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Snabbguide

Förberedelse Egen programmeringN

Sätt i batteriet. Samtidigt som du håller 
ned knappen i mitten av 
inställningsratten ställer du in 
den på <A> (Smart motivläge).

Bildvisning

Menyhantering Bildregistreringskvalitet Q Snabbkontroll

Elektronisk nivå

A BildstilN

Sätt i kortet.
Den främre platsen på 
kameran är avsedd för 
ett CF-kort och den 
bakre för ett SD-kort.

Ställ in fokus på motivet.
Rikta in sökarens mittparti över 
motivet och tryck sedan ned 
avtryckaren halvvägs så ställs 
fokus in automatiskt.

Fäst objektivet.
Passa in objektivets vita eller 
röda punkt för fastsättning 
med kamerans punkt för 
fastsättning i samma färg.

Ta bilden.
Du tar bilden genom att 
trycka ned avtryckaren helt.

Metoden A

Metoderna d/s/f/a/F

B Fotograferingsinformation

Menyalternativ Menyinställningar

Huvudflikar
Underflikar

AE-lås ISO-tal

Bildregistreringskvalitet

Matningsmetod

Ljusmätmetod

AF-funktion
Bildstil

Exponeringskompensation/ 
AEB-inställning

Fotograferingsmetod
Slutartid
Bländarvärde

Vitbalans 

Vitbalanskorrigering
Vitbalansvariation

Registreringsfunktion/
Kortval 

Auto Lighting Optimizer 
(Auto ljuskorrigering)

Egna 
Inställningar

Blixtexponerings- 
kompensation 

Högdagerprioritet

Välj bild

Indexbild Förstora

Radera

Bildvisning

L

x 56

Ställ in objektivets 
fokusläge på <f>.

Titta på bilden.
Den tagna bilden visas i 
2 sekunder på LCD-monitorn.

Ställ strömbrytaren 
på <1>.

1 6

2 7

3 8

4 9

5
 O Ikonen M till höger om ett funktionsnamn anger att 
funktionen bara kan användas för följande metoder: 
<d> <s> <f> <a> <F>.

 O Möjligt antal bilder (fotografering med sökare)
Temperatur Ingen blixt 50 % blixt
Vid 23 °C Cirka 800 bilder Cirka 670 bilder

1. Tryck på knappen <M> för att visa menyn.
2. Varje gång du trycker på knappen <Q> växlar du huvudflik.
3. Vrid på <6> och välj en underflik. Välj sedan objekt 

genom att vrida på <5>.
4. Tryck på <0> så visas inställningarna.
5. Vrid på ratten <5> för att ställa in en post och tryck sedan på <0>.

 O Välj [z1: Bildkvalitet] och tryck sedan på <0>.
 O Välj bildregistreringskvalitet genom att vrida på ratten 
<6> eller <5> och tryck sedan på <0>.

 O Tryck på <Q>.
 X Snabbkontrollskärmen visas.

 O Tryck på knappen <B> så 
visas den elektroniska nivån.

 O Luta <9> och välj funktion. Bekräfta sedan inställningen 
genom att vrida på ratten <6> eller <5>.

 O Med metoden <A> kan du bara välja eller ställa in 
registreringsfunktion, kort, bildregistreringskvalitet, 
matningsmetod och blixttändning.

 O Tryck på knappen <b>.
 O Välj [A] och tryck på <0>.
 O Vrid på ratten <5> och välj 
bildstil och tryck sedan på <0>.

Stil Beskrivning
D Auto Färgtoner optimeras för motivet i fråga.
P Standard Kraftigare färger och skarpa bilder.
Q Porträtt Fina hudtoner och något mjuka bilder.
R Landskap Kraftig blå himmel och grönska samt väldigt skarpa bilder.
V Monokrom Svartvita bilder.

 O Information om <S> (Neutral) och <U> (Naturtrogen) 
finns i användarhandboken till kameran.

81: Exponering

Inställbara exponeringssteg

ISO-inställningssteg

Variation avbryts autom

Variationsföljd

Antal bilder med variation

Säkerhetsförskjutning

Samma exponeringstid för ny bländare

82: Exponering/Matning

Ställ in slutartidsområde

Ställ in bländarområde

Serietagningshastighet

83: Visning/Funktion

Fokusskärm

Varningar z i sökaren

LV-fotoområde

Rattriktning för Tv/Av

Flerfunktionslås

Egna Inställningar

84: Övrigt

Lägg till beskärningsinfo

Standardval Radera

85: Radera

Återställ alla C.Fn

* Du kan fotografera om du har ett CF-kort eller ett SD-kort i 
kameran.
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Knappen 
<M> 

LCD-
monitor

Knappen 
<Q> 

Knappen <0>

<5> Bakre 
inmatningsratt

<6> Inmatningsratt

9

9

0 u

I den här snabbreferensguiden beskrivs grundläggande 
funktioner för fotografering och bildvisning.  
Du kan ta den här guiden med dig när du ger dig  
ut för att fotografera. Du hittar detaljerade anvisningar 
i användarhandboken till EOS 7D Mark II (G).

Snabbreferensguide

EOS 7D Mark II (G)

Bildregistreringskvalitet
Pixlar
Möjligt antal bilder
RAW: Välj kvalitet genom att 
vrida på ratten <6>.
JPEG: Välj kvalitet genom att 
vrida på ratten <5>.



<B>
Knapp för val 
av AF-område/
Flerfunktionsknapp

Fotografering
Delarnas namn

A Live View-fotografering

k Filminspelning

o Matningsmetod

Metoden A

Metoderna d/s/f/a/F

D Använda den inbyggda blixten

d: Programautomatik

f: Bländarförval AE

a: Manuell exponering

Metoderna d/s/f/a
 O  Fäll upp den inbyggda blixten 

genom att trycka på knappen 
<D> och ta sedan bilden.

Metoden A
 O Den inbyggda blixten avfyras automatiskt om det behövs 
när du fotograferar i svagt ljus eller motljus.

LCD-display

Sökarinformation

Alla inställningar som krävs för 
fotografering ställs in automatiskt.
Tryck bara ned avtryckaren så gör 
kameran resten.

Du kan ändra 
kamerainställningarna efter behov 
för att ta bilder på olika sätt.
* Tryck omkopplaren <R> åt vänster 

(flerfunktionslåset frigörs).

 O Ställ inställningsratten på <d>.
 O När fokus är inställt ställer kameran automatiskt in slutartid 
och bländare som i metoden <A>.

s: Tidsförval AE
 O Ställ inställningsratten på <s>.
 O Ställ in önskad slutartid genom 
att vrida på ratten <6> och 
ställ sedan in fokus på motivet.

 X Bländaren ställs in automatiskt.
 O  Om bländaren som visas blinkar vrider du på 

ratten <6> tills den slutar blinka.

 O Ställ in objektivets fokusläge på 
<f>.

 O Tryck på knappen <o> och 
vrid sedan på ratten <6>.

X (One-Shot AF):
För stillastående motiv

9 (AI Focus AF):
AF-funktionen växlas 
automatiskt

Z (AI Servo AF):
För rörliga motiv

 O Tryck på knappen <m> 
och vrid sedan på ratten 
<6>.

 O Du kan ställa in ISO 100 till ISO 
16000 i 1/3-steg.

 O När ”A” är valt ställs ISO-talet 
in automatiskt. När du trycker 
ned avtryckaren halvvägs visas 
inställningen för ISO-tal.

 O Ställ omkopplaren i läget <A>.
 O Tryck på knappen <0> så 
visas bilden på LCD-monitorn.

 O Tryck ned avtryckaren halvvägs 
för att ställa in fokus och tryck 
sedan ned den helt för att ta 
bilden.

 O Avsluta Live View-fotografering 
genom att trycka på <0>.

 O Ställ omkopplaren i läget <k>.
 X Bilden visas på LCD-monitorn.

 O Titta i sökaren och tryck på 
knappen <S>.

 O Tryck på knappen <p> eller 
<B>.

 X Varje gång du trycker på 
knappen ändras väljarläget för 
AF-område.  O Håll ned avtryckaren halvvägs 

så att fokus ställs in.
 O Starta filminspelningen genom 
att trycka på knappen <0>.

 O Avsluta filminspelningen 
genom att trycka på knappen 
<0> igen.

 O Om du vill ta stillbilder trycker 
du ned avtryckaren helt.

 O Filminspelningsmetoder
• <A/d/F>  : AE-inspelning
• <s> : Inspelning med slutarprioriterat AE
• <f>  : Inspelning i bländarprioriterat AE
• <a>  : Inspelning med manuell exponering

 O Tryck på knappen <S> och titta 
sedan i sökaren.

 O Valet av fokuseringspunkt ändras 
beroende på åt vilket håll du 
trycker <9>. Om du trycker <9> 
rakt ned väljs den centrerade AF-
punkten (eller centrerade zonen).

 O Med ratten <6> väljer du en 
horisontellt placerad AF-punkt och 
med  <5>  väljer du en vertikalt 
placerad AF-punkt (växlar mellan 
områden i Zon AF).

 O Tryck på knappen <o> 
och vrid sedan på ratten <5>.

u : Enbild
o : Snabb serietagning
i : Långsam serietagning 
B : Tyst enbildstagning
M : Tyst serietagning
Q : 10 s självutlösare/  
  fjärrkontroll
k : 2 s självutlösare/  
  fjärrkontroll

 O  Ställ inställningsratten på <f>.
 O  Vrid på ratten <6> för att ställa in 

bländarvärdet. Fokusera sedan på motivet.
 X Slutartiden ställs in automatiskt.
 O Om slutartiden som visas blinkar 

vrider du på ratten <6> tills den 
slutar blinka.

 O Ställ inställningsratten på <a>.
 O Ställ in önskad slutartid genom 
att vrida på ratten <6>.

 O Ställ in önskat bländarvärde 
genom att vrida på ratten <5>.

 O Fokusera på motivet och titta på 
indikatorn för exponeringssteg.

 O Möjligt antal bilder (Live View-fotografering)
Temperatur Ingen blixt 50 % blixt
Vid 23 °C Cirka 270 bilder Cirka 250 bilder

Mikrofon

Spela in film

<m>
Blixtexponeringskompensation/ 
knapp för ISO-inställningar

Inställningsratt

Omkopplare för fokuseringsmetod

<p> Knapp 
för val av 
AF-område

<p> AF-startknapp 
<A>AE-låsknapp

<A /k>
Omkopplare för Live  
View-foto/filminspelning
<0> Start-/
stoppknapp

<9>
Multikontroll

ÅtkomstlampaKnapp för flerfunktionslås

<S> Knapp för val 
av fokuseringspunkt

<5> Bakre 
inmatningsratt

<0>
Inställningsknapp

Strömbrytare

<D> 
Blixtknapp

Lås-/frigöringsknapp 
för inställningsratt 

<o> Val av matningsmetod/
Knapp för val av AF-funktion/AF-metod

<6>
Inmatningsratt

Avtryckare

Slutartid

Vitbalans 

Indikator för 
exponeringssteg 
(inställningsvärde)

ISO-tal

Bländarvärde

Elektronisk nivå

Batterikontroll

Rutnät

AE-lås
Uppladdad blixt

Blixtexponeringskompensation

Slutartid

Möjligt antal bilder

Ljusmätmetod

AF-funktion

Batterikontroll

 OK  Inte
 bra

Matningsmetod

Ram för 
AF-område

Indikator för 
exponeringsnivå  
(Ljusmätning/
Blixtmätning)

AF-punkter

Fokusindikator

Bländarvärde

Maximalt antal bilder 
i en bildserie

ISO-tal
Indikator för exponeringssteg 
(inställningsvärde)

<n> Knapp för val av vitbalans/
ljusmätmetod

i: ISO-talN f: AF-funktionN Välj AF-områdeN

S Val av fokuseringspunktN


