühenda kaabel printeri küljest lahti.
2. Lülita kaamera välja.
3. Ühenda kaabel kaamera küljest lahti.

Vali  või  nupuga pilt ning vajuta SET
nupule.

Vali / / /  nuppudega [Print] ja
vajuta SET nupule.
Pildi printimine algab ning kui see on lõppenud,
ilmub ekraanile uuesti taasesituse tavarežiimi
menüü.

4

5
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Menüümäärangute loetelu

Funktsioonimenüü
*Algmäärang

Funktsioon Menüü Määrangute selgitus

Säri nihutus Määrab säri nihutuse ulatuse.
• #2 kuni 0* kuni +2

Pikk säriaeg Määrab säriaja pikkuse.
• 1* kuni 15 sekundit

Valge tasakaal Määrab valge tasakaalu.
• automaatne*
• uminofoorlambi valgus
• päevavalgus
• tugev luminofoorlambi valgus
• pilvine • kasutajamäärang
• volframlambi valgus

ISO# Määrab salvestamise
valgustundlikkuse.
• AUTO • 200
• 50* • 400
• 100

Fotoefekt Määrab fotoefekti.
• väljas* • madal teravus
• erksad värvid • seepia
• neutraalne • M/V

Kokkupakkimine Määrab kokkupakkimise taseme,
millest sõltub pildi kvaliteet ja vajalik
mälumaht.
• Superpeen
• Peen*
• Tavaline

valgustundlikkus
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Funktsioon Menüü Määrangute selgitus

*Algmäärang

Lahutusvõime Määrab piltide salvestamise
lahutusvõime.
•  (Suur)* 2272 x 1704 pikslit
•  (Keskmine 1) 1600 x 1200 pikslit
•  (Keskmine 2) 1024 x 768 pikslit
•  (Väike) 640 x 480 pikslit

Lahutusvõime Määrab video salvestamise
lahutusvõime.
•  320 x 240 pikslit*
•  160 x 120 pikslit

(fotod)

(video)
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AiAF Määrab, kas kaamera valib
iseteravustamise ala automaatselt
või kasutab keskmist
isetaravustamise ala.
• On* (jah)
• Off (ei)

Sarivõte Valib kasutusele sarivõtte režiimi.
•  Tavakiirusega sarivõte*
•  Väga kiire sarivõte

Iseavaja Määrab iseavaja viivitusaja.
•  10 sekundit*
•  2 sekundit

Iseteravustamise Saad valida iseteravustamise
lisavalgusti kasutusele või lülitada
välja.
• On* (jah)
• Off (ei)

Digitaalne zoom Saad valida, kas soovid kasutada
koos optilise zoomiga ka digitaalset
zoomi.
• On (jah)
• Off* (ei)

Pildi kontrollimine Määrab aja, mille jooksul kuvatakse
pilti ekraanil pärast võtte tegemist.
• Väljas
• 2* kuni 10 sekundit (sammuga
1 sekund)

Salvestusmenüü *Algmäärang

Funktsioon Menüü Määrangute selgitus

lisavalgusti
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Funktsioon Menüü Määrangute selgitus

*Algmäärang

Pikk säriaeg See määrang võimaldab valida pika
säriaja määrangu kasutusele.
• On (jah)
• Off* (ei)
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Piltide kaitsmine Lülitab pildikaitsmise funktsiooni
sisse ja välja.

Pööramine Pöörab pilte ekraanil 90 ° või 270 °.

Heliteade Saad lisada piltide juurde
heliteateid.

Kustuta kõik Selle määranguga saad kustutada
kõik pildid CF#mälukaardilt (välja
arvatud kaitstud pildid).

Automaatne Selle määranguga kuvatakse kõik
pildid järjest kaamera ekraanil.

Prindijärjekord Selle funktsiooniga saad teha piltide
printimise määranguid, näiteks
valida pilte, määrata koopiate arvu ja
prindiseadme.

Funktsioon Menüü Määrangute selgitus

Taasesitusmenüü *Algmäärang

taasesitus
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Funktsioon Menüü Määrangute selgitus

*Algmäärang

Siirdamise Selle funktsiooniga saad valida
pildid, mis siirdatakse arvutisse.järjekord
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Funktsioon Menüü Määrangute selgitus

*Algmäärang
Seadistusmenüü

Helisignaal Saad määrata, kas päästikunupule
vajutamisel kostub helisignaal.
• On* (jah)
• Off (ei)
Vea korral kostub helisignaal alati,
isegi kui valid “Off (ei)”.

Vedelkristallekraani Saad määrata vedelkristallekraani
heledustaseme.
• #7 kuni 0* kuni +7
Kui vajutad SET nupule, siis ilmub
ekraanile heledustaseme reguleeri#
mise riba. Kui vajutad   või 
nuppudele, siis ilmub ekraanile jälle
seadistusmenüü. Reguleerimise ajal
muutub kohe ka ekraani heledustase.

Automaatne Saad määrata, kas kaamera lülitub
välja, kui kindlaksmääratud aja
jooksul ei ole ühelegi nupule
vajutatud.
• On* (jah)
• Off (ei)

Kuupäev / kellaaeg Saad määrata kuupäeva, kellaaja ja
kuupäeva formaadi.

Vormindamine Vormindab CF#mälukaardi.

Katiku helitugevus Saad reguleerida helisignaali
tugevust, mis kostub, kui
päästikunupp lõpuni alla
vajutatakse. Katiku helisignaali ei
kostu video salvestamisel.
• väljas • 3
• 1 • 4
• 2* • 5

heledustase

väljalülitumine
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Funktsioon Menüü Määrangute selgitus

*Algmäärang

Taasesituse Saad reguleerida video taasesituse
või heliteadete taasesituse
helitugevust.
• väljas • 3
• 1 • 4
• 2* • 5

Alustamise Saad määrata kaamera
sisselülitamisel kostuva helisignaali
tugevuse.
• väljas • 3
• 1 • 4
• 2* • 5

Toimingute Toimingute ajal kostuvate
helisignaalide tugevus.
• väljas • 3
• 1 • 4
• 2* • 5

Iseavaja Saad reguleerida iseavaja
helisignaali tugevust.
• väljas • 3
• 1 • 4
• 2* • 5

Failinumbrite Saad määrata, kuidas kaamera
nimetab uuele kaardile
salvestatavaid pilte.
• On (jah)
• Off* (ei)

Automaatne Saad määrata, kas kaamera pöörab
automaatselt püstasendis
pildistatud pildid ekraanil.
• On (jah)
• Off* (ei)

helitugevus

helitugevus

helitugevus

helitugevus

nullimine

pööramine
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Funktsioon Menüü Määrangute selgitus

*Algmäärang

Keele valik Saad määrata menüüdes ja
ekraaniteadetes kasutatava keele.
• Inglise* • Itaalia
• Saksa • Norra
• Prantsuse • Rootsi
• Hollandi • Hispaania
• Taani • Hiina
• Soome • Jaapani
Keele muutmiseks taasesituse
režiimis võid ka hoida all  SET nuppu
ja vajutada MENU nuppu.

Videosüsteem Saad määrata videosüsteemi.
• NTSC
• PAL
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“Minu kaamera” menüü
Saad valida alustamise, katiku, toimingute, iseavaja, video ja heliteadete
helisignaalid. Neid nimetatakse “Minu kaamera” määranguteks.  ja 
määranguid on võimalik muuta ka kaameraga kaasasoleva tarkvara abil.
Lisainformatsiooni saamiseks vaata Tarkvara stardijuhendit.

*Algmäärang

Funktsioon Menüü Määrangute selgitus

Teema Saad valida “minu kaamera”
valikutele ühise teema.
•  väljas
•  *
•
•

Avapilt Saad valida pildi, mis ilmub kaamera
sisselülitamisel ekraanile.
•  väljas
•  *
•
•

Alustamise heli Saad määrata, milline heli kostub
kaamera sisselülitamisel.
• väljas
•  *
•
•

Toimingute heli Saad määrata heli, mis kostub
nuppudele (va. päästikunupp)
vajutamisel.
•  väljas
•  *
•
•

Iseavaja heli Saad määrata heli, mis kostub 2
sekundit enne iseavaja rakendumist.
•  väljas
•  *
•
•

Katiku helisignaal Saad valida katiku helisignaali, mis
kostub päästikunupule vajutamisel.
Katiku heli ei kostu video filmimisel.
•  väljas
•  *
•
•


