
CANON kullanım kılavuzları için tıklayınız. 

DİGİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI TÜRKÇE 
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 

MODEL 
EOS 500D 

http://www.tozlumercek.com/canon-kilavuz


İTHALATÇI FİRMA 

Canon Eurasia, 
Nida Kule İş Merkezi Değirmen Sokak.  
No:18/10 K:2 Kozyatağı Kadıköy İstanbul, TURKEY  
Tel:   +90 216 571 68 00  
Faks: +90 216 464 29 49  
www.canon.com.tr  

ÜRETİCİ FİRMA 

Canon Inc,  
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku
Tokyo, 146-8501, JAPAN
Phone: +81-3-3758-2111
Fax: +81-3-5482-5135
www.canon.com

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ: 10 YIL 



Bir Canon Ürününü Seçti¤iniz ‹çin Teflekkür Ederiz

EOS REBEL T1i/EOS 500D, hassas ayr›nt› CMOS sensörlü 15.10 mega
piksel, DIGIC 4, yüksek hassasiyet ve yüksek h›zl› 9 nokta AF, yaklafl›k 3.4
fps sürekli çekim, Live View çekim ve Full HD (Full High Definition) video
çekim özelliklerine sahip olan yüksek performansl›, dijital tek objektif refleksli
foto¤raf makinesidir.
Foto¤raf makinesi çekime her an haz›rd›r, pek çok çekim özelli¤inin yan›
s›ra di¤er özellikleri de vard›r.

Foto¤raf Makinesiyle Tan›flmak ‹çin Birkaç Deneme
Çekimi Yap›n
Dijital foto¤raf makinesi sayesinde çekti¤iniz resmi an›nda görebilirsiniz. Bu
k›lavuzu okurken her bir yönerge için deneme çekimleri yap›n ve sonuçlar›n›
kontrol edin. Foto¤raf makinesini kullan›m olanaklar›n› bu flekilde daha iyi
ö¤renebilir, foto¤rafç›l›¤›n tad›n› ç›karabilirsiniz.
Çeflitli kazalar› ve zararlar› önlemek için Güvenlik Önlemleri (sf. 219,220)
ve Kullan›m Önlemleri (sf. 12, 13) bölümünü inceleyin.

Foto¤raf makinesini Kullanmadan Önce Test Edin
Foto¤raf makinesini kullanmaya bafllamadan önce bir kaç deneme
foto¤raf› çekin ve foto¤raflar›n haf›za kart›na düzgün bir flekilde kaydedilip
kaydedilmedi¤ini kontrol edin.
E¤er foto¤raf makinesi veya haf›za kart›nda bir ar›za varsa ve foto¤raflar
kaydedilemiyorsa veya kiflisel bir bilgisayar taraf›ndan okunam›yorsa,
Canon herhangi bir kay›ptan veya oluflacak sorunlardan sorumlu tutulamaz.

Kopyalama Haklar›
Ülkenizdeki kopyalama haklar› insan foto¤raflar›n›n ve baz› konular›n
foto¤raflar›n›n kiflisel e¤lence d›fl›nda kullan›m›na izin vermeyebilir. Ayr›ca,
baz› halka aç›k gösterilerin, sergilerin foto¤raflanmas›n›n yasak
olabilece¤ini de göz önüne al›nmal›d›r.

Bu foto¤raf makinesi SD haf›za kartlar› ve SDHC haf›za kartlar› ile uyumludur.
Bu k›lavuzda haf›za kartlar› genel olarak “kart” olarak geçmektedir.
* Haf›za kart› foto¤raf makinesi ile birlikte verilmez. Ayr›ca sat›n
  alman›z gerekir.



Ekipman Kontrol Listesi
Afla¤›daki tüm ürünlerin foto¤raf makinesi ile birlikte verildi¤inden emin olun.
E¤er eksik varsa, foto¤raf makinesini sat›n ald›¤›n›z bayiye baflvurun.

LC-E5/LC-E5E*
Foto¤raf Makinesi

(Göz deste¤i ve
gövde kapa¤›yla birlikte)

LP-E5 Pil Grubu
(koruma kapa¤›yla birlikte) Pil fiarj Cihaz›

EW-100DB III
Genifl Ask›

IFC-200U
Arabirim Kablosu

AVC-DC400
AV Kablosu

EOS DIGITAL
Çözüm Diski

(Yaz›l›m)

(Ayr› Sat›lan)
Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzu

(1) Kullan›n K›lavuzu (bu k›lavuz)
(2) Cep K›lavuzu (Ayr› Sat›l›r)

 Çekim için h›zl› bafllang›ç k›lavuzu
(3) K›lavuz CD (Ayr› Sat›l›r)

Toplu yaz›l›m (EOS DIGITAL Çözüm Diski)
ve (ayr› sat›lan) Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzu

Size foto¤raf makinesiyle birlikte LC-E5 veya LC-E5E Pil fiarj Cihaz› verilir
(LC-E5E ile güç kablosu da verilir.)

Ayr›ca Objektif Kiti ald›ysan›z, objektifin içinde oldu¤undan emin olun.
Sat›n ald›¤›n›n Objektif Kiti tipine ba¤l› olarak, objektifin kullan›m
k›lavuzu da yer alabilir.
Yukar›daki ekipmanlar› kaybetmeyin.



Bu K›lavuzda Kullan›lan K›saltmalar

Bu K›lavuzdaki Simgeler
Ana Kadran'› gösterir.

Çapraz tufllar›      gösterir.

Ayar tuflunu gösterir.

‹lgili ifllevin tufla basmay› durdurduktan sonra 4, 6
veya 16 saniye boyunca etkin olaca¤›n› belirtir.

Bu k›lavuzda foto¤raf makinesinin tufllar›n›, kadranlar›n› ve ayarlar›n›
belirten ikonlar ve iflaretler, foto¤raf makinesinin ve LCD ekran›n
üzerindeki simge ve iflaretler ile ayn›d›r.

Baflvuru sayfas›n› gösterir.

Daha iyi çekim için ipuçlar› ve öneriler.

Sorunu gidermek için öneriler.

Çekim sorunlar› gidermek için uyar›lar.

Ek bilgiler.

<MENU> tufluna bast›¤›n›zda de¤ifltirece¤iniz ifllevi gösterir
ve ayar› de¤ifltirir.

Sayfa bafll›¤›n›n sa¤›nda yer ald›¤›nda sadece Yarat›c› Alan
modlar›nda bulunan özellikleri belirtir (sf. 20).

Temel Varsay›mlar
Bu k›lavuzda anlat›lan bütün ifllemler, foto¤raf makinesi <ON> aç›k
konumdayken uygulayabilirsiniz.
Bütün menü ayarlar› ve Özel Ayar ‹fllevleri fabrika ayar konumlar›nda
oldu¤u varsay›m›na göre haz›rlanm›flt›r.
Bu Kullan›m K›lavuzunda, foto¤raflarda örnek olarak Canon
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS objektif kullan›lm›flt›r.



Bölümler
1. ve 2. bölümler, foto¤raf makinesini ilk kez kullan›lanlar için makinenin
temel ifllemleri ve çekim prosedürlerini tan›t›r.

Tan›t›m

Foto¤raf makinesinin temel özellikleri

Bafllarken

Temel Çekim ve Görüntü ‹zleme
Farkl› konularla tam otomatik çekim

Gelifltirilmifl Çekim Teknikleri
Belli konu tipleri için özel çekim özellikleri

Daha ‹leri Teknikler
Gelifltirilmifl çekim teknikleri

Live View Çekim
LCD ekrandan izlerken çekim

Video Çekim

Pratik ‹fllevler
Kullan›fll› menü ifllevleri

Görüntü ‹zleme

Foto¤raflar›n Bas›lmas› ve Bilgisayara Aktar›lmas›

Foto¤raf makinesinin özellefltirilmesi

Baflvuru 
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Özellikler Dizini

Çekim

Otomatik çekim         sf. 43-53 (Temel Alan modlar›)

Ard› ard›na çekim          sf. 47, 50, 68 (      Ard› ard›na çekim)

Grup içinde kendi resminizi çekin       sf. 69 (     Otomatik zamanlay›c›)

Hareketi dondurun
Gölgeli hareket çekimi         sf. 76 (Tv Enstantane önceli¤i AE)

Fonu flulaflt›r›n
Fondaki odak netli¤ini koruyun        sf. 78 (Av Diyafram önceli¤i AE)

Foto¤raf parlakl›¤› (poz) ayar›          sf. 84 ( Poz telafisi)

Düflük ›fl›kta çekim         sf. 44, 60, 62 (    Flafll› foto¤rafç›l›k)

Flafls›z çekim         sf. 52 (      Flafl kapal›)

Gece havai fiflek çekimi         sf. 81 (Bulb poz)

LCD ekrandan izlerken çekim yap›n          sf. 106 (Live View çekim)

Video Çekim          sf. 122 (       Video Çekim)

Görüntü Kalitesi

Konuya uygun görüntü
efektleriyle çekim                             sf. 73 (Resim Stilinin seçilmesi)



Resmin büyük boy bask›s›n›n al›nmas›          sf. 70

Birçok foto¤raf çekin          sf. 70 (              )

Odak Ayar›

Odak noktas›n›n de¤ifltirilmesi          sf. 66 (      AF nokta seçimi)

Hareketli konu çekimi         sf. 50, 65 (Al Servo AF)

‹zleme

Foto¤raflar›n foto¤raf makinesinden izlenmesi       sf. 56 (      ‹zleme)

H›zl› foto¤raf arama         sf. 148 (       ‹ndeks gösterimi)

Önemli kay›tlar›n kazara
silinmesinin engellenmesi          sf.158 (      Foto¤raf korumas›)

Gereksiz görüntülerin silinmesi          sf. 159 (     Sil)

Görüntülerin TV ekran›nda izlenmesi          sf. 156 (Video OUT)

LCD parlakl›k ayar›         sf. 131 (LCD parlakl›¤›)

Bask›

Kolay foto¤raf bask›s›         sf. 163 (Direkt bask›)



Kullan›m Önlemleri
Foto¤raf makinesi Bak›m›

Bu foto¤raf makinesi narin bir cihazd›r. Foto¤raf makinesini düflürmeyin
ve darbe almas›na engel olun.
Foto¤raf makineniz su geçirmez de¤ildir ve su alt›nda kullan›lamaz. E¤er
foto¤raf makinesi ›slan›rsa, pili ç›kart›n ve foto¤raf makinesini en yak›n
Canon servisine götürün. Su damlac›klar›n› kuru bir bez ile silin. E¤er
foto¤raf makinesi tuzlu suya maruz kal›rsa, iyice ›slat›lm›fl bir bez ile silin.
Foto¤raf makinesini asla m›knat›s veya elektrik motoru gibi güçlü
elektromanyetik alan› olan objelerin yan›na b›rakmay›n. Ayr›ca foto¤raf
makinesini güçlü radyo dalgalar› yayan cihazlar›n, örne¤in bir antenin
yan›nda kullanmay›n veya yan›na b›rakmay›n. Yüksek manyetik alanlar
ve radyo dalgalar› foto¤raf makinesinin hatal› ifllem yapmas›na veya
görüntü verilerinin kaybolmas›na yol açabilir.
Foto¤raf makinesini direk günefl ›fl›¤› alan araba gibi yerlerde b›rakmay›n.
Yüksek ›s›lar foto¤raf makinesine zarar verebilir.
Foto¤raf makinesinde güçlü elektrik ak›mlar› oldu¤undan asla kendi
bafl›n›za foto¤raf makinesini parçalar›na ay›rmaya kalkmay›n.
Objektifin, vizörün, aynan›n ve odak ekran›n›n üzerindeki tozlardan
kurtulmak için bir kurutma foto¤raf makinesi kullan›n. Foto¤raf makinesi
gövdesini veya objektifi temizlemek için içinde organik çözücüler olan
temizleyiciler kullanmay›n. ‹natç› kirler için Canon yetkili servisine baflvurun.
Foto¤raf makinesinin elektrik kontaklar›na parmaklar›n›zla dokunmay›n;
kontaklar afl›nabilir. Bu foto¤raf makinesinde ifllem bozukluklar›na neden
olur.
Foto¤raf makinesini h›zl› bir flekilde s›caktan so¤u¤a götürmek foto¤raf
makinesinin iç ve d›fl yüzeylerinde nem yo¤unlaflmas›na neden olabilir.  Nem
yo¤unlaflmas›n› engellemek ‹çin foto¤raf makinesini hava geçirmeyen plastik
bir torbaya koyarak ›s de¤iflikliklerine yavafl yavafl al›flmas›n› sa¤layabilirsiniz.
E¤er foto¤raf makinesinin içinde yo¤unlaflma meydana gelirse foto¤raf
makinesini kullanmay› derhal b›rak›n.  Kullan›ma devam edildi¤i takdirde
ekipmanda hasar oluflabilir. Objektifi, haf›za kart›n› ve pili foto¤raf
makinesinden ç›kart›n ve nemin buharlaflmas›n› bekleyin.
Foto¤raf makinesini karanl›k oda veya kimya laboratuar› gibi zararl›
kimyasal maddelerin bulunabilece¤i yerlerde saklamay›n.
Foto¤raf makinesini uzun süreler kullanmayacaksan›z, pilleri foto¤raf
makinesinden veya pil flarj cihaz›ndan ç›kart›n ve ekipman› emniyetli bir
yerde saklay›n. Foto¤raf makinesini pillerle birlikte uzun süre saklamak pilin
flarj›n› azalt›r ve foto¤raf makinesine zarar verebilir.
E¤er foto¤raf makinesi uzun bir süre kullan›lmad›ysa foto¤raf makinesini
yeniden kullanmadan önce tüm ifllevlerini test edin veya Canon yetkili
servisine kontrol ettirin.



LCD Ekran
LCD ekran oldukça yüksek teknoloji kullan›larak üretilmifltir. Piksellerin
%99.99'luk bölümü etkin bir flekilde ifllem görürken, %0.01 oran›nda
pikseller k›rm›z› veya siyah noktalara olarak görünebilirler. Bunun
kaydedilen görüntü üzerinde hiç bir olumsuz etkisi yoktur ve bu bir ar›za
teflkil etmez.
LCD ekran uzun süre için aç›k tutulursa, ekran yanmas› gerçekleflebilir ve
ekrandaki görüntünün sadece parçalar› görülebilir. Ancak bu sadece geçici
bir durumdur ve foto¤raf makinesi birkaç gün kullan›lmad›¤›nda ortadan kalkar.
Düflük veya yüksek ›s›larda, LCD ekran biraz yavafllayabilir veya ekranda
gösterilenler kararabilir.  Her iki durumda da ekran göstergesi oda
s›cakl›¤›nda normale dönecektir.

Kartlar
Kartlar› ve kay›tl› veriyi korumak içi, afla¤›da belirtilenlere dikkat edin:

Kartlar yüksek teknoloji ürünü olan hassas cihazlard›r. Kart› düflürmeyin
veya sars›nt›ya maruz b›rakmay›n; karta kay›tl› görüntüleri yok edebilir.
Kart› TV seti, hoparlör, m›knat›s veya statik elektri¤e karfl› hassas yerlerde
kullanmay›n veya saklamay›n.  Aksi takdirde, karta kay›tl› görüntüler
yok olabilir.
Kart› direkt günefl ›fl›¤›na veya bir ›s› kayna¤›na maruz b›rakmay›n.
Kart› kutusunda saklay›n.
Kart› s›cak, tozlu ve nemli yerlerde saklamay›n.

Objektifin Elektrik Kontaklar›
Objektifi foto¤raf makinesinden ç›kard›ktan sonra, objektif
kapa¤›n› tak›n ve objektifin arka ucunu yular› gelecek
flekilde yerlefltirin.  Böylece, objektifi yüzeyinin çizilmesini
ve elektrik ile temas etmesini önlersiniz.

Kontaklar

Uzun Süreli Kullan›m Önlemleri
Uzun süre kesintisiz çekim yaparken veya uzun süreli Live View çekimde
foto¤raf makinesi makul ›s›s› üzerine ç›kabilir. Bu bir ar›za olmasa dahi,
›s›nm›fl foto¤raf makinesinin uzun süreli kullan›m› cilt yan›klar›na neden
olabilir.

LCD ekran› temizlemek için gözlük temizlemek amac› ile üretilen ve piyasada
temin edilebilen özel mendilleri kullan›n. Asla temizlik spreyi veya s›v›lar›
kullanmay›n. Bu tür maddeler LCD ekran›n üzerindeki kaplamaya zarar verebilir.



H›zl› Bafllang›ç K›lavuzu

Pili tak›n. (sf.26)
Pili flarj etmek için sayfa 24'ü inceleyin.

Objektifi tak›n. (sf.33)
Foto¤raf makinesine bir EF-S lens monte
ederken beyaz noktayla ayn› hizaya
getirin. Di¤er lensler için k›rm›z› noktayla
ayn› hizaya getirin.

Objektif oda¤› modunu <AF>
konumuna ayarlay›n.  (sf.33)

Kart yuvas›n›n kapa¤›n›
aç›n ve kart› tak›n. (sf. 31)
Etiketli taraf›n› kendinize do¤ru
çevirin ve kart› yuvaya yerlefltirin.

Açma/kapama dü¤mesini <ON>
konumuna getirin. (sf.27)

LCD ekranda Tarih/saat yar› görünür.
29. sayfay› inceleyin.



Mod Kadran›n›        (Tam Otomatik)
konumuna getirin (sf.44)
Gerekli tüm ayarlar foto¤raf makinesi
taraf›ndan otomatik olarak yap›lacakt›r.

Konuyu odaklay›n. (sf.37)
Vizörü kullanarak konuyu kadraja al›n.
Deklanflöre yar›m bast›¤›n›zda foto¤raf
makinesi odaklanacakt›r.

Resmi çekin. (sf.37)
Resmi çekmek için deklanflöre tam
bas›n.

Çekti¤iniz resmi ekranda izleyin.
(sf.130)
Çekilen foto¤raf ekranda yaklafl›k 2 sn.
boyunca görünür. Resmi tekrar izlemek
için        tufluna bas›n (sf. 56).

LCD ekran›na yans›yan çekim ayarlar›, gözünüzü deklanflöre
yaklaflt›r›nca kapan›r.
Bir resmi silmek için, “Görüntü Silme” bölümünü (sf.159) inceleyin.



Parça K›lavuzu
Koyu renk harflerle gösterilen bölümler “Temel Çekim ve Görüntü ‹zleme”
k›sm›nda (sayfa 54'e kadar) kullan›l›r.

Mod Kadran› (sf. 20)

Açma-kapama
dü¤mesi (sf. 27)

           ISO h›z›
ayar tuflu (sf. 60)

       Ana Kadran
(sf. 4)

Deklanflör tuflu
(sf. 37)

K›rm›z› göz
azaltma/Otomatik
zamanlay›c›
lamba (sf.63/69)

Uzaktan
kumanda
sensörü
(sf. 104, 194)

Grip

Ayna(sf. 104, 145)

Ba¤lant›lar (sf.13)

Objektif yerleflimi

Objektif Kilidi Pimi

Dahili flafl/AF-yard›mc› ›fl›¤›
(sf. 62/139)

EF Objektif yerlefltirme indeksi (sf. 33)

EF-S Objektif yerlefltirme indeksi (sf. 33)

Flafl-senkronizasyon ba¤lant›lar›

Aksesuar K›za¤› (sf.196)

           Odak düzlemi
iflareti (sf. 49)

Omuz ask›s›
(sf. 23)

         Flafl
tuflu (sf.62)

Girifl kapa¤›

Objektif Sökme Tuflu
(sf. 34)

Alan derinli¤i ön izleme
tuflu (sf. 80)

Gövde kapa¤› (sf. 33)

Uzaktan kontrol
girifli (sf. 194)

Ses/Video OUT/
Dijital terminal (sf. 156, 164, 177)

HDMI mini OUT
terminali (sf. 157)



Göz yuvas› (sf.195)

Vizör göz deste¤i

Ekran kapal› sensörü (sf. 138)

<DISP.> Çekim
ayarlar› gösterge
tulu (sf. 42, 135)

<MENU> Menü
tuflu (sf.38)

LCD ekran
(sf. 38, 131)

Tripod soketi

                     Live View çekim/
Video çekim/Bask›/Paylafl›m tuflu
(sf. 106/122/165,178)

          ‹zleme tuflu (sf.56)

Ayar tuflu (sf. 38)

Çapraz tufllar (sf. 38)

Beyaz ayar› seçim tuflu (sf.96)

Resim Stili seçim tuflu (sf. 73)

‹lerleme modu seçim tuflu (sf. 68, 69)

AF modu seçim tuflu (sf. 64)

Diyoptrik ayar tuflu (sf. 36)

             Diyafram/Poz telafi tuflu
(sf.81/184)

                    AE kilidi/FE kilit
tuflu/‹ndeks/Azaltma tuflu
(sf.94/95/148/150, 171)

AF nokta seçimi/
Büyütme tuflu
(sf. 66/150, 171)

Hoparlör
(sf. 152)

Kart yuvas›
kapa¤› (sf.31)

DC kablosu
girifli (sf.193)

Eriflim lambas› (sf. 32)

Pil kompart›man kapa¤›
açma dü¤mesi (sf. 26)

Pil kompart›man kapa¤›
(sf.26)

Silme tuflu (sf. 159)

Kart yuvas› (sf. 31)



Çekim Ayarlar› Göstergesi

Diyafram

Enstantane h›z›

Poz seviye
göstergesi

Poz telafi
miktar›
(sf. 84)

AEB menzili (sf. 86)

Çekim modu

Resim Stili (sf. 73)

H›zl› Kontrol
simgesi (sf. 102)

Görüntü Kay›t Kalitesi (sf. 70)

Large/Fine (Genifl/‹nce)

Large/Normal (Genifl/Normal)

Medium/Fine (Orta/‹nce)

Medium/Normal (Orta/Normal)

Small/Fine (Küçük/‹nce)

Small/Normal (Küçük/Normal)

RAW

RAW+Large/Fine

Auto (otomatik)

Daylight (gün ›fl›¤›)

Shade (gölge)

Cloudy (bulutlu)

Tungsten light (tungsten ›fl›¤›)

White fluoresant light (beyaz floresan ›fl›¤›)

Flafl

Özel Ayar

Beyaz Ayar Düzeltisi (sf. 98)

Beyaz Ayar Dizeleme (sf. 99)

Beyaz Ayar› (sf. 96)

Ana Kadran göstergesi (sf. 75)

ISO H›z› (sf. 60)

Vurgulama tonu önceli¤i
(sf. 186)

Flafl poz telafisi
(sf. 85)

Ölçüm Modu (sf. 83)

De¤erlendirmeli Ölçüm

K›smi Ölçüm

Spot Ölçüm

Merkez A¤›rl›kl›
Ortalama

Kalan Çekim Say›s›

WB (siyah/beyaz) dizeleme

s›ras›nda kalan çekim say›s›

Otomatik zamanlay›c› sayac›

Bulb poz süresi

‹lerleme modu (sf. 68, 69)

Tek çekim

Ard› ard›na çekim

10 sn otomatik zamanlay›c›/
Uzaktan kumanda
2 sn otomatik zamanlay›c›

AF modu (sf. 64)

Tek Çekim AF

AI Focus AF

AI Servo AF

Manuel Odaklanma

Pil kontrolü (sf. 28)

Ekrandaki as›l görüntü yaln›zca halihaz›rda uygulanabilir özelikleri gösterir

Otomatik zamanlay›c›:
Ard› ard›na



Vizör  Bilgisi
Spot ölçüm dairesi

Odaklama ekran›

AE Kilidi/
AEB ifller durumda

Flafl haz›r
Yanl›fl FE kilidi
uyar›s›

Yüksek h›zl›
senkron (FP flafl)
FE kilidi/FEB ifller
durumda

Flafl poz
telafisi

Enstantane H›z›
FE kilidi (FEL)
Meflgul (buSY)
Dahili flafl devri (     buSY)

AF nokta izleme göstergesi

AF noktalar›

ISO h›z›

Beyaz ayar›
düzeltme

Odak
do¤rulama
›fl›¤›

Maks. Patlama

ISO h›z›

Tek renk (siyah/
beyaz) çekim

Vurgulama tonu önceli¤i

Poz Seviyesi Göstergesi
     Poz Telafisi Miktar›
     AEB menzili
K›rm›z› Göz Azaltma Lambas›

Diyafram

Kart dolu uyar›s› (FuLL)
Kart hatas› uyar›s› (Err)
Kart yok uyar›s› (Card)

Ekrandaki as›l görüntü yaln›zca uygulanabilir özelikleri gösterir.



Mod Kadran›
Mod Kadran› Temel Alan, Yarat›c› Alan ve Video çekim modlar›na sahiptir.

Yarat›c› Alan

Bu modlar size sonuç üzerinde
daha fazla kontrol sa¤lar.

Program AE (sf.58)

Enstantane Öncelikli AE (sf.76)

Diyafram Öncelikli AE (sf.78)

Elle Poz Ayar› (sf.81)

Otomatik Alan Derinli¤i

AE (sf.82)

Temel Alan

Tüm yapman›z gereken deklanflöre
basmak. Özel türde konular için tam
otomatik çekim.

Tam Otomatik (sf.44)

Yarat›c› Otomatik (sf. 53)

Foto¤raf Alan›

Portre (sf.47)

Manzara (sf.48)

Yak›n Çekim (sf.49)

Spor (sf.50)

Gece Çekimi (sf.51)

Flafl Kapal› (sf.52)

Video çekim
(sf. 121)



EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS Objektif

Odaklama Halkas› (sf. 67,118)

Bafll›k montesi
(sf. 217)

58 mm filtre girifli
(objektif önü)

Görüntü Sabitleyici dü¤mesi (sf. 35)

Objektif yerlefltirme indeksi (sf.33)

Odak modu ayar dü¤mesi (sf.33)

Zoom halkas› (sf. 34)

Zoom konumu indeksi (sf. 34)

Ba¤lant›lar  (sf.13)

EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS Objektif

Odaklama Halkas› (sf. 67,118)

Bafll›k montesi
(sf. 217)

72 mm filtre girifli
(objektif önü)

Görüntü Sabitleyici dü¤mesi (sf. 35)

Objektif yerlefltirme indeksi (sf.33)

Zoom halkas› (sf. 34)

Odak modu ayar dü¤mesi (sf.33)

Zoom konumu indeksi (sf. 34)

Zoom halkas›
kilit dü¤mesi (sf. 34)

Ba¤lant›lar  (sf.13)



LC-E5 Pil fiarj Cihaz›
LP-E5 Pil Grubu için flarj cihaz› (sf. 24)

Güç girifli

Pil yuvas›

fiarj lambas›

Bu güç ünitesi, dikey bir do¤rultuda veya yere yatay konumdayken
düzgün yerlefltirilebilir.

ÖNEML‹ KULLANIM YÖNERGELER‹-BU YÖNERGELER‹ KAYDED‹N.
TEHL‹KE-YANGIN VEYA ELEKTR‹K ÇARPMASI TEHL‹KES‹
YÖNERGELER‹ D‹KKATLE UYGULAYIN.
ABD d›fl›ndaki kullan›c›lar, güç kayna¤›na ba¤lan›rken prize uygun bir adaptör
kullanmal›d›r.

LC-E5E Pil fiarj Cihaz›
LP-E5 Pil Grubu için flarj cihaz› (sf. 24)

Güç kablosu

Pil yuvas›

fiarj lambas›

Güç kablosu soketi



Bafllarken

Bu bölüm foto¤raf makinesi ifllemleriyle ilgili baz› haz›rl›k
aflamalar›n› ve temel ifllemleri aç›klamaktad›r.

Ask›n›n Tak›lmas›
Foto¤raf makinesinin ask› halkas›na
ask› ipini geçirin. Sonra, ipi ask›n›n
üzerindeki montaj bölümünden geçirip
çekin. Ask› boyutunu istedi¤iniz ölçüye
ayarlay›n.

Ask›da göz deste¤i kapa¤› de
mevcuttur. (sf. 195)

Göz deste¤i kapa¤›



Pilin fiarj Edilmesi
Koruyucu kapa¤› aç›n.

Pili tak›n.
Pili flekilde gösterildi¤i gibi yerlefltirin.

Pili flarj cihaz›ndan ç›karmak için
yukar›daki ifllemin tersini uygulay›n.

Pili flarj edin.
LC-E5 için

fiarj cihaz›n›n fifl giriflini ok yönünde
flekilde gösterildi¤i gibi çevirin ve fiflini
prize tak›n.

LC-E5E için
Güç kablosunu flarj cihaz›na tak›n ve
kablosunun di¤er ucunu prize tak›n.

Pili ba¤lad›¤›n›zda flarj ifllemi otomatik olarak
bafllar ve flarj lambas› turuncu renkte yanar.
Pil tamamen flarj oldu¤unda, flarj lambas›
yeflil renkte yanar.

Tam olarak tükenmifl bir pilin tam flarj
olmas› için gerekli olan süre yaklafl›k 2
saattir.
Pillerin flarj süresi ortam ›s›s›na ve pilin
flarj seviyesine ba¤l› olarak de¤iflebilir.



Pil ve fiarj Kullan›m›nda ‹puçlar›

Pili kullan›mdan bir gün önce veya ayn› gün içinde flarj
edin.
Belli bir düzen gözetilmeden flarj edilen piller gücünü zaman içinde
giderek kaybeder.

Pili flarj ettikten sonra, pilleri ç›kar›n ve cihaz›n kablosunu prizden
sökün.

Foto¤raf makinesini kullanmad›¤›n›z zamanlarda pili ç›kar›n.
E¤er foto¤raf makinesini uzun süre kullanmayacaksan›z pili foto¤raf
makinesinde b›rakmak pil ömrünün tükenmesine sebep olabilir. Pile
koruyucu kapa¤› tak›n. Pili tam flarjl› bir flekilde saklamak pilin ömrünü
ve performans›n› k›saltabilir.

Pil flarj cihaz›n› yabanc› ülkelerde kullanabilirsiniz.
Pil flarj cihaz› 100 V AC - 240 V AC 50/60 Hz güç kayna¤› ile uyumludur.
Fifl uçlar›n›n flekli farkl›ysa, seyahat etti¤iniz ülkenin elektrik prizi
sistemiyle uyumlu bir güç adaptörü al›n. Pil flarj cihaz›na herhangi bir
voltaj dönüfltürücü takmay›n. Bu ar›zalara sebebiyet verebilir.

Pil tam flarj edildikten sonra bile kullan›m süresi zaman içinde
giderek k›sal›yorsa pili de¤ifltirin.
Foto¤raf makinesine yeni bir pil tak›n.

Pil flarj cihaz›n› LP-E5'ten farkl› bir pili flarj etmek için kullanmay›n.
LP-E5 Pil sadece Canon'la uyumludur. Pilin Canon d›fl›ndaki
markalar›n flarj cihazlar›yla flarj edilmesi ar›zalara ve kazalara
sebebiyet verebilir.



Pilin Tak›lmas› ve Ç›kart›lmas›

Pilin Tak›lmas›

Foto¤raf makinesine tam flarjl› bir LP-E5 pil tak›n.

Pil kompart›man kapa¤›n› aç›n.

Kapa¤› flekilde gösterildi¤i gibi ok yönünde
itin ve aç›n.

Pili tak›n.
Pil ba¤lant› noktalar›n› afla¤› gösterecek
flekilde tutun.
Pili yuvaya oturuncaya kadar itin.

Kapa¤› kapat›n.
Kapa¤a kapanana kadar bast›r›n.

Pilin Ç›kart›lmas›

Kapa¤› aç›n ve pili ç›kar›n.

Pil kilidi dü¤mesini ok yönünde gösterildi¤i
gibi itin ve aç›n..

Pil ömrünün k›salmas›n› önlemek için pili
ç›kartt›ktan sonra koruyucu kapa¤› takmay›
unutmay›n.

Pil kompart›man kapa¤› zaten aç›ksa, açmak için zorlamay›n. Aksi
halde, menteflesi zarar görebilir.



Açma/Kapama Dü¤mesi
Açma/kapama dü¤mesine bast›¤›n›zda ve tarih/saat ekran› göründü¤ünde,
tarih/saat ayar› yapmak için 29. sayfay› inceleyin.

Foto¤raf makinesi aç›l›r.
Foto¤raf makinesi kapan›r ve
ifllem yap›lamaz. Foto¤raf
makinesini kullanmad›¤›n›z
zaman dü¤meyi bu konuma
getirin.

Otomatik Temizlik Sensörü

Açma/Kapama tuflu aç›k <ON> veya kapal› <OFF> konumdayken,
sensör temizli¤i otomatik olarak çal›fl›r. Sensör temizli¤i esnas›nda LCD
ekranda             simgesi görünür. Sensör temizli¤i esnas›nda, deklanflöre
yar›m basarak (sf. 37) sensör temizli¤ini durdurabilir ve çekim
yapabilirsiniz.
Açma/kapama dü¤mesini <ON>/<OFF> konumunda k›sa bir süre açar/
kapat›rsan›z, ekranda              simgesi görünmeyebilir. Bu normaldir,
bir sorun yaratmaz.

Foto¤raf makinesinin Otomatik Kapanmas›

Pili tasarruflu kullanmak için, foto¤raf makinesi ifllem yap›lmayan 30
saniye sonras›nda otomatik olarak kapan›r.  Foto¤raf makinesini tekrar
açmak için sadece deklanflöre yar›m bas›n (sf. 37) veya baflka bir tufla
bas›n.
Otomatik kapanma süresini menüdeki [     Auto power off] otomatik
kapanma ayar›n› kullanarak de¤ifltirebilirsiniz (sf. 131)

Çekilen foto¤raflar karta kaydedilirken açma/kapama dü¤mesini < OFF>
konumuna getirirseniz,  ekranda [Recording…] kay›t yap›yor ibaresi belirir
ve kart görüntü kayd›n› bitirdikten sonra foto¤raf makinesi kapanacakt›r.



ENERJ‹ TÜKET‹M‹ VE VER‹ML‹ KULLANIM HAKKINDA B‹LG‹LER

Pil fiarj Seviyesi Kontrolü

Açma/kapama dü¤mesi aç›k <ON> konuma ayarland›¤›nda pil flarj› afla¤›da
belirtilen dört seviyeden ölçülebilir.

: Pilin flarj edilmesi gerekiyor.

: Pil seviyesi tam

: Pil seviyesi k›smen düflmüfl ancak
  çekim için yeterli flarj var.

: Pil yak›nda bitecek.

(Yaklafl›k çekim say›s›)Pil Ömrü

S›cakl›k
Çekim Koflullar›

Flafls›z %50 flafl kullan›m›
23ºC/73ºF

0ºC/32ºF
Yukar›daki veriler CIPA (Camera & Imaging Products Association)
standartlar›nca, Live View çekim yap›lmadan ve tam flarjl› LP-E5 pil
kullan›ld›¤› varsay›larak belirlenmifltir.

Gerçek poz say›s› çekim koflullar›na ba¤l› olarak daha az
olabilir.
Muhtemel poz say›s› deklanflöre uzun süre yar›m bas›ld›¤›nda veya
yaln›zca otomatik odak kullan›ld›¤›nda azalma gösterecektir.
LCD ekran kullan›m› artt›kça çekim say›s› azal›r.
Objektif ifllemi foto¤raf makinesi pili ile çal›fl›r. Baz› objektifler çekim
say›s›n› azalt›r.
Objektifin Görüntü Sabitleyicisi kullan›ld›¤›nda çekim say›s›n›
azaltacakt›r (pil ömrü k›sal›r).
Live View çekimdeki pil ömrü için sayfa 107'yi inceleyin.



Tarih ve Saat Ayar›
Foto¤raf makinesini ilk kez kulland›¤›n›zda veya tarih/saat ayar›
s›f›rland›¤›nda, ekranda Tarih/Saat görünür. Tarih/saat ayar› için 3. ve
4. aflamay› takip edin. Foto¤raflara eklenen tarih/saat ayar›n›n, bu Tarih/
Saat ayar›na ba¤l› oldu¤unu unutmay›n. Foto¤raf makinenizin tarih ve saati
ayar›n›n do¤rulu¤unu kontrol edin.

Menüyü görüntüleyin.
Menüyü görüntülemek için <MENU>
tufluna bas›n.

        sekmesi ayar›ndan,
[Data/Time] seçene¤ini seçin.

         sekmesi ayar›n› seçmek için
             tuflunu kullan›n.
              ile [Date/Time] bafll›¤›n›
seçin ve             tufluna bas›n.

Tarih ve saati ayarlay›n.
Tarih ve saat seçimi için          tufluna
bas›n.
     simgesini görüntülemek için
       tufluna bas›n.
        ile say›sal de¤eri ayarlay›n ve
ard›ndan        tufluna bas›n (
ayar›na döner).

Menüden ç›k›n.
[OK] seçene¤ine gelmek için          tufluna
bas›n ve ard›ndan         tufluna bas›n.
Tarih/saat ayar› yap›l›r.
Çekim ayar› göstergesine geri dönmek
için <MENU> tufluna bas›n.

4. aflamada       tufluna bas›ld›¤›nda tarih/saat ayar› çal›flmaya bafllar.
Foto¤raf makinesini pillerini ç›kararak saklarsan›z veya foto¤raf makinesi
pilleri tükenmiflse, tarih/saat ayar› s›f›rlan›r. Bu durumda tarih/saat ayar›n›
tekrar yap›n.



Dil Seçimi
Menüyü görüntüleyin.

Menüyü görüntülemek için <MENU> tufluna
bas›n

       sekmesinden
dil [Language    ] bafll›¤›n› seçin.

        tuflu ile         sekmesini seçin.

         ile dil [Language     ] bafll›¤›n›
(yukardan üçüncü) seçin ve        tufluna
bas›n.

‹stenilen dili seçin.
Dili seçmek için       tufluna, ard›ndan
      tufluna bas›n.
Dil de¤iflecektir.
Çekim ayar göstergesine geri dönmek
için <MENU> tufluna bas›n.



Haf›za Kart›n›n Tak›lmas› ve Ç›kart›lmas›
Çekilen görüntüler foto¤raf makinesine tak›lan ayr› sat›lan karta kaydedilecektir.

Yazmaya karfl› koruma dü¤mesinin yazma/silme ifllemlerinin etkin
olmas› için aç›k oldu¤undan emin olun.

Kart›n Yerlefltirilmesi

Kapa¤› aç›n.
Kapa¤› ok yönünde gösterildi¤i gibi
çekin ve kapa¤› aç›n.

Kart›n yazmaya karfl›
koruma dü¤mesi

Kart› tak›n.
fiekilde gösterildi¤i gibi, kart›n markal›
k›sm› size do¤ru olmal› ve kart klik
sesiyle yerine oturana kadar
itilmelidir.

Kapa¤› kapat›n.
Kapa¤› kapat›n ve ok yönünde
gösterildi¤i gibi yerlefltirin.

Açma/kapama dü¤mesini aç›k <ON>
konumdayken kalan çekim say›s› LCD
ekranda görüntülenebilir.

Kalan çekim say›s›

Kalan çekim say›s› karttaki mevcut bofl alana, görüntü kalitesine, ISO
h›z›na vb. ba¤l›d›r.
Karts›z çekim [      Release buton without card] menü seçene¤ini devre
d›fl› [Disable] konuma ayarlarsan›z haf›z kart›n› yerlefltirmeyi
unutmazs›n›z (sf. 130).



Kart›n Ç›kart›lmas›

Eriflim lambas›

Kapa¤› aç›n.
Açma/kapama dü¤mesini kapal› <OFF>
konumuna getirin.
LCD ekranda kay›t yap›yor “Recording…”
ibaresinin görünmemesi gerekir.
Eriflim lambas›n›n kapal› oldu¤undan
emin olun, ard›ndan kapa¤› aç›n.

Haf›za kart›n› ç›kart›n.
Kart› içeri do¤ru hafifçe bast›r›n ve
ard›ndan serbest b›rak›n.
Kart ç›kacakt›r.
Kart› dik konumda ç›kar›n ard›ndan kapa¤›
kapat›n.

Eriflim lambas›, foto¤raf çekilirken, haf›za kart›na veri aktar›l›rken,
veri haf›za kart›nda kaydedilirken, okunurken veya silinirken yanar.
Eriflim lambas› yanarken veya yan›p sönerken afla¤›da belirtilen
ifllemleri yapmay›n.  Bu ifllemler görüntü verilerini yok edebilir.
Ayr›ca, haf›za kart›nda veya foto¤raf makinesinde hasara sebep olabilir.

Kart yuvas› kapa¤›n› açmak
Pili ç›karmak.
Foto¤raf makinesini sallamak veya çarpmak

Karta önceden kay›tl› görüntüleriniz varsa numaraland›rma ifllemi
0001'den bafllamayabilir (sf. 132).
Kart›n ba¤lant› noktalar›na parmaklar›n›zla veya metal bir cisimle
dokunmay›n›z.
LCD ekranda kartla ilgili bir hata mesaj› görünürse kart› ç›kar›p tekrar
tak›n. Sorun devam ederse, farkl› bir kart kullan›n. Karttaki tüm
görüntüleri bilgisayara aktarabiliyorsan›z, tüm görüntüleri aktar›n ve
kart› formatlay›n (sf. 40). Kart normale dönebilir.



Objektifin Tak›lmas› ve Ç›kart›lmas›

Objektifin Tak›lmas›

Kapaklar› ç›kart›n.
Yan objektif kapa¤›n› ve gövde kapa¤›n›
ok ile gösterilen yönde çevirerek ç›kart›n.

Objektifi tak›nEF-S objektif monte indeksi

EF objektif monte indeksi

EF-S objektifi beyaz EF-S objektif monte
indeksini hizalay›n ve ok ile gösterildi¤i
gibi, yerine oturana kadar itin.

EF-S d›fl›nda bir objektifi takarken,
objektifi k›rm›z› EF objektif monte
indeksi ile hizalay›n.

Objektif üzerinde odak modu
dü¤mesini <AF> (otomatik odak)
konumuna ayarlay›n.

E¤er odak <MF> (manuel odak)
konumuna ayarl›ysa, otomatik
odaklama mümkün olamayacakt›r.

Ön objektif kapa¤›n› ç›kart›n.

Objektifle günefle do¤ru bakmay›n. Görüfl kayb›na neden olabilir.
Objektifin ön k›sm› (odaklanma halkas›) otomatik odak esnas›nda dönerse,
objektifin dönen k›sm›na dokunmay›n.
Takmadan önce gövde kapa¤› üzerindeki tozu temizleyin.



Zoomlama Hakk›nda

Zoomlamaya geçmek için objektif üzerindeki
zoom halkas›n› parmaklar›n›zla çevirin.
Zoom'u odak ayar›ndan önce yap›n. Odak
yap›ld›ktan sonra zoom halkas›n›
çevirirseniz k›smi odak kayb›
yaflayabilirsiniz.

Objektifin Ç›kart›lmas›

Objektif ç›karma tufluna basarken,
objektifi okla gösterilen yönde
çevirin.

Objektifi durana kadar çevirin ve sonra da
ç›kart›n.
Objektifi ç›kard›ktan sonra toz k›l›f›n›
tak›n.

EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS kiti objektif sahipleri için
Makineyi tafl›rken objektifin uzamas›n›
önleyebilirsiniz. Zoom halkas›n› 18mm genifl
aç› sonuna getirin, ard›ndan zoom halkas›
kilidini <LOCK> konumuna kayd›r›n. Zoom
halkas› sadece genifl aç› sonunda
kilitlenebilir.

Objektiften do¤rudan günefl ›fl›¤›na bakmay›n. Aksi takdirde görüfl
kayb›n›z olabilir.
Otomatik odaklanma esnas›nda objektifin ön parças› (odaklanma
halkas›) dönerse, dönen parçaya asla dokunmay›n.

Foto¤raf Dönüfltürme Faktörü
Foto¤raf boyutu 35 mm film
format›ndan daha küçük
olaca¤›ndan, objektif odak
uzunlu¤u 1.6x oran›nda artt›r›lacakt›r.

Foto¤raf boyutu
(22.3 x 14.9 mm)

35mm foto¤raf boyutu
(36 x 24 mm)



Objektif Görüntüsü Sabitleyicisi Hakk›nda
IS objektifin dahili Görüntü Sabitleyicisi kullan›l›rken, foto¤raf flulu¤unu
engellemek için kamera sars›nt›s› düzeltilir. Burada aç›klanan prosedürde
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS objektifi örnek al›nm›flt›r.
* IS Görüntü Sabitleyici anlam›na gelir.

IS dü¤mesini aç›k <ON> konuma
getirin.

Foto¤raf makinesinin açma/kapama
dü¤mesini aç›k <ON> konumuna getirin.

Deklanflöre yar›m bas›n.
Görüntü Sabitleyici çal›fl›r.

Foto¤raf çekin.
Foto¤raf vizörden sabit göründü¤ünde,
foto¤raf› çekmek için deklanflöre tam
bas›n.

Görüntü Sabitleyici hareketli konular›n çekiminde kullan›lmaz.
Görüntü sabitleyici, sallanan tekne gibi afl›r› hareketli ortamlarda
etkili olmayabilir.

Görüntü Sabitleyici, odak modu <AF> veya <MF> konumuna
ayarland›¤›nda çal›fl›r.
Foto¤raf makinesi tripoda monte edildi¤inde, IS modu ayar›n› kapal›
<OFF> konuma ayarlan›rsa güçten tasarruf sa¤lan›r.
Görüntü Sabitleyici, foto¤raf makinesi monomod üzerine monte
edildi¤inde de çal›fl›r.
Baz› IS objektifleriyle, çekim ortam›na uygun ayar› manuel
yapabilirsiniz. Ancak EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS objektifler IS
moduna otomatik olarak geçer.



Temel ‹fllemler

Vizör Netli¤inin Ayarlanmas›

Diopter ayar kulbunu
çevirin.

Kulbu sa¤a veya sola çevirdi¤inizde 9
AF noktas› vizörde net görünür.

Foto¤raf makinesinin diopter ayar›yla net bir vizör görüntüsü elde
edilemedi¤inde Diopter Ayar Objektifi E (10 çeflit, ayr› sat›l›r) kullanman›z›
tavsiye ederiz.

Foto¤raf makinesinin Tutulmas›

Net görüntü yakalamak için foto¤raf makinesini sars›nt› riskini en aza
indirerek kullan›n.

 Yatay çekim Dikey çekim

Foto¤raf makinesi sap›n› sa¤ elinizle tutun.
Objektifi alt k›sm›ndan sol elinizle tutun.
Deklanflöre sa¤ elinizin iflaret parma¤›yla hafifçe bas›n.
Kollar›n›z› ve dirseklerinizi gövdenizin ön k›sm›nda sabitleyin.
Gözünüzü vizöre mümkün oldu¤unca yaklaflt›r›n (LCD ekran kapan›r).
Bir aya¤›n›z› bir ad›m öne alarak beden duruflunuzu sabitleyin.

LCD ekrandan bakarken çekim yapmak için sayfa 105'i inceleyin.



Deklanflör

Deklanflörün iki kademesi vard›r.  Deklanflöre yar›m basabilirsiniz. Daha
sonra deklanflöre tam basabilirsiniz.

Yar›m Basma
Bu, enstantane h›z›n› ve diyafram›
ayarlayan otomatik odaklama (AF) ve
otomatik poz (AE) özelliklerini etkin hale
getirir.

Poz ayar› (enstantane h›z› ve diyafram)
vizörde            görünür.

Tam Basma
Bu, deklanflörü serbest b›rak›r ve foto¤raf
çekilir.

Foto¤raf makinesi Sars›nt›s›n›n Önlenmesi
Pozlama an›ndaki foto¤raf makinesi hareketine foto¤raf makinesi sars›nt›s›
ad› verilir. Foto¤raf makinesi sars›nt›s› görüntü netli¤ine zarar verir. Foto¤raf
makinesi sars›nt›s›n› engellemek için afla¤›daki hususlara dikkat edin:

Foto¤raf makinesini bir önceki sayfada gösterildi¤i gibi tutun ve sabitleyin.
Otomatik odaklanma için deklanflöre yar›m, ard›ndan tam bas›n.

E¤er deklanflöre yar›m basmadan önce tam basarsan›z veya deklanflöre
yar›m bast›ktan hemen sonra tam bas›p resmi çekerseniz, foto¤raf
makinesi resmi çekmeden önce k›sa bir an bekleyecektir.
Foto¤raf makinesi hangi ifllemde (görüntü izleme, menü ifllemi, görüntü
kayd› vs.) olursa olsun, sadece deklanflöre yar›m basarak çekim
konumuna geri dönersiniz.  Direkt bask› ve düflük seviyede formatlama
buna istisnad›r.



Menü ‹fllemleri
Menülerle farkl› ayarlar› kullanarak, görüntü kay›t kalitesi, LCD ekran parlakl›¤›
vb. ayarlayabilirsiniz.  LCD ekrana bakarken, <MENU> tuflunu,       çapraz
tufllar›n› ve foto¤raf makinesi arkas›ndaki       tuflunu kullanabilirsiniz.

<MENU> tuflu

         tuflu

LCD ekran          Çapraz tufllar

Menü Ekran›

Temel Alan modlar› Video çekim modu

Temel Alan modlar› ve Video çekim modu seçildi¤inde, baz› menü
bafll›klar› ekranda görüntülenmez.

Yarat›c› Alan Modu

‹zleme Ayar
Çekim Menüm

Sekme

Menü bafll›klar›
Menü ayarlar›



Menü Ayar ‹fllemleri

Menüyü ekrana getirin.
Menüyü ekrana getirmek için <MENU>
tufluna bas›n.

Bir sekme seçin.
Bir sekme ayar› seçmek için         tufluna
bas›n.
Sekme ayar›n› seçmek için
kadran›n› da kullanabilirsiniz.

‹stedi¤iniz bafll›¤› seçin.
Ayar› seçmek için        tuflunu bas›n
ve        tufluna bas›n.

Menü ayar›n› seçin.
Ayar› seçmek için         veya
tuflunu kullan›n. (Baz› ayarlar› seçmek
için         veya          tufluna basman›z
gerekir.)

Kullan›lan baz› menüler mavi renkte
görünür.

‹stedi¤iniz ayar› seçin.
Ayar için        tufluna bas›n.

Menüden ç›k›n.
Foto¤raf makinesi ayarlar› ekran›na
dönmek için <MENU> tufluna bas›n.

K›lavuzdaki menü özellikleriyle ilgili aç›klamalar›n hepsinde menü ekran›n›
görüntülemek için <MENU> tufluna bast›¤›n›z varsay›lm›flt›r.
Menü ifllevleri listesi için sayfa 200'ü inceleyin.



          Kart›n Formatlanmas›
Çekime bafllamadan önce yeni bir kart› veya baflka bir foto¤raf makinesinde
kulland›¤›n›z kart› bu foto¤raf makinesinde formatlamay› unutmay›n.

Kart›n formatlanmas› kart kay›tl› tüm verileri siler. Buna korumal›
görüntüler de dahildir.  Kart› formatlamadan önce içinde saklaman›z
gereken veriler olmad›¤›ndan emin olun. Gerekirse, kart›
formatlamadan önce içindeki görüntüleri bilgisayara aktar›n.

[Format] bafll›¤›n› seçin.
         sekme ayar›ndan, [ Format]
seçene¤ine gelin ve        tufluna bas›n.

Kart› formatlay›n.
[OK] seçene¤ine gelin ve        tufluna
bas›n.
Haf›za kart› formatlan›r.
Formatlama ifllemi tamamland›¤›nda

menü ekran› görünür.    

Düflük seviyede formatlama için,
tufluna bas›n, düflük seviyede
formatlama [Low Level Format]
seçene¤ini      ile iflaretleyin ve
ard›ndan [OK] seçene¤ine gelin.



Formatlama [Format] ifllemini afla¤›daki durumlarda gerçeklefltirin:

Kart yeniyse.
Kart farkl› bir foto¤raf makinesinde veya bir bilgisayarda formatlanm›flsa.
Kart, görüntü veya verilerle doluysa.
Ekranda kartla ilgili bir hata görüntülendi¤inde (sf. 209).

Düflük Seviyede Formatlama Hakk›nda
Kart›n okuma veya kay›t h›z› düflmüflse kart› düflük seviyede
formatlay›n.
Düflük seviyede formatlama ifllevi kart içindeki kay›t yap›labilir bütün
bölümleri silece¤inden, formatlama ifllemi normalden daha uzun sürecektir.
Düflük seviyede formatlama ifllemini [Cancel] seçene¤ine gelerek iptal
edebilirsiniz. Bu durumda dahi normal formatlama ifllemi
tamamlanacak ve kart› kullanabileceksiniz.

Kart formatland›¤›nda sadece dosya ifllem numaras› de¤iflir. Gerçek veri tam
olarak silinmez. Haf›za kart›n› baflka kiflilere verirken veya kart› elden
ç›kar›rken bunu unutmay›n. Kart› elden ç›kar›rken düflük seviyede
formatlay›n veya verinin izniniz d›fl›nda dolafl›ma girmesi için karta fiziksel
olan zarar verin.

Kart format ekran›nda görünen kart kapasitesi, kartta gösterilen kapasiteden
daha düflük olabilir.



LCD Ekran Görüntüsünün De¤ifltirilmesi
LCD ekran, foto¤raf makinesi ayarlar› ekran›, menü ekran›, resmi vb. ayarlar› görüntüler.

Foto¤raf makinesi Ayarlar›

Foto¤raf makinesi aç›kken görüntülenir.
Gözünüz vizör göz deste¤i yan›ndayken,
göstergeler kapal› sensörü (sf. 17, 138)
LCD ekran› otomatik olarak kapat›r. Bu,
parlak bir LCD ekran›n›n görüflünüzü
bozmas›n› engeller. Gözünüz vizör göz
deste¤inden uzaklafl›nca LCD ekran
tekrar aç›l›r.

Ekranda menü deste¤i veya görüntü afla¤›daki gibi görüntülendi¤inde,
deklanflöre yar›m basarak çekim ayarlar› ekran›na (solda gösterilen)
an›nda geri dönebilirsiniz.
Ekran göstergelerini <DISP.> tufluna basarak kapatabilirsiniz.

Vizörden günefl gözlü¤ü ile bakarken LCD ekran otomatik olarak
kapanmayabilir. Bu durumda, monitörü kapatmak için <DISP.>
tufluna bas›n.
Ortamda floresan ›fl›¤› yan›yorsa, LCD ekran kapanabilir. Bu
durumda, foto¤raf makinesini floresan ›fl›¤›ndan uzaklaflt›r›n.

Çekilen Foto¤rafMenüler

       tufluna bas›nca görünür.<MENU> tufluna bas›nca
görünür. Önceki ekrana dönmek
için tekrar tufla bas›n.

Önceki ayara dönmek için tekrar
tufla bas›n.



Temel Çekim
ve Görüntü ‹zleme

Bu bölüm, Mod Kadran›'ndaki Temel Çekim Alan modlar›yla en
iyi sonuçlar› nas›l elde edebilece¤inizi ve görüntüleri nas›l
izleyebilece¤inizi aç›klar.

Kolay Çekim Alan› modunda tüm yapman›z gereken odaklanmak
ve resmi çekmektir. Foto¤raf makinesi her fleyi otomatik olarak
ayarlar. Ayr›ca, yanl›fl ifllemler sonucu oluflabilecek hatal› çekimleri
önlemek için Kolay Çekim Alan›nda foto¤raf makinesi ayarlar›n›
konumunu de¤ifltirilemez. Kullan›c›n›n tercih etmedi ayarlar
(otomatik ifllevler) ekranda gri renkte görünür.

Otomatik Ifl›k ‹yilefltirmesi Ayar› Hakk›nda
Temel alan modlar›nda, foto¤raf makineniz Otomatik Ifl›k ‹yilefltirici
‹fllevi ile çekilen resmin en iyi parlakl›k ve kontrast ayar›n› otomatik
olarak yapar. Bu ifllev Yarat›c› Alan modlar›nda (sf. 186) fabrika
ayar› olarak kullan›l›r.



Tam Otomatik Çekim
Mod kadran›n›       konumuna
getirin.

Herhangi bir AF noktas›n› konunun
üzerine getirin.

AF noktas›

Bütün AF noktalar› iflleme bafllayacak ve
odaklanma genellikle en yak›n noktadaki
konuyu kuflatan AF noktas›nda
gerçekleflecektir.
Konu üzerindeki en yak›n AF noktas›na
kadrajlanmak odaklanmay› kolaylaflt›r›r.

Konuya odaklan›n.
Odaklamak için deklanflöre yar›m bas›n,
objektif odaklanmak için harekete geçer.
Odaklanan AF noktas› k›rm›z› olarak
yan›p sönecektir. Ayn› zamanda,
odaklama sesi ç›kacak ve vizördeki
odak do¤rulama ›fl›¤›       yanacakt›r.

Gerekiyorsa dahili flafl otomatik olarak
patlayacakt›r.

Odak do¤rulama ›fl›¤›

Resmi çekin.
Resmi çekmek için deklanflöre tam
bas›n.
Çekilen görüntü 2 sn. boyunca LCD
ekranda gösterilecektir.
Dahili flafl aç›l›rsa, parmaklar›n›z›
kullanarak kapat›n.



S›kça Sorulan Sorular

Odak do¤rulama ›fl›¤› yan›yor       ancak odaklanma gerçekleflmiyor.
Ifl›k kontrast›n›n uygun oldu¤u bir noktaya odaklan›n, sonra odak tufluna
yar›m bas›n. (sf. 192) Konuya çok yak›nsan›z, biraz uzaklafl›n ve tekrar
deneyin.

Bazen çoklu AF noktalar›nda eflzamanl› flafl patl›yor.
Bu bütün AF noktalar›nda odaklanman›n gerçekleflti¤ini gösterir. AF
çerçevesi istedi¤iniz konu üzerinde belirdi¤inde çekim yap›n.

Bip sesi devam ediyor. [Odak do¤rulama ›fl›¤›
     yanm›yor.]
Bu foto¤raf makinesinin hareketli bir konu üzerinde odaklanmay›
sürdürdü¤ünü gösterir. ( Odak do¤rulama ›fl›¤›       yanmaz.) Bip sesi
devam ederken, hareket eden konu odaktayken çekim yapmak için
deklanflöre tam bas›n.

Deklanflör yar›m bas›l›yken konu odaklanam›yor.
Objektifin odak modu ayar› <MF> (Manuel Odak) konumuna ayarland›¤›nda,
foto¤raf makinesi odaklanmaz. Odak modunu <AF> konumuna getirin.

Gün ›fl›¤›nda flafl aç›l›yor.
Arkadan ayd›nlat›lan konular›n çekiminde, konudaki gölgelenmeleri
azaltmak için flafl aç›labilir.

Düflük ayd›nlatmada dahili flafl üst üste patl›yor.
Otomatik odaklanmaya yard›mc› olmak için, deklanflör tufluna yar›m
bas›lmas› dahili flafl›n birkaç kez üst üste patlamas›na neden olabilir.
Bu AF-yard›mc› ›fl›¤› olarak adland›r›l›r. Bu yaklafl›k 4 metre uzakl›¤a
kadar yap›lan çekimlerde etkilidir.
Foto¤raf flafl kullan›lsa dahi karanl›k oluyor.
Konu foto¤raf makinesinden çok uzak mesafede olabilir. Konu foto¤raf
makinesinden en fazla 5 metre uzakta olmal›d›r.
Flafl kullan›ld›¤›nda foto¤raf›n alt k›sm› do¤al olmayan bir flekilde
karanl›k kal›yor.
Konu foto¤raf makinesine çok yak›n mesafededir ve objektif gölge
yapmaktad›r. Konu foto¤raf makinesinden en az 1 metre uzakta
olmal›d›r. Objektife siperlik (ayr› sat›l›r) takm›flsan›z, flafll› çekimden
önce ç›kar›n.



Tam Otomatik Teknikler

Çekimi Yeniden Düzenlemek

Resmin sa¤da veya solda konumlan›fl›, çekilen sahneye ba¤l› olarak,
dengeli bir arka plan ve iyi bir perspektif oluflturmak için önemlidir.
       (Tam Otomatik) modda, dura¤an bir konuya odaklanm›flken
deklanflöre yar›m basarsan›z, odak kilitlenecektir. Bu aflamada çekimi
yeniden düzenleyin ve çekimi tamamlamak için deklanflöre tam bas›n.
Bu iflleme odak kilitleme ad› verilir. Odak kilitleme di¤er Kolay Çekim
Alanlar›'nda da (       Spor çekimi d›fl›nda) mevcuttur.

Hareketli Konu Çekimi

Tam Otomatik        modda, odak an›nda veya sonras›nda konu hareket
ederse (foto¤raf makinesi ile mesafesi de¤iflirse) Al Servo AF konuya sürekli
odaklanman›z› sa¤layacakt›r. Deklanflöre yar›m bas›l› konumdayken AF
noktas›n› konu üzerine kadrajlad›¤›n›zda foto¤raf makinesi konuya kesintisiz
odaklanmaya bafllar. Resmi çekmek istedi¤inizde deklanflöre tam bas›n.



Portre Çekimi
     (Portre) modunda arka plan bulan›klaflt›r›larak çekilecek kifli ön plana
ç›kar›l›r. Bu modda,        (Tam Otomatik) çekim moduna k›yasla renk tonlar›
parlar ve saç rengi yumuflaklafl›r.

Çekim için ‹puçlar›

Daha iyi sonuç elde etmek için konu ile arka plan
mesafesini artt›r›n.
Konu ile arka plan aras›ndaki mesafeyi artt›rd›¤›n›zda arka plan›n
vurgusu azal›r, konunun netleflir. Konu koyu renk fon önünde daha iyi
durur.

Telefoto objektif kullan›n.
Zoom objektifi kullan›yorsan›z, konuyu omuz hizas›ndan itibaren
çerçeveye yerlefltirmek için telefoto sonu kullan›n. Gerekiyorsa konuya
daha fazla yaklafl›n.
Yüze odaklan›n.
Yüzü çevreleyen AF noktas›n›n k›rm›z› renkte yand›¤›ndan emin olun.

Deklanflör tuflunu bas›l› konumda tutarsan›z, ard› ard›na çekim yaparak
farkl› pozlar ve yüz ifadeleri yakalayabilirsiniz. (yaklafl›k 3 kare/sn.)
Dahili flafl gerekti¤inde otomatik olarak aç›l›r.



Manzara Çekimi
       (Manzara) çekim modunu genifl manzara ve gece çekimlerinde, ayr›ca yak›n
ve uzaktaki her fleyi odaklamak istedi¤inizde kullan›n. Görüntüdeki yeflil ve mavi
tonlar,        (Tam Otomatik) modla k›yasland›¤›nda daha canl› ve net görünür.

Çekim için ‹puçlar›

Genifl aç› objektifi kullan›n.
Zoom objektifi ile genifl aç› sonu kullan›n. Bu uzak ve yak›ndaki konular›,
telefoto sonuna k›yasla daha iyi odaklar. Ayr›ca, manzara derinli¤i artar.

Gece sahnelerinin çekimi.
Dahili flafl ifllev görmeyece¤inden bu mod
gece çekimleri için elverifllidir. Gece
çekimlerinde foto¤raf makinesi sars›nt›s›n›
engellemek için tripod kullanman›z› tavsiye
ederiz. Gece manzaras› önünde bir kifli
çekimi yapmak istiyorsan›z, Mod Kadran›n›
     konumuna getirin ve tripod kullan›n
(sf. 51).



Yak›n Plan Çekim
      (Yak›n Plan) çekim modunu çiçek, böcek gibi konular›n çekiminde
kullan›n. Küçük konular›n daha büyük görünmesini istiyorsan›z, makro
objektif (ayr› sat›l›r) kullan›n.

Çekim için ‹puçlar›

Basit bir fon seçin.
Yal›n bir arka plan çiçeklerin daha net görünmesini sa¤lar.

Konuya mümkün oldu¤unca yaklafl›n.
Objektifi en düflük odaklanma mesafesine ayarlay›n. Baz› objektiflerde
<     0.25 m> gibi göstergeler vard›r. Objektifin minimum odaklanma
mesafesi, konu ile foto¤raf makinesi üzerindeki        (odak düzlemi)
iflareti aras›nda mesafe gözetilerek hesaplan›r. Konuya fazlas›yla
yaklafl›ld›¤›nda odak do¤rulama ›fl›¤›       yanar.
Düflük ayd›nlatmal› ortamlarda dahili flafl yanar. Konuya fazlas›yla
yak›nsan›z ve resmin alt k›sm› objektifin uzant›lar›ndan dolay› karanl›k
kal›yorsa, konudan uzaklafl›n.

Zoom objektifiyle telefoto sonu kullan›n.
Daha genifl bir büyütme için, bir telefoto zoom objektifi kullan›n.



Hareketli Konular›n Çekimi
Hareketli bir konuyu, koflan bir çocuk veya bir otomobil yar›fl›n› çekerken
       (Spor Çekimi) modunu kullan›n.

Çekim için ‹puçlar›

Telefoto objektifi kullan›n.
Uzaktaki konu çekimleri için bir telefoto objektifi kullanman›z› tavsiye ederiz.

Odaklanmak için merkez AF noktas›n› seçin.
Konu üzerine merkez AF noktas›n› kadrajlay›n, ard›ndan otomatik
odaklanma için deklanflöre yar›m bas›n. Otomatik odaklanma s›ras›nda
bip sesi devam eder. Odaklanma gerçekleflmezse, odak do¤rulama
›fl›¤›      yanar.
Resmi çekmek istedi¤inizde deklanflöre tam bas›n. Deklanflör bas›l›
tutuldu¤unda ard› ard›na çekim (yaklafl›k saniyede maks. 3.4 çekim) ve
otomatik odaklanma gerçekleflir.

Düflük ayd›nlatmada foto¤raf makinesi sars›nt›s› oluflma riski varsa, sol alt
köfledeki vizör enstantane h›z› göstergesi yan›p sönecektir. Foto¤raf
makinesini sabitleyin ve çekin.



Gece Portre Çekimi
Gece portre çekimi yapmak ve fonda do¤al bir görüntü yakalamak
istedi¤inizde      (Gece Portre) çekimi modunu kullan›n.

Çekim için ‹puçlar›

Genifl aç› objektifi ve tripod kullan›n.
Zoom objektifi kullan›yorsan›z, genifl gece görüflü elde etmek için objektifi
genifl aç› sonu ayar›na getirin. Gece çekimlerinde foto¤raf makinesi
sars›nt›s›n› engellemek için tripod kullan›n.

Konu-foto¤raf makinesi aras› uzakl›k en fazla 5 metre olmal›d›r.
Düflük ayd›nlatmal› ortamlarda dahili flafl iyi pozlama için otomatik olarak
patlar. Dahili flafl için en uygun çekim mesafesi 5 metredir.

      (Tam Otomatik) çekim modunda da çekim yapabilirsiniz.
Gece çekimlerinde foto¤raf makinesi sars›nt›s› riski yüksektir.
Çekimlerinizi bu nedenle       (Tam Otomatik) modda
gerçeklefltirmenizi öneririz.

Konunun flafl patlad›ktan sonra dahi sabit durmas› gerekmektedir.
Otomatik Zamanlay›c› kullan›ld›¤›nda, foto¤raf çekildikten sonra otomatik
zamanlama lambas› da yanar.



Flafl ‹ptali
Flafl kullan›m›n›n yasakland›¤› ortamlarda flafl›       (Flafl Kapal›) moduna
getirin.  Bu modu mum ›fl›¤› efekti elde etmek istedi¤inizde, mum ›fl›¤›
kullan›lan sahnelerde de ifllevlidir.

Çekim için ‹puçlar›

Vizördeki say›sal göstergeler yan›p sönerse, foto¤raf makinesi
sars›nt›s›n› engelleyin.
Düflük ayd›nlatmal› ortamlarda foto¤raf makinesi sars›nt›s› olas›l›¤›nda
vizör enstantane h›z göstergesi yan›p söner. Foto¤raf makinesini
sabitleyin veya tripod kullan›n. Zoom objektifi kulland›¤›n›zda foto¤raf
makinesi sars›nt›s›ndan kaynaklanacak bulan›kl›¤› azaltmak için genifl
aç› sonu kullan›n.

Portre çekimlerini flafls›z yap›n.
Düflük ayd›nlatmal› ortamlarda çekimi yap›lan kifli foto¤raf çekilene kadar
hareketsiz kalmal›d›r. Konu çekim esnas›nda hareket ederse foto¤raf
bulan›k ç›kar.



Yarat›c› Otomatik Çekim
Temel Alan modlar›nda        (Yarat›c› Otomatik) hariç her türlü çekim
yap›l›rken,       Yarat›c› Otomatik mod resmin parlakl›¤›n›, alan derinli¤ini,
renk tonunu (Resim Stili) vb. kolayl›kla de¤ifltirmenizi sa¤lar. Fabrika ayar›
      (Tam Otomatik) ile ayn›d›r.
* CA Yarat›c› Otomatik anlam›na gelir.

Mod Kadran›n›        konumuna ayarlay›n.
LCD monitörde Yarat›c› Otomatik ekran
görünür.

      tufluna bas›n.
Bir ifllev seçmek için       tuflunu
kullanabilirsiniz. (     10)
Her bir çekim ifllevi ile ilgili ayr›nt›lar
için sf. 54-55'i inceleyin.

‹stedi¤iniz ayar› yap›n.
‹fllevi seçmek için       tuflunu
kullan›n.
Seçilen ifllevin k›sa bir tan›m› ekran›n
alt›nda görüntülenir.

Ayar› de¤ifltirmek için
        kadran›n› çevirin.
2. Aflamadaki ekrana geri dönmek için
deklanflöre yar›m bas›n.

Foto¤raf› çekin.
Foto¤raf çekmek için deklanflöre tam
bas›n.

Çekim modunu de¤ifltirir veya güç otomatik güç kapatma ile kapan›rsa
(sf. 131) ya da güç dü¤mesini kapal› <OFF> konumuna getirilirse, Yarat›c›
Otomatik ayarlar› fabrika ayarlar›na geri döner. Ancak, görüntü kay›t kalitesi,
otomatik zamanlay›c› ve uzaktan kumanda ayarlar› korunur.



Enstantane H›z› ve diyafram

Pil kontrolü

Mevcut çekimler

(1) Flafl›n patlamas›

       /Otomatik patlama),     (Flafl aç›k) veya       (Flafl kapal›) ayar›
seçilebilir.
      (Flafl kapal›) ayar› seçilmiflse, 52. sayfadaki “Flafl›n Devre D›fl›
B›rak›lmas›" konusuna bak›n.

(2) Arkaplan›n flulaflt›r›lmas›/keskinlefltirilmesi

‹ndeks iflaretini sola do¤ru hareket ettirirseniz, arka plan daha fazla
flulafl›r. ‹flareti sa¤a do¤ru hareket ettirirseniz, arka planda daha fazla
netlik elde edilir. Arka plan› flulaflt›rmak istiyorsan›z, 47. sayfadaki
"Portre Çekimi" konusuna bak›n.
Objektife ve çekim koflullar›na ba¤l› olarak, arka planda flulaflma
yakalanamayabilir. Dahili flafl aç›ld›¤›nda bu ayarlanamaz (gri renkte
görünür). Flafl kullan›ld›¤›nda bu ayar uygulanamaz.

(3) Foto¤raf parlakl›¤›n›n ayarlanmas›

‹ndeks iflaretini sola do¤ru hareket ettirirseniz foto¤raf daha karanl›k
görünür. ‹flareti sa¤a do¤ru hareket ettirirseniz foto¤raf parlaklafl›r.



(4) Görüntü efektleri

Standart görüntü efektlerinin yan› s›ra portre, manzara ve siyah beyaz
foto¤raflar için de ayar yapabilirsiniz (sf. 73, Resim Stili)

(Standart): Sahnelerin ço¤una uyarlanabilen standart görüntü
efektleri.
(Pürüzsüz cilt tonlar›): Kad›nlar›n veya çocuklar›n çekiminde
etkili sonuçlar.
(Canl› maviler ve yefliller): Etkileyici manzara çekimleri için.
 (monokrom görüntü). Siyah/beyaz foto¤raflar çekin.

(5) Tek tek, ard›fl›k ve otomatik zamanlay›c›l› çekim

(Ard› Ard›na Çekim): Saniyede en fazla 3.4 kare/sn. (fps) çekim
yapabilirsiniz.
(Otomatik Zamanlay›c›/Uzaktan Kumanda): Sayfa 69'da yer alan
"Otomatik Zamanlay›c› ‹fllem” konusuna bak›n. Uzaktan
kumandal› çekim de yap›labilir (sf. 194).
(Otomatik Zamanlay›c›: Ard› ard›na): 10 saniye sonra, ard›
ard›na bir dizi çekim yap›l›r. Otomatik zamanlay›c› ile çekim
say›s›n› (2 ile 10 aras›)         tufluna basarak ayarlayabilirsiniz.

       tufluna basarak, ilerleme modu [Drive Mode] seçim ekran›n›
görüntüleyebilir ve ayn› ayarlar› buradan yapabilirsiniz.

(6) Görüntü kay›t kalitesi

Görüntü kay›t kalitesini görüntülemek için 70-72. sayfadaki “Görüntü
Kayd› Kalitesinin Ayarlanmas›” konusuna bak›n.        tufluna basarak
kalite [Quality] seçim ekran›n› görüntüleyebilir ve ayn› ayarlar› buradan
yapabilirsiniz.



Görüntülerin ‹zlenmesi
Görüntüleri izlemenin en kolay yolu afla¤›da aç›klam›flt›r. Görüntü izleme
yöntemleri hakk›nda daha detayl› bilgi için sayfa 147'yi inceleyin.

Görüntü izleyin.
       tufluna bast›¤›n›zda son çekilen
görüntü ekranda belirir.

Görüntü seçin.

Görüntüleri çekilen son görüntüden
bafllayarak izlemek için      tufluna
bas›n. Görüntüleri çekilen ilk görüntüden
(en eski) bafllayarak izlemek için ise
     tufluna bas›n.
‹zleme format›n› de¤ifltirmek için
<DISP.> tufluna bas›n.

Tek tek görüntü izleme +
Görüntü-kay›t kalitesi

Tek tek görüntü izleme

Histogram göstergesi Çekim bilgisi gösterimi

Görüntü ‹zleme modundan ç›kmak için

Foto¤raf makinesi ayar göstergesine geri
dönmek için       tufluna bas›n.



Gelifltirilmifl Çekim
Teknikleri

Kolay Çekim Alan›'ndaki modlar›nda pek çok ifllev otomatik
olarak ayarlan›r ve kötü çekimleri engellemek için
de¤ifltirilemez. <P> (Program AE) modunda, çeflitli ifllevleri
ayarlayabilir ve daha yarat›c› çekimler yapabilirsiniz.

<P> (Program AE) modunda foto¤raf makineniz standart
pozu yakalamak için enstantane h›z›n› ve diyafram de¤erini
otomatik olarak ayarlar.

Kolay Çekim Alan› modlar›yla <P> aras›ndaki farklar sayfa
170'de aç›klanm›flt›r.

<P> Program anlam›ndad›r.
AE Otomatik Pozlama anlam›ndad›r.



P: Program AE
Konu için iyi bir pozlama yapmak istedi¤inizde foto¤raf makineniz poz (enstantane
h›z› ve diyafram) ayarlar›n› otomatik olarak yapar. Buna Program AE ad› verilir.

Mod kadran›n› <P>'ye getirin.

Resmi çekin
Vizörden bak›n ve seçilen AF noktas›
üzerinden konuya odaklan›n ve
deklanflöre tam bas›n.

AF çerçevesi içindeki odaklanm›fl nokta
k›rm›z› renkte yan›p söner ve vizörün
sa¤ alt›nda (Tek Çekim AF + otomatik
AF nokta seçimi ile birlikte) odak
do¤rulama ›fl›¤›       yanar.  Çekilen
görüntü 2 saniye boyunca LCD ekranda
görünür.
Enstantane h›z› ve diyafram de¤eri
otomatik olarak ayarlan›r ve vizörde
görüntülenir.

Enstantane h›z› ve diyafram
göstergesini kontrol edin.

Do¤ru poz deklanflör bas›l› tutuldu¤u ve
diyafram göstergesi yand›¤› sürece
elde edilir.

Resmi çekin.
Çekimi oluflturun ve deklanflöre tam
bas›n.



Çekim için ‹puçlar›

ISO h›z›n›n de¤ifltirilmesi ve dahili flafl kullan›m›
Konu ve ›fl›k seviyesini denklefltirmek için ISO h›z›n› de¤ifltirebilir (sf. 60)
veya dahili flafl (sf. 62) kullanabilirsiniz.  <P> modunda dahili flafl
otomatik olarak patlamaz. Bu nedenle düflük ayd›nlatmal› ortamlarda
çekim yaparken flafl› kald›rmak için      (flafl) tufluna bas›n.

Program de¤ifltirilebilir. (Program de¤iflimi)
Deklanflör tufluna yar›m bast›ktan sonra, enstantane h›z› ve diyafram
ayar› kombinasyonunu (program) de¤ifltirmek için         kadran›n›
çevirin. Foto¤raf çekildikten sonra, program de¤iflimi iptal edilecektir.
Flafll› çekimlerde program de¤iflimi yap›lamaz.

Çok düflük veya çok parlak ayd›nlatma ortam›nda
deklanflör tufluna yar›m bast›¤›n›zda pozlama ayar› flekilde
gösterildi¤i gibi yan›p sönecektir. Düflük ayd›nlatmada
(30” 3.5), ISO h›z›n› artt›r›n (sf. 60) veya flafl kullan›n
(sf. 62). Parlak ›fl›k alt›nda (4000 22) ise ISO h›z›n› düflürün.

<P> ve       (Tam Otomatik) aras›ndaki farklar
      seçene¤inde, AF modu, ,ilerleme modu ve ölçüm modu gibi birçok ifllev
kötü çekim olas›l›¤›n› ortadan kald›rmak için otomatik olarak ayarlan›r.
Ayarlayabilece¤iniz ifllevler s›n›rl›d›r. <P> seçene¤inde ise, sadece
enstantane h›z› ve diyafram otomatik olarak ayarlan›r. AF modunu, ilerleme
modunu ve di¤er ifllevleri (sf. 198) istedi¤iniz gibi ayarlayabilirsiniz.



ISO: ISO H›z›n›n De¤ifltirilmesi*
ISO h›z›n› (görüntü sensörünün ›fl›¤a karfl› hassasiyeti) ortam ›fl›kland›rma seviyesine
göre ayarlay›n. Temel Alan çekimlerinde ISO h›z› otomatik olarak ayarlan›r (sf. 61).

            tufluna bas›n. (     )
Ekranda ISO h›z› [ISO speed] ibaresi
görünür.

ISO h›z›n›n ayarlanmas›.
‹stenen ISO h›z›n› seçmek için
kadran›n› çevirin veya           tufluna bas›n.
        kadran›n› çevirirken ISO h›z›n›
vizörden de kontrol edebilirsiniz.
Otomatik “AUTO” ayar› seçildi¤inde, ISO
h›z› otomatik olarak ayarlan›r (sf. 61).

ISO H›z Rehberi

ISO H›z›
Normal
(Flafls›z)

Flafl Menzili

Güneflli d›fl mekan ISO h›z› artt›kça flafl
menzili genifller. (sf 62)Bulutlu kayak mekan›, akflamüstü

Gece veya karanl›k iç mekan

Özellefltirilmifl ayarlar [     : Custom Functions (C.Fn)] menüsü alt›nda,
vurgulama önceli¤i tonu [Highlight tone priority] seçene¤i etkin [1:Enable]
konumuna ayarland›¤›nda, ayarlanabilir ISO h›z› menzili ISO 200-3200
aral›¤›nda (sf. 186) ayarlanabilir.
Yüksek ›s›, yüksek ISO h›zlar› veya uzun enstantaneler, görüntüde
uyumsuz renklerin oluflmas›na neden olabilir. Uzun pozlar da renk
düzensizliklerine neden olabilir.
Yüksek IS h›zlar›nda çekim yaparken, parazitlenme (yatay bantlar, ›fl›k
noktalar› vb.) oluflabilir.

Özellefltirilmifl ayarlar [      : Custom Functions (C.Fn)] menüsü alt›nda, ISO
genifllemesi  [ISO expansion] seçene¤i aç›k [1:On] konumuna ayarland›¤›nda,
ISO 6400 ve “H” (ISO 12800 ayarlanabilir (sf. 184).



Otomatik ISO H›z› “AUTO” Hakk›nda
IS h›z› “AUTO” konumuna ayarland›¤›nda,
ayarlanan gerçek ISO h›z› deklanflöre
bas›ld›¤›nda otomatik olarak görüntülenir.
ISO h›z›, çekim moduna göre otomatik
olarak afla¤›daki gibi ayarlan›r.

Çekim Modu ISO H›z› Ayar›

Flafll›

ISO 100 - 1600 aras›nda otomatik olarak ayarlan›r

ISO 100'de sabitlenmifltir.

ISO 400'de sabitlenmifltir.

ISO 400'de* sabitlenmifltir.

* Flafl afl›r› pozlanmaya neden olursa, ISO 100 veya üzeri bir ISO h›z› ayarlan›r.
* Bounce flafl içim harici bir Speedlite kullan›l›rsa, otomatik olarak ISO 400-1600
  ayarlan›r.

“AUTO” ayarland›¤›nda, ISO h›z› ad›m art›fllar›yla birlikte 100, 200, 400, 800
veya 1600 olarak görüntülenir. Ancak, Gerçek ISO h›z› daha net bir flekilde
ayarlanabilir. Bu nedenle, görüntünün çekim bilgisinde ISO h›z› olarak 125
veya 640 de¤erlerinde ISO h›zlar› görüntülenebilir.



Dahili Flafl›n Kullan›m›
Kapal› mekan çekimlerinde, düflük ayd›nlatmal› ortamlarda veya arkadan
ayd›nlatmal› ortamlarda dahili flafl› ç›kar›n ve flafll› foto¤raf çekmek için
deklanflöre bas›n. <P> modunda enstantane h›z› (1/60 sn. - 1/200 sn.)
foto¤raf makinesi sars›nt›s›n› önlemek için otomatik olarak ayarlan›r.

     tufluna bas›n.
Yarat›c› Alan modlar›nda flafll› foto¤raf
çekmek için her an     tufluna bas›n.

Flafl yeniden çevrime girdi¤inde vizörde
“     buSY” (meflgul), LCD ekran›n sol
üst köflesinde ise [BUSY    ] ibaresi
görünür.

Deklanflöre yar›m bas›n.
Vizörün sol alt köflesinde
simgesinin yand›¤›ndan emin olun.

Resmi çekin.
Odaklanma gerçekleflti¤inde deklanflöre
tam bas›n. Flafl çekim için patlayacakt›r.

Etkili Flafl Menzili                     [metre cinsinden yaklafl›k de¤er]

ISO H›z›
Genifl Aç›: 18 mm Telefoto: 55 mm



Çekim için ‹puçlar›

Konu çok uzaktaysa, ISO h›z›n› artt›r›n.
Yüksek ISO h›z›, flafl›n etki menzilini ve mesafesini artt›r›r.

Parlak ›fl›kta ISO h›z›n› düflürün.
Vizördeki poz ayar› parlak renkte yan›p sönerse, ISO h›z›n› düflürün.

Objektif siperini ç›kar›n ve konudan en az 1 metre uzakta tutun.

Objektif siperini tak›l›yken (ayr› sat›l›r), veya konuya çok yak›n
mesafedeyken, resmin alt k›sm› koyu renkte görünebilir. Önemli
çekimleriniz esnas›nda, flafl pozlamas›n›n düzgün (foto¤raf›n alt›nda
karanl›k bölge) olup olmad›¤›n› görmek için resmi LCD ekrandan kontrol
edin.

K›rm›z› Göz Azaltma
Flafll› foto¤raf çekmeden önce k›rm›z› göz azaltma lambas›n› kullan›rsan›z,
çekilen foto¤raftaki k›rm›z› göz etkisi azal›r.
K›rm›z› göz azaltma ifllevi                            modlar› d›fl›nda her çekim
modunda kullan›labilir.

[       ] sekmesinde, k›rm›z› göz ayar› aç›k/
kapal› [Red-eye On/Off] seçene¤ine gelin
ve        tufluna bas›n. Aç›k [On] seçene¤ine
gelin ve ard›ndan        tufluna bas›n.
Deklanflöre yar›m bast›¤›n›zda vizörde
k›rm›z› göz azaltma lambas› göstergesi
belirir. Deklanflöre tam bast›¤›n›zda
foto¤raf çekilir.

K›rm›z› göz azaltma ifllevi, ortam ayd›nlatmas› uygun oldu¤unda veya
konuya yak›n çekimlerde, konu k›rm›z› göz azaltma lambas›na bakt›¤›nda
en iyi sonucu verir.
Deklanflöre yar›m bas›ld›¤›nda sa¤ alttaki vizör
göstergesi giderek yok olur. En iyi sonucu elde etmek
için resmi gösterge tamamen kaybolduktan sonra çekin.
K›rm›z› göz azaltman›n etkinli¤i konudan konuya de¤iflir.



AF: AF Modunun De¤ifltirilmesi*
Çekim koflullar›na veya konuya uygun AF modunu seçin. Temel Alan
modlar›nda, en uygun AF modu otomatik olarak ayarlan›r.

Objektif üzerinde odan modunu
       konumuna getirin.

<     AF> tufluna bas›n.
Ekranda [AF modu] ibaresi görünür.

AF modunu seçin.
         tuflu ile AF modunu seçin ve
tufluna bas›n.

Konuya odaklan›n.
AF noktas›n› konuya kadrajlay›n ve
deklanflöre yar›m bas›n. Foto¤raf
makinesi seçilen AF çerçevesinde
otomatik olarak odaklanacakt›r.

Sabit Konular ‹çin Tek Kare AF
Sabit konular›n çekimi için uygundur. Deklanflöre yar›m basmak
otomatik oda¤› etkin hale getirir ve odak ayar›n› bir seferde elde eder.

Odaklanma gerçekleflti¤inde oda¤› elde eden AF noktas› k›rm›z› renkte
yan› söner ve odak onay ›fl›¤›       ayn› anda vizörde yanar.

De¤erlendirmeli ölçüm modunda (sf. 83) poz ayar› odak tamamland›¤›nda
ayarlan›r.
Deklanflörü yar›m bas›l› konumda tutarsan›z odak kilitlenir. ‹sterseniz
bundan sonra çekiminizi yeniden düzenleyebilirsiniz.



E¤er odaklama yap›lam›yorsa, odak onay› ›fl›¤›       vizörde yan›p söner.
Bu durumda foto¤raf deklanflöre tam bas›ld›¤›nda bile çekilemez. Resmi
yeniden oluflturun ve yeniden deneyip odaklama yapmaya çal›fl›n.  Veya
“Otomatik Odaklama Çal›flmay›nca” bölümünü (sf.84) inceleyin.
Bip sesi [     Beep] menüsü kapal› [Off] konuma ayarland›¤›nda
odak gerçekleflti¤inde bip sesi duyulmaz.

Hareketli Konular ‹çin Al Servo AF

Bu AF modu odaklanma mesafesi sürekli de¤iflen konular›n çekimi
içindir. Deklanflöre yar›m bas›l›rken, foto¤raf makinesi yak›nlaflan veya
uzaklaflan konuyu odaklamaya devam eder.

Poz resmin çekildi¤i anda ayarlan›r.
AF nokta seçimi otomatik yap›ld›¤›nda (sf. 66), foto¤raf makinesi
odaklanmak için önce merkez AF noktas›n› kullan›r. Otomatik odaklanma
esnas›nda konu merkez AF noktas›ndan kayarsa, konu bir baflka AF
noktas› taraf›ndan kavranana kadar odak takibi devam eder.

Al Servo AF ile odaklanma gerçekleflti¤inde dahi bip sesi duyulmaz. Ayr›ca,
vizörde odak do¤rulama ›fl›¤›     yanmaz.

AF Modunun Otomatik De¤iflimi için Al Focus AF

Al Focus AF, sabit konular hareket etmeye bafllad›¤›nda AF modunu
Tek Çekim AF'den Al Servo AF'ye otomatik olarak geçirir.

Konu Tek Çekim AF modunda odakland›ktan sonra hareket etmeye
bafllarsa foto¤raf makinesi hareketi tespit eder ve AF modunu otomatik
olarak Al Servo AF'ye geçirir.

Al Focus AF modunda aktif Servo modu ile odaklanma gerçeklefltirildi¤inde,
düflük seviyede bir bip sesi duyulur. Vizörde odak do¤rulama ›fl›¤›
yanmaz.



AF Noktas› Seçimi *
Görüntü Alan› modlar›nda bütün AF noktalar› aktiftir. Genellikle, en yak›ndaki
konular› kuflatan AF noktas›, odaklanma için seçilecektir. Bu nedenle,
foto¤raf makineniz bazen sizin istedi¤iniz konuya odaklanamayabilir.
<P> (Program AE), <Tv>, <Av> ve <M> modlar›nda odaklanmak için bir AF
noktas› seçebilirsiniz.

       tufluna bas›n. (    6)
Seçilen AF noktas› vizörde ve LCD
ekranda gösterilecektir.

Bütün AF noktalar› yand›¤›nda, otomatik
AF nokta seçimi ayarlan›r.

Bir AF noktas› seçin.
AF noktas›n› seçmek için      tufluna
bas›n.
Vizörden bakarken AF noktas›n› seçmek
için         kadran›n› kullan›n. Kadran›
istedi¤iniz AF noktas› üzerinde k›rm›z›
›fl›k yanana kadar çevirin.
      tufluna basarak AF nokta seçimini
merkez AF noktas› ve otomatik AF
noktas› aras›nda de¤ifltirebilirsiniz.

Konuya odaklan›n.
Seçilen AF noktas›n› konuya
kadrajlay›n ve odaklanmak için
deklanflöre yar›m bas›n.



Çekim için ‹puçlar›

Yak›n plan portre çekimi yaparken Tek Çekim AF kullan›n ve gözlere
odaklan›n.

Önce gözlere odaklan›rsan›z, resmi sonradan yeniden düzenleyebilirsiniz.
Yüz çekimi netli¤ini korur.

Odaklanma güçlü¤ü çekiliyorsa, merkez AF noktas›n› seçin ve kullan›n.
Dokuz AF noktas› aras›nda en iyi sonucu merkez AF verir. Ayr›ca,
f/1.0-f/2.8 aras›ndaki h›zl› objektif kullan›m›nda en iyi sonuç merkez AF
noktas›nda elde edilir.

Hareketli bir konuya daha kolay odaklanmak için, foto¤raf makinesi
ayar›n› otomatik AF nokta seçimine ve Al Servo AF'ye getirin.
Odaklanmak için önce merkez AF noktas›n› kullan›n. Konu merkez
AF'den uzaklafl›rsa, di¤er AF noktalar› konuyu odaklamak için otomatik
olarak devreye girer.

MF: Manuel Odaklanma

Odak halkas›

Objektif odak modunu <MF>
konumuna getirin.

Konuya odaklan›n.
Objektif odaklanma halkas›n›, konu
vizörde net görünene kadar çevirmek
suretiyle odaklan›n.

Manuel odaklanma esnas›nda deklanflöre yar›m basarsan›z, odaklanan
AF noktas› yan›p sönmeye bafllar ve vizörde odak do¤rulama ›fl›¤›
      yanar.
<AF> Otomatik Odaklanma anlam›na gelir. <MF> Manuel Odaklanma
anlam›na gelir.



Ard› Ard›na Çekim*
Saniyede yaklafl›k 3,4 kare çekim yap›labilir. Çocu¤unuz size do¤ru koflarken
ve farkl› yüz ifadelerini yakalamak istedi¤inizde bu çekim modunu
kullanabilirsiniz.

               tufluna bas›n.

      seçene¤ine gelin.
         ile       seçene¤ine gelin ve
        tufluna bas›n.
Ard› ard›na çekim h›z› ayarlanan görüntü
kay›t kalitesine göre de¤ifliklik gösterir
(sf. 64).

Resmi çekin.
Deklanflörü tam bas›l› konumda
tuttu¤unuzda foto¤raf makinesiniz
ard› ard›na çekim yapar.

Çekim için ‹puçlar›

Ayn› zamanda konuya uygun AF modunu da seçin.
Hareketli konular için:
Al Servo AF seçildi¤inde, ard› ard›na çekim esnas›nda odaklanma
kesintisiz olur.
Sabit konular için:
Tek Çekim AF seçildi¤inde, foto¤raf makinesi ard› ard›na çekim
esnas›nda sadece bir kez odaklan›r.

Flafl da kullan›labilir.
Flafl›n yeniden flarj olmas› zaman alaca¤› için, ard› ard›na çekim
yavafllayabilir.

Özel ayar [       Custom Functions (C.Fn)] menüsünün Yüksek ISO h›z›
paraziti azaltma [High ISO speed noise reduction] ayar› (sf. 185) [1:On]
konumuna ayarland›¤›nda ard› ard›na çekim yap›lamaz.
AF modunda, ard› ard›na çekim h›z› konuya ve kullan›lan objektife ba¤l›
olarak düflebilir.



Otomatik Zamanlay›c› Kullan›m›
              tufluna bas›n.

Otomatik zamanlay›c›y› seçin.
         tuflu ile istedi¤iniz otomatik
zamanlay›c›y› seçin ve ard›ndan
       tuflu bas›n.

10-sn. otomatik zamanlay›c›
Uzaktan kumanda da kullan›labilir
(sf. 194).

2-sn. otomatik zamanlay›c›* (sf. 104)
10-sn. otomatik zamanlay›c› art›
ard› ard›na çekim

Otomatik zamanlay›c› ile yapaca¤›n›z
çoklu görüntü say›s›n› (2 ila 10 aras›)
belirlemek için          tuflunu kullan›n.

Resmi çekin.
Konuyu odaklay›n ve deklanflöre tam
bas›n.
Bip sesi duyulur, otomatik zamanlay›c›
lambas› yan›p söner ve yaklafl›k 10 sn.
sonra çekim gerçekleflir. Çekimden iki
saniye önce bip sesi h›zlan›r ve
otomatik zamanlama lambas› yan›k kal›r.
Otomatik zamanlama ifllemi s›ras›nda görüntü
çekilene LCD ekranda saniyelerin geri say›m› yap›l›r.

      ayar› ile çoklu çekimler aras›ndaki zaman aral›¤›, görüntü kay›t
kalitesine ve flafl kullan›m›na göre artt›r›labilir.

Otomatik zamanlay›c› ile çekim yapt›ktan sonra odak ve poz uygunlu¤unu
kontrol edin (sf. 56).
Deklanflöre bast›¤›n›zda vizör kullanmadan çekim yapacaksan›z, göz
deste¤i kapa¤›n› tak›n (sf. 195). Deklanflöre bast›¤›n›zda vizöre ›fl›k
yans›mas› olursa, bu durum odak kaymas›na neden olabilir.
Otomatik zamanlay›c›y› kendi resminizi çekerken kullanmak için odak
kilidini (sf. 46) duraca¤›n›z noktaya yak›n bir mesafeye ayarlay›n.
Otomatik zamanlay›c›y› bafllad›ktan sonra iptal etmek için                tufluna bas›n.



MENU Görüntü Kay›t Kalitesinin Ayarlanmas›
Piksel say›s›n› (yaklafl›k 15.1, 8.0 veya 3.7 mega piksel) ve görüntü kalitesini
seçebilirsiniz.

Kalite [Quality] seçene¤ine gelin.
[     ] sekme ayar›ndan [Quality]
seçene¤ine gelin ve        tufluna bas›n.
Ekranda Kalite [Quality] görünür.

Görüntü kay›t kalitesini seçin.
(***M) mega piksel say›s›n›, (****x****)
görüntü boyutu piksel say›s›n›, [***]
muhtemel çekim say›s›n› gösterir.
‹stedi¤iniz kaliteyi seçin ve       tufluna
bas›n.

Görüntü Kay›t Kalitesi Ayarlar› Rehberi

Kalite                 Pikseller
Dosya Boyutu

(MB)
Muhtemel
Çekimler

Maksimum
Patlama

Yüksek Kalite

Orta Kalite

Düflük Kalite

Yüksek Kalite

Yaklafl›k 15.1
milyon
(15M)

Yaklafl›k 8.0
milyon
(8M)

Yaklafl›k
3.6 milyon

(3.7M)
Yaklafl›k

15.1 milyon
(15M)

Canon'un 2 GB kartla, ISO 100 ve Standart Resim Stili'nde gerçeklefltirilmifl test
standard›na göredir.

Dosya boyutu, muhtemel çekim say›s› ve maksimum patlama say›s›,

konuya, kart markas›na, ISO h›z›na, Özel Ayar ‹fllevlerine ve di¤er ayarlara

ba¤l› olarak de¤iflir.



S›kça Sorulan Sorular

Bask› için ka¤›t boyutuna uygun kaliteyi seçmek istiyorum.

Ka¤›t boyutu Görüntü kay›t kalitesini seçerken soldaki
flemay› kullan›n. Resmi k›rpmak istiyorsan›z
       ,        ,        veya        +        gibi bir
yüksel kalite (daha fazla piksel) seçmenizi
tavsiye ederiz.

 ve        aras›ndaki fark nedir?
Bu veri s›k›flt›rma oran›na ba¤l› görüntü kalitesini gösterir.      resmi
daha yüksek bir görüntü kalitesine sahiptir.      seçene¤inde, görüntü
kalitesi bir nebze azal›r ancak karta daha fazla say›da görüntü
kaydedilebilir.

Ekranda gösterilen olas› çekim say›s›ndan daha fazla say›da çekim yapt›m.
Çekim koflullar›na ba¤l› olarak, ekrandan gösterilen say›dan daha fazla
çekim yapabilirsiniz. Veya belirtilenden daha az say›da çekim
yapabilirsiniz. Gösterilen say› tahmini bir say›d›r.

Foto¤raf makinesi maksimum çekim say›s›n› gösterir mi?
Maksimum patlama say›s› vizörün sa¤ taraf›nda görüntülenir. Bu say›
sadece 0-9 aras› tek haneli rakamlarla gösterildi¤inden, dokuzdan fazla
çekim yap›ld›¤›nda da “9” görünür. Bu say›n›n foto¤raf makinesine haf›za
kart› tak›l› de¤ilken de ekranda görünece¤ini unutmay›n. Foto¤raf
makinesinde kart tak›l› de¤ilken çekim yapmamaya dikkat edin.

       modunu ne zaman kullanmal›y›m?
       görüntülerin kiflisel bilgisayar›n›zda ifllemden geçmesi gerekir.
Detaylar için bir sonraki sayfadaki “        Hakk›nda” ve “
Hakk›nda” bölümünü inceleyin. Dijital foto¤raf makinesinde
modundan baflka s›kça JPEG'de kullan›l›r.



        Hakk›nda

       ,          veya di¤er görüntü formatlar›na dönüfltürülecek ham veridir.
RAW foto¤raflar, bilgisayar ekran›nda görüntülenebilmesi için Digital Photo
Professional gibi (size verilen) yaz›l›mlar› gerektirse de, sadece RAW ile
kullan›labilen esnek bir foto¤raf ayar› sa¤lar. RAW önemli konular üzerinde
kendi sanat›n›z› konuflturmak veya özel çekimler yapmak istedi¤inizde
kullan›l›r.

                Hakk›nda

                , RAW resmini ve         resmini tek bir çekime kaydeder. CF
kart›na iki foto¤raf da kaydedilir.         resmi ifllem görmüfl bir foto¤raf
olarak kaydedilece¤inden, bu foto¤raf› ek bir yaz›l›ma gerek duymadan
kiflisel bilgisayar›n›zda izleyebilir veya bask›s›n› alabilirsiniz.

        foto¤raf

        foto¤raf

Dosya numaras› Dosya uzant›s›

                          ve Özel ‹fllevler [      : Custom Functions (C.Fn)]
menüsünün yüksek ISO h›z› parazit azaltma [High ISO speed
reduction noise reduction] ifllevi
Özel ‹fllevler [      : Custom Functions (C.Fn)] menüsünün yüksek ISO h›z›
parazit azaltma [High ISO speed reduction noise reduction] ifllevi (sf. 185)
ayarlar› (Standart/Düflük/Güçlü/Devre d›fl›) kay›tl› görüntülere uygulan›yor
olsa da, (LCD ekranda ve TV'de) görüntü izleme esnas›nda görüntüler
parazit azaltma uygulanmadan izlenebilir. (Görüntülerde parazit görünebilir).
Parazit azaltma ifllevinin sonuçlar›n› veya paraziti azalt›lm›fl görüntüyü size
verilen Digital Photo Professional yaz›l›m› ile kontrol edebilirsiniz.

Piyasadaki yaz›l›mlar RAW görüntüleri göstermeyebilir. Size verilen yaz›l›m›
kullanman›z› tavsiye ederiz.



Resim Stilinin Seçilmesi*
Bir Resim Stili seçerek, istedi¤iniz görüntü efektlerini elde edebilirsiniz.
Ayr›ca, Resim Stil'lerinin ayarlar›n› düzenleyerek, kifliye özel görüntü efektleri
elde edebilirsiniz.

             tufluna bas›n
Ekranda resim stili [Picture Style] görünür.

Resim Stilini seçin.
Resim stilini seçmek için          tufluna
bas›n ve ard›ndan         tufluna bas›n.

Foto¤raf çekin.
Odaklan›n ve deklanflöre tam bas›n.
Çekilen foto¤rafa seçilen Resim Stili
uygulan›r.

Resim Stili Efektleri

       Standart
Foto¤raf doygun, keskin ve berrak görünür.  Bu pek çok sahneye
uygulanabilen bir Resim Stilidir.

Portre
Güzel cilt tonlar› yakalamak için bu stili kullan›n.  Foto¤raf hafif keskin
ve berrak görünür.  Kad›nlar›n ve çocuklar›n yak›n plan çekimi için
uygundur. Mod Kadran›      konumuna ayarland›¤›nda Resim Stili
otomatik olarak seçilir. Renk tonu [Color Tone] ayar›n› (sf..99)
de¤ifltirerek, cilt tonunu ayarlayabilirsiniz.

 Manzara
Canl› mavi ve yeflil renkler ve çok keskin ve berrak foto¤raflar› için bu
stili kullan›n.  Etkileyici manzara çekimlerinde kullan›fll›d›r. Mod
Kadran›        konumuna ayarland›¤›nda Resim Stili otomatik olarak
seçilir.



Nötral
Görüntüleri bilgisayar›nda aktarmay› tercih eden kullan›c›lar bu modu
seçebilir. Do¤al renkler ve foto¤raflar için bu stili kullan›n.

Faithful
Görüntüleri bilgisayar›nda aktarmay› tercih eden kullan›c›lar bu modu
seçebilir. Konu 5200K'dan düflük bir renk s›cakl›¤›nda çekildi¤inde, renk
renkölçümü ile konunun rengine uygun flekilde ayarlan›r.  Bu stilde
görüntü keskinlefltirilmez.

Siyah Beyaz görüntüler için uygundur.

Siyah-beyaz çekilen foto¤raflara, RAW format› hariç, renk de¤iflimi
uygulanamaz. Foto¤raflar›n›z› sonradan renklendirmek istiyorsan›z,
[Monochrome] ayar›n› iptal edin. [Monochrome] ayar› seçildi¤inde,
LCD panelin arkas›nda <B/W> (siyah/beyaz) simgesi belirir.

Kullan›c› Tan›m› 1-3
[Portre],  [Manzara] vb. için kendi Resim Stili ayarlar›n›z› kaydedebilirsiniz
(sf.88).  Herhangi bir Kullan›c› Tan›ml› Resim Stili kaydedilmemiflse, Standart
Resim Stilindeki ayarlar kullan›l›r.



Daha ‹leri
Teknikler

Bu bölüm bir önceki bölümü temel al›r ve size yarat›c›
çekimler için yeni yöntemler sunar.

Bu bölümün ilk yar›s›,  Mod Kadran›ndaki <Tv>, <Av>, <M>,
<A-DEP> modlar›n›n kullan›m›n› aç›klar. <A-DEP> hariç di¤er
çekim modlar›, 3. bölümde aç›klanan ifllevlerle kombinasyon
içinde kullan›labilir.
Bu bölümün “Ölçüm Modunun De¤ifltirilmesi” ile bafllayan ikinci
yar›s›, poz ve Resim Stili ayar yöntemlerini aç›klar. Bu bölümde
anlat›lan ifllevlerin tümü, 3. Bölümdeki <P> (Program AE) ile
kullan›labilir.

Mod Kadran› ‹flareti Hakk›nda

‹flaret simgesi         , enstantane h›z›,
diyafram de¤eri veya poz telafi miktar› ile
birlikte gösterilir. ‹lgili ayara gelmek için
mod kadran›n› çevirin.



Tv: Aksiyon Çekimleri
Mod Kadran›ndaki <Tv> ile (Enstantane Öncelikli AE) ile hareketi dondurabilir
veya bulan›klaflt›rabilirsiniz.
* <Tv> Zaman de¤eri anlam›ndad›r.

Donmufl hareket
(H›zl› enstantane h›z›)

Flu hareket
(Yavafl enstantane h›z›)

Mod kadran›nda <Tv> seçene¤ine
gelin.

‹stenilen enstantane h›z›n› seçin.
Enstantane h›z› ayar› tavsiyeleri için
“Çekim ‹çin ‹puçlar›” bölümünü inceleyin.
        kadran›n› sa¤a çevirirseniz daha
h›zl›, sol tarafa çevirirseniz daha yavafl
bir h›z elde edersiniz.

Resmi çekin.
Odaklan›p, deklanflör tufluna tam
bast›¤›n›zda, foto¤raf seçilen
enstantane h›z›nda çekilir.

Enstantane H›z› Göstergesi Hakk›nda
LCD ekran enstantane h›z›n› kesirli gösterir. Ancak, vizörde sadece payda
görünür. Ayr›ca, "0"5" 0.5 saniyeyi, "15" ise 15 saniyeyi belirtir.



Çekim ‹çin ‹puçlar›

Aksiyonu veya hareketi dondurmak için
1/500-1/4000 sn. aras›nda h›zl› bir enstantane h›z› kullan›n.

Koflan bir çocu¤a veya hayvana h›zl› hareket etkisi
oluflturmak
1/30-1/250 saniye aras›nda orta düzeyde bir enstantane h›z› seçin.
Hareketli konuyu vizörden takip edin ve resmi çekmek için deklanflöre
bas›n. Telefoto objektifi kullan›yorsan›z, foto¤raf makinesi sars›nt›s›n›
önlemek için foto¤raf makinesini sabitleyin.

Akan bir nehrin veya su kayna¤›n›n flu görüntülenmesi.
1/15 saniye veya daha düflük bir enstantane h›z› seçin. Foto¤raf
makinesi sars›nt›s›n› engellemek için tripod kullan›n.

Enstantane h›z›n›n, vizörde diyafram göstergesi görünmeyecek
flekilde ayarlamak.
Diyafram de¤eri görüntülenirken, deklanflöre yar›m
basar ve enstantane h›z›n› de¤ifltirirseniz, diyafram
göstergesi de, ayn› pozlamay› (görüntü sensörüne
ulaflan ›fl›k miktar›) korumak için de¤iflecektir.
Ayarlanabilir diyafram de¤erini aflt›¤›n›zda, diyafram
göstergesi standart pozlaman›n yakalanamad›¤›n›
göstermek için yan›p sönecektir. Pozlama çok karanl›k oldu¤unda
en düflük diyafram ayar› yan›p söner. Bu durumda, daha düflük bir
enstantane h›z› ayar› için veya ISO h›z›n› artt›rmak için         kadran›n›
sol tarafa çevirin.
Pozlama çok parlaksa, en yüksek diyafram ayar› yan›p söner. Bu
durumda, daha yüksek bir enstantane h›z› için veya ISO h›z›n›
düflürmek için mod kadran›n› sa¤ tarafa çevirin.

Dahili Flafl Kullan›m›

Flafl pozlamas› otomatik olarak ayarlanan diyafram de¤erine uyum
sa¤lamak için otomatik olarak ayarlan›r. Flafl senkron h›z›, 30 sn. ile
1/200 sn. aras›nda ayarlanabilir.



Av: Alan Derinli¤inin De¤ifltirilmesi
Flu bir arka plan elde etmek veya yak›n ve uzaktaki her fleyi netlefltirmek
istiyorsan›z, alan derinli¤ini (makul odak menzili) ayarlamak için Mod
Kadran›n› <Av> (Diyafram Öncelikli AE) konumuna getirin.
* <Av>, objektif içindeki diyafram çukurunun boyutunu gösteren Diyafram
de¤eri anlam›na gelir.

Flu arka plan
(Genifl bir diyafram aç›l›m›)

Net ön ve arka plan
(Dar bir diyafram aç›l›m›)

Mod kadran›nda <Av> seçene¤ine
gelin.

‹stedi¤iniz diyafram de¤erini ayarlay›n.
Diyafram de¤eri yükseldikçe, foto¤raf
daha genifl bir alan derinli¤iyle netleflir.

         kadran›n› sa¤a do¤ru çevirdi¤inizde
daha yüksek, sol tarafa çevirdi¤inizde
daha düflük bir f-numaras› elde edersiniz.

Resmi çekin.
Odaklan›n ve deklanflöre tam bas›n.
Foto¤raf seçilen diyafram de¤erinde
çekilir.

Diyafram Göstergesi Hakk›nda
Daha büyük f/say›s›, daha küçük bir diyafram aç›l›m› sa¤lar. Gösterilen
diyafram de¤eri objektife ba¤l› olarak de¤iflir. Foto¤raf makinesine objektif
tak›l› de¤ilse, ekranda “00” diyafram de¤eri görünür.



Çekim ‹çin ‹puçlar›

Yüksek diyafram de¤eri kullan›ld›¤›nda, düflük ayd›nlatmal›
ortamlarda foto¤raf makinesi sars›nt›s› riski oluflaca¤›n› unutmay›n.
Yüksek bir diyafram de¤eri, enstantane h›z›n› yavafllat›r. Düflük
ayd›nlatmada enstantane h›z› en fazla 30 sn. olabilir. bu durumda ISO
h›z›n› artt›r›n ve foto¤raf makinesini sabitleyin veya tripod kullan›n.

Alan derinli¤i sadece diyaframa de¤il, objektife ve konu uzakl›¤›na
da ba¤l›d›r.
Genifl aç› objektifi genifl bir alan derinli¤i sa¤layaca¤›ndan, ön ve arka
plan› net bir foto¤raf elde etmek için yüksek bir diyafram de¤eri ayar›
seçmeniz gerekmez. Di¤er yandan, telefoto objektifinin alan
derinli¤i dard›r.

Konuya yaklaflt›kça alan derinli¤i daral›r. Konudan uzaklaflt›kça alan
derinli¤i artar.

Diyafram›, vizörde enstantane h›z göstergesi görünmeyecek flekilde
ayarlamak.
Enstantane h›z› görüntülenirken, deklanflöre yar›m basar
ve diyafram› de¤ifltirirseniz, enstantane h›z› da, ayn›
pozlamay› (görüntü sensörüne ulaflan ›fl›k miktar›)
korumak için de¤iflecektir. Ayarlanabilir enstantane h›z›
menzilini aflt›¤›n›zda, enstantane h›z› göstergesi standart
pozlaman›n yakalanamad›¤›n› göstermek için yan›p
sönecektir.
Foto¤raf çok karanl›k oldu¤unda, 30” (30 sn.) enstantane h›z› ayar› yan›p
söner. Bu durumda, daha yüksek bir diyafram de¤eri için veya ISO h›z›n›
düflürmek için        kadran›n› sol tarafa çevirin.
Pozlama çok parlaksa, 4000 (1/4000 sn.) enstantane h›z› ayar› yan›p
söner. Bu durumda, daha yüksek bir diyafram de¤eri için veya ISO
h›z›n› düflürmek için mod kadran›n› sa¤ tarafa çevirin.



Dahili Flafl Kullan›m›

Flafl pozlamas› otomatik olarak ayarlanan diyafram de¤erine uyum sa¤lamak
için otomatik olarak ayarlan›r. Flafl senkron h›z›, sahne parlakl›¤›na uyacak
flekilde 30 sn. ile 1/200 sn. aras›nda ayarlanabilir.
Düflük ayd›nlatmada, ana konu otomatik flaflla pozlan›r ve arpa plan otomatik
olarak ayarlanan yavafl bir enstantane h›z›yla pozlan›r. Hem konu hem de
arka plan uygun bir flekilde pozlanm›fl görünür (otomatik düflük h›zda flafl
senkron). Foto¤raf makinesini elinizde tutuyorsan›z, foto¤raf makinesi sars›nt›s›n›
önlemek için iyi sabitlemenizi öneririz. Tripod kullanman›z› tavsiye ederiz.
Yavafl h›zda senkronu engellemek için özel ayar ifllevi [          Custom Functions
(C.Fn)] menüsünün Av modunda flafl senkron h›z› [Flash sync. Speed in Av
mode] ayar›na ulaflman›z› (sf. 184) ve ayar› [1:1/200 sn. (fixed)] (1/200 sn.
sabit) konumuna getirmenizi tavsiye ederiz.

Alan Derinli¤i Ön ‹zleme*

Var olan diyafram ayar›n› durdurmak için
alan derinli¤i ön izleme tufluna bas›n. Alan
derinli¤ini (makul odak menzili) vizörden
ayarlayabilirsiniz.

Diyafram de¤erini de¤ifltirirken Live View görüntünün alan derinli¤i efektini
görmek için alan derinli¤i öz izleme tufluna bas›n.



M: Manuel Poz
Enstantane h›z› ve diyafram› istedi¤iniz gibi ayarlayabilirsiniz. Flafl ile
ayarlanan diyaframa uygun flafl pozlama ayar› otomatik olarak yap›l›r.
30 sn - 1/200 sn aras›nda flafl senkron h›z› ayar› yap›labilir.
* <M>, Manuel anlam›na gelir.

Mod Kadran›n› <M> konumuna
getirin.

Enstantane h›z› ve diyafram› ayarlay›n.
Enstantane h›z›n› ayarlamak için
        kadran›n› çevirin.
Diyafram ayar› için      tuflunu bas›l›
tutun ve         kadran›n› çevirin.

Standart pozlama indeksi

Poz seviyesi iflareti

Pozu ayarlay›n ve resmi
çekin.

Vizördeki poz seviyesi göstergesi, poz
seviyesini merkezdeki standart poz
indeksinden +-2 ad›ma kadar gösterir.
Enstantane h›z› ve diyafram› de¤ifltirirken,
poz seviye göstergesi hareket eder.
‹stedi¤iniz poz seviyesini seçebilirsiniz.

Bulb Pozlar

2. aflamada, <BULB> ayar› için         kadran›n› sola çevirin. Bulb pozu, siz
deklanflöre basana kadar deklanflörü aç›k konunda tutar. Havai fiflek vb.
foto¤raflan›rken kullan›l›r. Bulb pozu esnas›nda <DISP.> tufluna basarsan›z,
geçen pozlama süresi ekranda görünür.
Bulb pozlar için Uzaktan Kumanda (sf. 194) kullanman›z› tavsiye
ederiz.

Bulb pozlar› normalden fazla parazit oluflturdu¤u için, foto¤rafta
noktac›klar ve kar›fl›kl›klar oluflabilir. Özel Ayar ‹fllevleri [      Custom
Functions (C.Fn)] menüsünün uzun poz kirlili¤i azaltma [Long exp. noise
reduction] seçene¤ini (sf. 185) otomatik [1:Auto] veya aç›k [2:On] konuma
getirerek parazitlenmeyi azaltabilirsiniz.
Otomatik Ifl›k ‹yilefltirme (sf. 186) çal›flmaz.



A-DEP: Otomatik Alan Derinli¤i AE
Ön ve arka plandaki nesneler otomatik olarak odaklanabilir. Bütün AF
noktalar› konuyu taramak için ifllevlenir ve diyafram için gereken alan derinli¤i
otomatik olarak ayarlan›r.
* <A-DEP> Otomatik Alan Derinli¤i anlam›na gelir. Bu mod alan derinli¤ini
otomatik olarak ayarlar.

Mod kadran›n› <A-DEP> konumuna
getirin.

Konuya odaklan›n.
AF noktalar›n› konuya kadrajlay›n ve
deklanflöre yar›m bas›n (     4)

AF noktalar› içindeki tüm konular odaklama
esnas›nda k›rm›z› renkte yan›p söner.

Resmi çekin.

S›kça Sorulan Sorular
Vizördeki diyafram göstergesi yan›p sönüyor.

Do¤ru pozlama, ancak istenen alan derinli¤i yakalanamad›. Genifl aç›
objektifi kullan›n veya konudan uzaklafl›n.

Vizördeki enstantane h›z› göstergesi yan›p sönüyor.
“30”” enstantane h›z›ndaki yan›p sönme, konunun çok karanl›k oldu¤unu
gösterir. ISO h›z›n› artt›r›n. “4000”” enstantane h›z›ndaki yan›p sönme,
konunun çok ayd›nland›¤›n› gösterir.  ISO h›z›n› düflürün.

Daha düflük bir enstantane h›z› ayarland›.
Tripod kullan›n.

Flafl kullanmak istiyorum.
Flafl kullan›labilir ancak, elde edilen sonuç flafll› <P> ile ayn› olacakt›r.
‹stenen alan derinli¤i elde edilemez.



Ölçüm Modunun De¤ifltirilmesi*
Ölçüm modu konu parlakl›¤›n›n ölçüm yöntemidir. Kolay Çekim Alan›nda
de¤erlendirmeli ölçüm ayar› yap›l›r. Gerekmedi¤inde bu ayar› de¤ifltirmeyin.

[Metering Mode] seçene¤ine gelin.
      Ekranda ölçüm modu [Metering
modu] ibaresi görünür.

Ölçüm modunu seçin.
‹stedi¤iniz ölçüm modunu seçmek için
         tuflunu kullan›n ve        tufluna
bas›n.

De¤erlendirmeli Ölçüm
Bu portre çekimleri ve arkadan ayd›nlatmal›
konulara uygun, tüm çekimlerde kullanabilece¤iniz
bir ölçüm yöntemidir. Foto¤raf makinesi sahneye
uygun pozu otomatik olarak ayarlar. Temel Alan
çekimlerinde ölçüm modu otomatik olarak ayarlan›r.

K›smi Ölçüm
Arkadan ›fl›kland›rma vs. nedeniyle arka plan›n
konudan çok daha parlak oldu¤u durumlarda
etkilidir. Sol figürdeki gri renkli alan ölçümün
merkezde a¤›rl›k kazand›¤›n› gösterir.

 Spot Ölçüm

Bir konunun veya sahnenin belirli bir k›sm›n›
ölçmek içindir. Soldaki figürdeki gri alan, ölçümün
standart pozu elde etmek için topland›¤› yerdir.
Bu ölçüm modu, ileri seviyede kullan›c›lar içindir.

Merkez A¤›rl›kl› Ortalama Ölçüm
Ölçüm merkezde a¤›rl›k kazan›r ve daha sonra
sahnenin genelinde ortalamas› al›n›r.  Bu ileri
seviyedeki kullan›c›lar için önerilir.



Poz Telafisi Ayar›*
Poz teflisi foto¤raf makinesinin yapt›¤› standart poz ayar›n› de¤ifltirmek için
kullan›l›r. Resmi daha parlak (yüksek pozlama) veya daha karanl›k (düflük
pozlama) gösterebilirsiniz. Poz telafisi ayar› foto¤raf makinesi kapat›l›nca
otomatik olarak iptal edilmez. Bu nedenle foto¤raf makinesini kapatmadan
önce poz telafisi ayar›n› s›f›rlay›n.

Poz telafi Ayar›

Poz telafi ayar›n›, poz (flafl kullan›lmad›¤›nda) istedi¤iniz gibi ayarlanm›yorsa
kullan›n.  Bu özellik, Yarat›c› Alan modlar›nda (<M> hariç) kullan›labilir.

Parlatmak için.
     tuflunu bas›l› tutun ve
kadran›n› sa¤a do¤ru çevirin.
(artt›r›lm›fl poz)

Koyulaflt›rmak için.
     tuflunu bas›l› tutun ve
kadran›n› sola do¤ru çevirin.
(azalt›lm›fl poz)

Resmi parlatmak için artt›r›lm›fl poz

Resmi koyulaflt›rmak için azalt›lm›fl poz

Poz seviyesi LCD ekranda ve vizörde
flekilde gösterildi¤i gibi görüntülenir.

Resmi çektikten sonra,         tuflunu
bas›l› tutun ve poz telafisini s›f›rlamak
için         kadran›n› çevirin.

Koyu poz ayar› Poz telafi ile parlat›lm›fl poz ayar›



Flafl Poz Telafisi*
Flafl poz telafisi, ana konunun flafl pozlamas› istenildi¤i gibi gerçekleflmedi¤inde
kullan›l›r. Bu özellik harici EX-serisi Speedlites ile de kullan›l›r.

[Flash control] (flafl kontrolü) ayar›n› seçin.
[      ] tab'›nda, flafl kontrolü [Flash control]
ayar›n› seçin ve        tufluna bas›n.

Dahili flafl ifllevi ayarlar› [Built in
flash func. setting] ayar›n› seçin.

[Built in flash func. setting] ayar›n› seçin
ve       tufluna bas›n.

Flafl poz telafisi [Flash exp. comp.] ayar›n› seçin.
[Flash exp. comp.] ayar›n› seçin ve
       tufluna bas›n.

Flafl poz telafi miktar›n› seçin.
Flafl pozunu parlatmak için       tufluna
bas›n. (artt›r›lm›fl poz) Koyulaflt›rmak için
ise       tufluna bas›n. (azalt›lm›fl poz)

Flafl poz telafi ayar›n› yapt›ktan sonra
       tufluna bas›n.

Deklanflöre yar›m bast›¤›n›zda,
LCD ekranda        simgesi ve flafl poz
telafi miktar›, vizörde ise         simgesi
görünür.

Resmi çektikten sonra, flafl poz telafisini
s›f›rlamak için 1-4. aflamalar› uygulay›n.

Özel Ayar ‹fllevi [     Custom Functions (C.Fn)] menüsünün Otomatik Ifl›k
‹yilefltirici [Auto Lightining Optimizer] (sf. 186) ayar›, devre d›fl› [3:Disable]
ayar› d›fl›nda bir ayara getirildi¤inde, daha düflük bir poz telafisi veya flafl poz
telafisi kullan›lsa bile görüntü parlayabilir.

Flafl poz telafisi ayar›, H›zl› Kontrol ekran› (sf. 102) ile de ayarlanabilir
veya iptal edilebilir.
Poz telafisi, [      Expo. Comp/AEB] menüsüyle de (sf. 86) ayarlanabilir.



MENU Otomatik Poz Dizeleme*
Bu özellik poz telafisini, pozu afla¤›da gösterildi¤i gibi üç çekim ile otomatik
olarak çeflitleyerek bir ad›m öteye götürür. Bu aflamadan sonra en iyi pozu
seçebilirsiniz. Bu özelli¤e Otomatik Poz Dizeleme (AEB) denir.

Standart poz  Koyulaflt›r›lm›fl poz
(Azalt›lm›fl poz)

Parlat›lm›fl poz
(Artt›r›lm›fl poz)

[Expo.comp./AEB] seçene¤ine gelin.
[       ] sekme ayar›ndan, [Expo. Comp./AEB]
seçene¤ine gelin ve        tufluna bas›n.

AEB oran›n› ayarlay›n.
AEB miktar›n› ayarlamak için
kadran›n› çevirin.
Poz telafi miktar›n› ayarlamak için
tufluna bas›n. AEB poz telafisi ile
birlefltirilmiflse, AEB poz telafisi üzerine
merkezlenerek uygulan›r.

Ayar› yapmak için       tufluna bas›n.
Deklanflöre yar›m bast›¤›n›zda, LCD
ekranda AEB miktar› görünür.

Resmi çekin.
Odaklan›n ve deklanflöre tam bas›n.
Kullan›lan ilerleme modunda üç
dizelenmifl poz serisi çekilir: Standart,
azalt›lm›fl ve artt›r›lm›fl poz.



AEB ayar›n›n iptali

1 ve 2. ad›mlar›ndaki AEB miktar› ekran›n› kapat›n.
E¤er açma/kapama dü¤mesini kapal›  <OFF> konumuna getirseniz, flafl
haz›r konuma geldi¤inde vb. AEB ayar› otomatik olarak iptal edilir.

Çekim ‹çin ‹puçlar›
AEB'nin ard› ard›na çekim ile kullan›m›.
Ard› ard›na çekim         konumuna ayarland›¤›nda (sf. 68) ve
deklanflöre tam bast›¤›n›zda üç tane dizelenmifl poz serisi ard› ard›na
çekilir: standart, azalt›lm›fl ve artt›r›lm›fl poz.

      Tek çekimde AEB kullan›m›.
Üç tane dizelenmifl poz çekmek için deklanflöre üç kez bas›n. Çekilen
üç poz, afla¤›daki s›rayla pozlanacakt›r: Standart, azalt›lm›fl ve
artt›r›lm›fl poz.

Poz telafisi ile AEB kullan›m›
Poz telafi miktar›na ba¤l› olarak, çekimler artt›r›lm›fl ve azalt›lm›fl pozlar
halinde dizelenir.

Otomatik zamanlay›c› ve uzaktan kumanda ile AEB ayar›.
Otomatik zamanlay›c› veya uzaktan kumanda ile (       veya          )
ard› ard›na üç çekim dizelenir.          ayarland›¤›nda, ard› ard›na çekim
say›s› ayarlanan say›n›n üç kat› olacakt›r (sf. 55).

AEB ile flafl ve bulb pozu kullan›lamaz.
Özel Ayar ‹fllevi [      Custom Functions (C.Fn)] menüsünün Otomatik
Ifl›k ‹yilefltirici [Auto Lightining Optimizer] (sf. 186) ayar›, devre d›fl›ndan
[3: Disable] farkl› bir ayara getirildi¤inde AEB etkili olmayabilir.



MENU Resim Stilinin Özellefltirilmesi*
Resim Stilini [Sharpness] (netlik) ve [Contrast] (kontrast) gibi tekli parametreleri
de¤ifltirerek özellefltirebilirsiniz. Oluflan etkiyi görmek için, deneme çekimleri yap›n.
[Monochrome] (siyah/beyaz) ayar›n›n özellefltirilmesi için sayfa 84'ü inceleyin.

Resim stili [Picture Style]
seçene¤ine gelin.

[      ] sekme ayar›ndaki, resim stili [Picture
Style] seçene¤ine gelin ve         tufluna bas›n.

 Resim Stili seçme ekran› görünür.

Resim Stilini seçin.
Resim stilini seçin ve <DISP.> tufluna
bas›n.
Detayl› ayar ekran› görünür.

Parametreyi seçin.
[Sharpness] (netlik) gibi bir parametre
seçin ve       tufluna bas›n.

Parametreyi ayarlay›n.
Parametreyi istedi¤iniz gibi ayarlamak
için         tuflunu kullan›n ve
tufluna bas›n.

Ayarlad›¤›n›z parametreleri seçmek için
<MENU> tufluna bas›n. Resim Stili
seçme ekran› tekrar görünür.

Fabrika ayar› d›fl›ndaki ayarlar mavi
renkte görünür.



Parametre Ayarlar› ve Efektleri

Netlik
Resmin netli¤ini ayarlar.
Netli¤i azaltmak için      sonuna gelin.     simgesine yaklaflt›kça
foto¤raf yumuflaklafl›r.
Resmi netlefltirmek için       sonuna gelin.      simgesine yaklaflt›kça
foto¤raf keskinleflir.

Kontrast
Foto¤raf kontras›n› ve renk parlakl›¤›n› ayarlar.
Kontras› düflürmek için eksi de¤erli sona gelin.      noktas›na
yaklaflt›kça foto¤raf yumuflaklafl›r.
Kontrast› artt›rmak için art› de¤erli sona gelin.      noktas›na
yaklaflt›kça foto¤raf sertleflir.

Renk Doygunlu¤u
Foto¤raf›n renk doygunlu¤u ayarlanabilir.
Renk doygunlu¤unu azaltmak için ekfli de¤erli sona gelin.      noktas›na
yaklaflt›kça resmin renkleri parlaklafl›r.
Renk doygunlu¤unu artt›rmak için art› de¤erli sona gelin.      noktas›na
yaklaflt›kça resmin renkleri doygunlafl›r.

Renk Tonu
Cilt renk tonu ayarlan›r.
Cilt renk tonunu k›rm›z›laflt›rmak için ekfli de¤erli sona gelin.
     noktas›na yaklaflt›kça cilt tonu k›rm›z›lafl›r.
Cilt renginden k›rm›z› tonu azaltmak için art› de¤erli sona gelin.
    noktas›na yaklaflt›kça cilt tonu sar›ya yaklafl›r.

3. aflamadaki fabrika ayar› [Default set.] seçerek Resim Stilini fabrika
ayar konumuna döndürebilirsiniz.
Yukar›da belirtilen ayarlar,       (Yarat›c› Otomatik) mod ayar›nda Resim
Stili'ne uygulanamaz.



Monochrome (Siyah Beyaz) Ayar›

Siyah Beyaz için, [Sharpness] (netlik) ve [Contrast] (kontrast) bafll›klar›n›n
yan› s›ra filtre efektleri [Fitler effect] (filtre efekti) ve [Tone effect] (ton efektleri)
bafll›klar›n› da bir önceki sayfada gösterildi¤i gibi ayarlayabilirsiniz.

Filtre efekti
Dijital görüntülerde, filtre ile siyah/beyaz
çekim yap›ld›¤›nda ortaya ç›kan efektlerin
ayn›lar› elde edilebilir.

Filtre                                    Örnek Efektler

N: None          (Filtresiz) Filtre efektsiz, normal siyah/beyaz foto¤raf

(Sar›) Mavi gökyüzü daha do¤al ve beyaz bulutlar daha net
görünür.
(Turuncu) Mavi gökyüzü hafifçe daha koyu ve gün bat›m› daha
parlak görünür.
(K›rm›z›) Mavi gökyüzü oldukça koyu ve sonbahar yapraklar›
daha parlak ve canl› görünür.
(Yeflil) Cilt tonlar› ve dudaklar duru ve a¤aç yapraklar› daha
parlak ve canl› görünür.

Kontrast [Contrast] bafll›¤›n› art› bir de¤ere getirmek, filtre efektlerini daha da vurgular.

Ton Efektleri
Renk tonu ayarland›¤›nda, çekilen siyah/beyaz
görüntü haf›za kart›na kaydedilmeden önce bu
ayar resme uygulan›r.  Bu resmin daha etkileyici
görünmesini sa¤lar.
Afla¤›daki ayarlardan biri seçilebilir:
[N:None] Filtresiz, [S:Sepia] Nostaljik
Siyah Beyaz, [B:Blue] Mavi, [P:Purple] Mor,
[G:Green] Yeflil



Yeni Bir Resim Stilinin Tan›mlanmas›*
[Portrait] Portre veya [Landscape] Manzara gibi temel bir Resim Stili seçip,
onun parametrelerini tercihinize göre ayarlay›p Kullan›c› Tan›ml› bafll›¤›n›n
alt›na 1 ile 3 say›lar› aras›nda kaydederek ([User Def.1], [User Def 2] veya
[User Def 3]) kendi Resim Stilinizi yaratabilirsiniz.  Ayr›ca, foto¤raf makinesiyle
verilen yaz›l›mda önceden ayarlanm›fl Resim Stillerinden birini de seçebilirisiniz.

Resim stili [Picture Style] bafll›¤›n› seçin.
[      ] sekmesindeki Resim Stili [Picture
Style] bafll›¤›n› seçin ve       tufluna bas›n.
Ekranda Resim Stili ayarlar› belirir.

Kullan›c› tan›ml› [User Def.]
bafll›¤›n› seçin.

[User Def. *] bafll›¤›n› seçin ve
<DISP> tufluna bas›n.
Detayl› ayar ekran› belirir.

      tufluna bas›n.
[Picture Style] bafll›¤›n› seçin ve
       tufluna bas›n.

Temel Resim Stilini seçin.
Temel Resim Stilini seçmek için
tuflunu kullan›n ve        tufluna bas›n.
Resim Stilinizi foto¤raf makinenizle
verilen yaz›l›m ile ayarlad›ysan›z,
yaz›l›mdaki ayar› bu ad›mda seçin.



Parametreyi seçin.
Netlik [Sharpness] gibi bir
parametre seçin ve       tufluna bas›n.

Parametreyi ayarlay›n.
‹stedi¤iniz ayar› düzenlemek için
         tuflunu kullan›n ve sonra
         tufluna bas›n.
Detaylar için, sf. 88-90 aras›ndaki
“Görüntü Seçiminin Özellefltirilmesi”
bölümünü inceleyin.

Yeni Resim Stilini kaydetmek için
<MENU> tufluna bas›n.  Ekranda Resim
Stili ayarlar› yeniden belirecektir.

Temel Resim Stili [User Def.*] ekran›n›n
sa¤›nda gösterilecektir.
[User Def.*] bafll›¤› alt›nda kay›tl› ve
fabrika ayarlar›ndan farkl› konuma
getirilmifl Resim Stilinin ismi mavi renkle
gösterilecektir.

Resim Stili [User Def.*] al›nda zaten kaydedilmiflse, 4. aflamadaki temel
Resim Stili seçimi ifllemleri kay›tl› Resim Stilini geçersizlefltirecektir.

Kay›tl› Resim Stili ile çekim yapmak için, 73. sayfadaki 2. aflamay›
uygulayarak [User Def.*] seçene¤ine gelin ve ard›ndan çekim yap›n.



Renk Alan› Ayar›*
Renk alan›, oluflturulabilen renk yelpazesini ifade eder.  Bu foto¤raf
makinesiyle, çekilen foto¤raflar›n renk alan›n› sRGB veya Adobe RGB
formatlar›na ayarlayabilirsiniz.  Genel çekimler için, sRGB önerilir.  Kolay
Çekim Alan› modlar›nda sRGB otomatik olarak ayarlan›r.

Renk alan› [Color space] bafll›¤›n›
seçin.

[      ] sekmesindeki [Renk alan› ]
ayar›n› seçin ve        tufluna bas›n.

‹stedi¤iniz renk alan›n› ayarlay›n.
[sRGB] veya [Adobe RGB]
bafll›klar›ndan birini seçin ve
       tufluna bas›n.

Adobe RGB hakk›nda
Bu format genellikle ticari bask›lar ve di¤er endüstriyel amaçlar için kullan›l›r.
Foto¤raf ifllemi, Adobe RGB ve Design rule for Camera File System 2.0
(Exif 2.21) hakk›nda bilginiz yoksa bu format› kullanman›z önerilmez.

sRGB kiflisel bilgisayarlar›nda ve Design rule for Camera File System 2.0
(Exif 2.21) ile uyumsuz yaz›c›lar›nda foto¤raf sabit görünece¤inden,
çekimden sonra resmin yaz›l›mla ifllemden geçmesi gerekecektir.

Foto¤raf Adobe RGB görüntü alan›yla çekildiyse, dosya isminin
ilk karakteri  “_MG_” olacakt›r.
ICC profili eklenmeyecektir.  ICC profili (ayr› sat›lan) Yaz›l›m Kullan›m
K›lavuzunda (ayr› sat›lan) aç›klanm›flt›r.



     AE Kilidi*
AE kilidi, pozu odak noktas›ndan farkl› bir yerde kilitleyebilmenize olanak
tan›r.  Pozu kilitledikten sonra istedi¤iniz poz ayar› ile resmi yeniden oluflturup
çekim yapabilirsiniz. Pozu kilitlemek için       tufluna bas›n, resmi yeniden
düzenleyin ve çekin. Bu özelli¤e AE kilidi denir ve arkadan ›fl›k alan konular›n
çekiminde etkilidir.

Konuya odaklan›n
Deklanflör d›fl›ndaki bir tufla bas›n.
Poz ayar› görüntülenir.

      tufluna bas›n (    4).
Vizörde       simgesi yanacak ve ayar
kilitlenecektir (AE kilidi).

      tufluna her bas›fl›n›zda, mevcut
ayar kilitleyecektir.

Resmi yeniden oluflturun ve çekin.
Daha fazla çekim yapmak için AE kilidini
korumak istiyorsan›z       tuflunu bas›l›
tutun ve yeni bir çekim yapmak için
deklanflöre bas›n.

AE Kilidi Efektleri

AF Nokta Seçim Yöntemi (sf.66)Ölçüm
Modu

(sf. 83) Otomatik Seçim                    Manuel Seçim

AE kilidi seçilen AF noktas›na
uygulan›r.

AE kilidi oda¤›n gerçekleflti¤i
AF noktas›na uygulan›r.

AE kilidi merkez AF noktas›na uygulan›r.

* Objektifin odak modu dü¤mesi <MF> konumuna ayarland›¤›nda, AE kilidi merkez AF
  noktas›na uygulan›r.



     FE Kilidi*
FE (flafl poz) kilidi herhangi bir konunun çekiminde do¤ru flafl poz de¤erinin
korunmas›n› sa¤lar. Bu özellik harici EX-serisi Speedlite'larda da kullan›l›r.
* FE Flafl pozu anlam›na gelir.

Dahili flafl› açmak için     tufluna
bas›n.

Deklanflöre yar›m basarak
simgesinin yan›p yanmad›¤›n› vizörden
kontrol edin.

Konuyu odaklay›n.

      tufluna bas›n (    16)
Vizörü konunun merkezine, flafl›
kilitlemek istedi¤iniz bölgeye çevirin ve
      tufluna bas›n.
Flafl ön patlama yapacak ve flafl ç›kt›s›
hesaplanarak haf›zaya al›nacakt›r.

Vizörde “FEL” simgesi belirecek ve
       simgesi yanacakt›r.
      tufluna her bas›fl›n›zda ön patlama
gerçekleflir ve flafl ç›kt›s› haf›zaya al›n›r.

Resmi çekin.
Çekimi tamamlamak için deklanflöre
tam bas›n.
Çekim s›ras›nda flafl patlayacakt›r.

E¤er konu çok uzaktaysa       simgesi yanacakt›r. Böyle durumlarda konuya
yaklaflarak 2 ve 4. ad›mlardaki ifllemleri tekrarlay›n.



WB: Beyaz Ayar›*
Beyaz ayar› (WB) beyaz alanlar›n renk kar›fl›m› olmadan beyaz renkte
görünmesini sa¤lar. Normal olarak <AWB> ayar› otomatik olarak optimum
beyaz ayar›na gelecektir.  Do¤al görünümlü renkler <AWB> ile elde
edilemiyorsa, beyaz ayar›n› ›fl›k kayna¤›na uymas› için elle ayarlayabilirsiniz.
Kolay Çekim Alan› modlar›nda <AWB> ayar› otomatik olarak yap›lacakt›r.

<      WB> tufluna bas›n.
Ekranda beyaz ayar› [White Balance]
ibaresi görünür.

Beyaz ayar›n› seçin.
        tuflu ile istedi¤iniz beyaz ayar› seçin
ve  deklanflöre yar›m bas›n.

“Yaklafl›k ****K” (K:Kelvin) seçilen beyaz
ayar›                                  için uygun
renk s›cakl›¤›d›r.

Kifliye Özel Beyaz Ayar›

Kifliye özel beyaz ayar› ile beyaz ayar› için temel oluflturacak beyaz bir
nesneyi çekersiniz ve bu resmin beyaz ayar› verisini beyaz ayar› için
aktar›rs›n›z.  Bu ayar› çekim yapaca¤›n›z ›fl›kland›rma ortam›nda yap›n.

Spot ölçüm dairesi

Beyaz bir nesneyi foto¤raflay›n.
Düz beyaz konunun, vizör merkezinin
tamam›n› doldurdu¤undan emin olun.
Manuel odaklan›n ve beyaz nesne için
do¤ru pozu seçin.
Herhangi bir beyaz ayar›na gelin.



Özel beyaz ayar› [Custom WB]
bafll›¤›n› seçin.

[      ] sekmesindeki, özel beyaz ayar›
[Custom WB] ayar›n› seçin ve
       tufluna bas›n
Özel beyaz ayar› seçim ekran›
belirecektir.

Beyaz ayar verisini aktar›n.
1. ad›mda çekti¤iniz resmi seçin. Daha
sonra        tufluna bas›n.
Diyalog ekran›ndan [OK] seçene¤ini
belirleyin. Veri yüklenecektir.

Menü tekrar göründü¤ünde, menüden
ç›kmak için <MENU> tufluna bas›n.

Kifliye Özel Beyaz Ayar›n› seçin.
             tufluna bas›n
       simgesini seçmek için          tuflunu
kullan›n ve deklanflöre yar›m bas›n.

1. aflamada yakalanan odak kayarsa, do¤ru beyaz ayar› yap›lamaz.

Bir foto¤raf Resim Stili siyah/beyaz [Monochrome] konumundayken
çekildiyse (sf.74), bu foto¤raf 3. ad›mda seçilemez.

Beyaz bir nesne yerine %18'lik gri bir nesne (piyasada mevcuttur)
daha net beyaz ayar› elde etmenizi sa¤layabilir.
Size verilen yaz›l›mla kaydedilen beyaz ayar›,        alt›na kaydedilir.
3. aflamay› gerçeklefltirirseniz, kay›tl› beyaz ayar› verisi silinir.



MENU Beyaz Ayar› Düzeltme*
Beyaz ayar› için standart renk s›cakl›¤›n› düzeltebilirsiniz.  Bu ayarlama, renk
s›cakl›¤› çevirimi veya renk telafisi filtresi kullan›m›nda elde edilecek etkinin
ayn›s›n› verecektir. Her renk dokuz seviye içerisinde kayd›r›labilir.
Renk s›cakl›¤› çeviricisi veya renk telafisi filtresini kullanmaya al›fl›k
kullan›c›lar bu özelli¤i oldukça kullan›fll› bulacaklard›r.

Beyaz Ayar› Düzeltme

[WB SHIFT/BKT] seçene¤ini seçin. 
[      ] sekmesindeki [ WB SHIFT/BKT]
ayar›n› seçin ve         tufluna bas›n.
Beyaz ayar› düzeltme/beyaz ayar›
dizeleme ekran› belirir.

Beyaz ayar› düzeltme ayar›n› yap›n.
      simgesini ekranda istedi¤iniz pozisyona
yerlefltirmek için         tuflunu kullan›n.
B mavi, A amber, M macenta ve G
yeflildir. Belirtilen yöndeki renk
düzeltilir.

“SHIFT” ekran›n›n üst sa¤ köflesinde yön
ve düzeltme miktar› görünür.
<DISP> tufluna bas›ld›¤›nda bütün
[WB SHIFT/BKT] ayarlar› iptal olur.

Ayardan ç›kmak ve menüye dönmek
için         tufluna bas›n.

Ayarlama s›ras›nda <WB> simgesi vizörde ve LCD ekranda görünür.

Mavi/amber düzeltmesinin bir seviyesi, bir renk derecesi çevirici filtresinin
5 mired'ine eflittir (Mired: Bir renk derecesi çevirici filtresinin yo¤unlu¤unu
belirten bir ölçüm birimidir).



Beyaz Ayar› Otomatik Dizeleme

Tek bir çekimle ayr› renk derecesine sahip üç görüntü efl zamanl› olarak
kaydedilebilir. Beyaz ayar modunun standart renk s›cakl›¤› temel al›narak,
foto¤raf mavi/amber veya magenta/yeflil düzeltme ile desteklenir.  Bu iflle
beyaz ayar poz dizeleme denir. Bu beyaz ayar› dizeleme olarak adland›r›l›r
(WB-BKT). Bu özellik +/- 3 seviyede tam ad›m olarak ayarlanabilir.

Dizeleme miktar›n› belirleyin.

Beyaz ayar düzeltisi için 2. aflamada,
       kadran›n› çevirdi¤inizde ekrandaki
      simgesi            (3 nokta) olarak
de¤iflecektir.          kadran›n› sa¤a
çevirmek B/A, sola çevirmek M/G
dizeleme ayarlar›n› yapar.
Ekran›n sa¤›nda “BKT” dizeleme
yönü ve dizeleme seviyesi gösterilir.

<DISP> tufluna bas›ld›¤›nda bütün [WB
SHIFT/BKT] ayarlar› iptal olur.

Ayardan ç›kmak ve menüye dönmek
için        tufluna bas›n

B/A için dizeleme +-3 seviyede

Dizeleme S›ralamas›
Foto¤raflar flu s›rada dizelenecektir: 1. Standart beyaz ayar, 2. Mavi (B) ayar,
3. Amber (A) ayar. veya, 1. Standart beyaz ayar, 2. Macenta (M) ayar,
3. Yeflil (Y) ayar fleklinde olacakt›r.

Beyaz ayar dizeleme (WB) ile ard› ard›na çekim esnas›ndaki maksimum
patlama say›s› azalacakt›r. Ayn› zamanda, olas› çekim say›s› da, normal
say›s›n 1/3'ü oran›nda azalacakt›r.

Tek poz için üç foto¤raf kaydedilece¤inden, haf›za kart›n›n kay›t süresi
normalden daha uzun olacakt›r.
“BKT” Dizeleme anlam›na gelir.



Objektif Periferisi Ayd›nlatma Düzeltisi
Objektif karakteristi¤i nedeniyle resmin dört köflesi karanl›k ç›kabilir. Bu
duruma ›fl›k azalmas› veya periferi ayd›nlatmas›nda azalma denir ve
düzeltilebilir. JPEG foto¤raflar için objektif ›fl›k azalmas› foto¤raf çekilirken
düzeltilir. RAW foto¤raflarda ise Digital Photo Professional (size verilen
yaz›l›m) ile düzeltilebilir.
Fabrika ayar› etkin [Enable] ayar›d›r.

Periferi Ayd›nlatma Düzeltisi [Peripherical
illumin. correct] seçene¤ine gelin.

[      ] sekmesindeki, [Peripherical illumin.
correct] seçene¤ine gelin, ard›ndan
tufluna bas›n.

Ekran› kontrol edin.
Ekranda, takt›¤›n›z objektife ait düzelti
verisi mevcut [Correction data available]
görüntülenir.
Ekranda [Correction data available]
görüntülenirse, bir sonraki sayfadaki
“Objektif Düzelti Verisi Hakk›nda”
bafll›¤›n› inceleyin.
        kadran› ile etkin [Enable] seçene¤ine
gelin, ard›ndan         tufluna bas›n.

Foto¤raf› çekin.
Foto¤raf düzeltilmifl periferi ayd›nlatmas›
ile görüntülenir.

Düzelti Etkin Düzelti Devre d›fl›



Objektif Düzelti Verisi Hakk›nda

Foto¤raf makinesi yaklafl›k *** objektif için, objektif periferi ayd›nlatma
düzeltisi verisine sahiptir. 2. aflamada, etkin [Enable] seçilmiflse,
düzelti verisi foto¤raf makinesinde kay›tl› bulunan herhangi bir objektife
periferi ayd›nlatma düzeltisi otomatik olarak uygulan›r.

EOS Utility (size verilen yaz›l›m) ile hangi objektiflerin foto¤raf makinesinde
kay›tl› düzelti verisine sahip oldu¤unu kontrol edebilirsiniz. Henüz
kaydedilmemifl objektifler için de düzelti verisi ekleyebilirsiniz. Detayl› bilgi
için, EOS Utility için haz›rlanm›fl (ayr› sat›lan) Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzu'nu
(CD) inceleyin.

Önceden çekilmifl JPEG foto¤raflara objektif periferi ayd›nlatma düzeltisi
uygulanamaz.
Çekim koflullar›na ba¤l› olarak foto¤raf periferisinde parazit
oluflabilir.
Üç parçal› objektif ayar› kullan›ld›¤›nda, ekranda düzelti verisi mevcut
[Correction data available] görüntülense bile, düzelti ayar›n› devre d›fl›
[Disable] olarak ayarlaman›z› tavsiye ederiz.

Objektif periferi ayd›nlatma düzeltisi Geniflletici tak›lm›fl oldu¤unda da
uygulan›r.
Foto¤raf makinesine tak›lan objektif için düzelti verisi kaydedilmemiflse,
sonuç düzelti ayar› devre d›fl› [Disable] ayar›ndaki gibi olacakt›r.

Uygulanan düzelti miktar›, Digital Photo Professional (size verilen yaz›l›m)
ile ayarlanabilen maksimum düzelti miktar›ndan k›smen daha az olacakt›r.

Objektifin mesafe bilgisi yoksa, düzelti miktar› daha az olur.

ISO h›z› artt›kça düzelti miktar› azal›r.



H›zl› Kontrol Ekran›n›n Kullan›lmas›
Çekim ayarlar›, h›zla seçebilece¤iniz ve ifllevleri ayarlayabilece¤iniz LCD
ekranda görüntülenir. Bu H›zl› Kontrol ekran› diye adland›r›l›r.

H›zl› Kontrol ekran›n› görüntüleyin.
Çekim ayarlar› görüntülendi¤inde,
       tufluna bas›n.
H›zl› Kontrol ekran› görünür (    10 sn.).

Temel Alan modlar›

‹stedi¤iniz ayar› yap›n.
ile ifllevi seçin.

Temel Alan modlar›nda, belli ilerleme
modlar›n› (sf.68) ve görüntü kay›t
kalitesini (sf.70) seçebilirsiniz.
Ekran›n alt k›sm›nda seçilen ifllev
hakk›nda k›sa bir aç›klama
görüntülenir.
Ayar› de¤ifltirmek için
        kadran›n› kullan›n.

Yarat›c› Alan modlar›

Foto¤raf› çekin.
Foto¤raf› çekmek için deklanflöre tam
bas›n.

LCD ekran kapan›r ve çekilen foto¤raf görüntülenir.
[      : Custom Functions (C.Fn)] menüsünün SET tuflu ata [Assign SET
button] ayar› (sf. 188), H›zl› Kontrol kadran› [0: Quick Control screen] d›fl›nda
bir konuma ayarland›¤›nda, Yarat›c› Alan modlar›nda H›zl› Kontrol ekran›
görüntülenmez.



H›zl› Kontol Ekran› Dizini

Diyafram (sf. 78)

Enstantane h›z› (sf. 76)

Poz telafisi /
AEB ayar› (sf. 86)

Çekim modu* (sf. 20)

Görüntü kay›t
kalitesi (sf. 70)

Resim Stili (sf. 73)

ISO h›z› (sf. 60)

Vurgulama tonu önceli¤i*
(sf. 186)

Flafl poz telafisi
(sf. 85)

Ölçüm modu (sf. 83)

‹lerleme modu (sf. 68)

Beyaz ayar› (sf. 96)

AF modu (sf. 64)

Y›ld›zla iflaretlenmifl ifllevler H›zl› Kontrol ekran› ile ayarlanamaz.

‹fllev Ayar Ekran›

H›zl› Kontrol ekran›ndan ifllevi seçin ve
       tufluna bas›n. ‹lgili ayar ekran›
görünür (enstantane h›z› ve diyafram
hariç).

Ayar› de¤ifltirmek için         kadran›n›
çevirin. Baz› ifllevlerde, ayar› de¤ifltirmek
için          kadran› da kullan›labilir.
Ayar› tamamlamak ve H›zl› Kontrol
ekran›na geri dönmek için        tufluna
bas›n.



Foto¤raf makinesi Sars›nt›s›n›n Engellenmesi*
Foto¤raf makinesinin refleks ayna hareketinin neden oldu¤u mekanik
sars›nt›s›, süper telefoto objektif veya yak›n plan (makro) objektifler ile
çekilen foto¤raflar› etkiler.  Bu durumda ayna kilidi etkili olur.
Ayna kilidi ile çekim yapmak için özel ayar ifllevlerinin [      Custom
Functions (C.Fn)] ayna kilidi [Mirror lockup] ayar›n› (sf. 187) çekim
yap›labilir [1:Enable] konumuna getirin.

Konuya odaklan›n, deklanflöre tam bas›n ve serbest
b›rak›n.

Ayna kilitlenecektir.

Deklanflöre tekrar tam bas›n.
Foto¤raf çekilir ve ayna afla¤› iner.

Çekim ‹çin ‹puçlar›

Ayna kilidi ile otomatik zamanlay›c›        kullan›m›.
Deklanflöre tam bas›l›¤›nda ayna kilitlenir ve 2 saniye içinde foto¤raf
çekilir.

Uzaktan kumandal› çekim.
Foto¤raf çekilirken foto¤raf makinesine dokunmad›¤›n›z için, uzaktan
kumandal› çekim ayna kilidi ile birlikte makine sars›nt›s›n› daha ileri
düzeyde azaltacakt›r. RC-5 Uzaktan Kumanda Cihaz› ile, ileti tufluna
bas›ld›¤›nda çekimden 2 saniye önce ayna kilitlenir. RC-1 Uzaktan
Kumanda Cihaz› ile 2 saniye gecikme ayarlay›n, ard›ndan çekin.

Foto¤raf makinesini do¤rudan günefle tutmay›n. Foto¤raf makinesinin
perdeleri s›caktan zarar görebilir.
Bulb pozlar, otomatik zamanlay›c› ve ayna kilidi kombinasyonu
kullan›yorsan›z, deklanflöre tam basmay› sürdürün (otomatik zamanlay›c›
gecikme süresi + bulb poz süresi). Otomatik zamanlay›c› sayac› geri
sayarken deklanflöre serbest b›rak›nca, deklanflör serbest kald› uyar› sesi
duyulur. Bu gerçek deklanflör serbest sesi de¤ildir. Çekim tamamlanmaz.

      (Ard› ard›na çekim) ayarland›¤›nda, tek tek çekim de etkili olmaya
sürdürür.
Ayna kilidi kilitlendikten 30 saniye sonra otomatik olarak iptal olur.
Deklanflöre tekrar bas›l›rsa ayna yeniden kilitlenir.



Live-View Çekim

Gerçek zamanl› bir resmi foto¤raf makinesinin LCD ekran›nda
veya kiflisel bilgisayar›n›zda izlerken çekim yapabilirsiniz.
Buna “Live-View çekim” denir.

Live View çekim, hareket etmeyen sabit konular›n çekiminde
etkilidir.
Foto¤raf makinesiyle LCD ekrandan izlerken çekim yaparken
foto¤raf makinesi sars›nt›s› foto¤rafta fluluk yaratabilir.
Tripod kullanman›z› tavsiye ederiz.

Uzaktan Kumandal› Live View Çekim Hakk›nda
Bilgisayar›n›za size verilen EOS Utility yaz›l›m› yükledikten
sonra, foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤layabilir ve Foto¤raf
makinesi vizörü yerine bilgisayar ekran›ndan izlerken çekim
yapabilirsiniz. Detayl› bilgi için, (ayr› sat›lan) CD'deki Yaz›l›m
Kullan›m K›lavuzunu inceleyin.



Live-View Çekim*
Çekim modunu ayarlay›n.

Çekim modunu bir Yarat›c› Alan moduna
getirin.
Live View Temel Alan modlar›nda
kullan›lamaz.

Live View resmi görüntüleyin.
       tufluna bas›n.
Live View foto¤raf LCD ekranda
görünür.
Live View foto¤raf çekilen gerçek
foto¤raf›n parlakl›k seviyesini yans›t›r.

Foto¤raf çok parlaksa,        kadran›n›
sa¤a çevirin. Foto¤raf çok koyuysa,
<…> kadran›n› sola çevirin.
Çekimin görüfl alan› yaklafl›k
%100'dür.

Konuya odaklan›n.
Çekim öncesinde, AF veya manuel odak
ile odaklan›n (sf. 111-118).
Geçerli AF modunda odaklanmak için
      tufluna bas›n.

Foto¤raf› çekin.
Deklanflöre tam bas›n.
Foto¤raf çekilir ve çekilen foto¤raf LCD
ekranda görüntülenir.

Görüntü geri izlendikten sonra, foto¤raf
makinesi Live View çekime otomatik
olarak geri döner.
Live View çekimi sonland›rmak için
      tufluna bas›n.



Live View Çekimi Etkinlefltirmek için

Live View ifllevi ayarlar› [      : Live View
function settings] alt›nda, [Live View shoot.]
seçene¤ini etkin [Enable] konumuna getirin.

Live View Çekimle Pil Ömrü [Yaklafl›k çekim say›s›]

S›cakl›k

23ºC / 73ºF
0º C / 32º F

Flafls›z %50 Flafl Kullan›m›

Yukar›daki sonuçlar tam flarjl› LP-E5 pil ile ve CIPA (Camera & Imaging
Products Association) test standartlar›na göre elde edilmifltir.
Ard› ard›na Live View çekim 23ºC/73ºF s›cakl›¤›nda 1 saattir
(tam flarjl› LP-E5 ile)

Live View çekim esnas›nda foto¤raf makinesini do¤rudan günefle
do¤rultmay›n. Günefl ›s›s› foto¤raf makinesinin iç parçalar›na zarar verebilir.
Live View çekimle ilgili önlemler için 119-120. sayfalara bak›n.

Afla¤›da belirtilen durumlarda, deklanflör sanki iki kez çekim yapm›fl gibi
duyulur ancak sadece bir foto¤raf çekilir. Ard› ard›na çekimde, sadece ilk
çekimde iki kez deklanflör sesi duyulur.

Flafll› çekimler.
ISO 3200 veya üzeri ayarland›¤›nda.



Çekim ‹fllevlerinin Ayarlanmas›*
Live View çekime özgü ifllev ayarlar› burada belirtilmifltir.

Menü ile Ayarlanan ‹fllevler

[     ] sekmesi alt›nda, [Live View functions
settings] menü seçenekleri, afla¤›da k›lavuz
gösterimi [Grid display], ölçüm zamanlay›c›s›
[Metering Timer] ve AF modu [AF mode]
olarak aç›klanm›flt›r.

K›lavuz gösterimi
                    veya                       ile k›lavuz çizgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ölçüm zamanlay›c›s›
Poz ayar›n›n görüntülenme süresini de¤ifltirebilirsiniz.

AF modu
[Live Mode] (sf. 111), [     Live mode] (sf. 112) veya [Quick mode]
(sf. 116) seçebilirsiniz.

Foto¤raf Makinesi çekime haz›r oldu¤unda seçilebilir ifllevler

LCD ekranda Live View çekim görüntülendi¤inde, AF modu, Resim Stili,
beyaz ayar›, ilerleme modu ve görüntü kay›t kalitesinin ayarlanmas› için
       tufluna bas›n.

      tufluna bas›n.
Geçerli ayarlanabilir ifllevler mavi renkte
vurgulan›r.
       seçildi¤inde, AF noktalar› da
görüntülenir.



‹fllevi seçin ve ayarlay›n.
Ayarlanacak ifllevi seçmek için
tufluna bas›n.
Seçilen ifllevin ad› altta görüntülenir.

Ayar› de¤ifltirmek için         kadran›n›
çevirin.

Live View görüntü ekrandayken dahi <MENU> ifllevler ayarlanabilir ve
      izleme ifllemi gerçekleflebilir. Toz Temizlik Verisi [     : Dust Delete
Data], Sensör Temizli¤i [     : Sensor Cleaning], Ayarlar› Temizle
[      Clear Settings] veya [     Firmeware Ver.] seçildi¤inde, Live View
çekim sonland›r›l›r.
Poz ölçüm modu, Live View çekim için de¤erlendirmeli ölçümde
sabitlenmifltir.
Özel ayarlar [     : Custom Functions (C.Fn)] menüsü alt›nda, deklanflör/
AF kilidi dü¤mesi [Shutter/AF lock button] (sf. 188), [1:AE lock/AF]
konumuna ayarlan›rsa, AF kilidini deklanflöre yar›m basarak kullanabilirsiniz.
Alan derinli¤ini kontrol etmek için, alan derinli¤i ön izleme tufluna bas›n.
Ard› ard›na çekim esnas›nda ilk çekime yap›lan ayar sonras›nda
yap›lacak olan çekimlere de uygulan›r.
<A-DEP> kullanma ile <P> kullanma ayn› ifllevi görür.
Foto¤raf makinesi uzun süre ifllem yapmad›¤›nda, foto¤raf makinesi
otomatik kapanma [      Auto power off] ayar› ile otomatik olarak kapan›r
(sf. 131). [     Otomatik kapanma] ayar› kapal› [Off] konumuna getirildi¤inde,
30 dakika sonra Live View çekim durur (foto¤raf makinesi aç›k kal›r).
Foto¤raf makinenizi size verilen AV kablosuyla veya HDMI kablosuyla
(ayr› sat›l›r) televizyona ba¤layabilir ve görüntülerinizi TV ekran›nda
izleyebilirsiniz (sf. 156-157).
Live View çekimde uzaktan kumanda (ayr› sat›l›r) kullanabilirsiniz (sf. 194).



Bilgi Gösterimleri Hakk›nda

<DISP.> tufluna her bas›fl›n›zda ekrandaki bilgi göstergesi de¤iflir.

AF modu
Live modu
Yüz Tespiti Live modu
H›zl› mod

Resim Stili
Beyaz Ayar›

‹lerleme modu
Görüntü kay›t kalitesi

AE kilidi
Enstantane h›z›

Flafl-haz›r
Diyafram

Poz seviyesi göstergesi /
AEB

Flafl poz seviyesi

AF noktas› (H›zl› mod)

Çerçeveyi büyütme

Histogram

Poz
simülasyonu

Pil kontrolü

Vurgulama tonu önceli¤i
ISO h›z›

Kalan çekim say›s›

          göstergesi beyaz renkte göründü¤ünde bu, Live View çekimin
parlakl›¤› ile çekilen resmin parlakl›¤›n›n birbirine çok yak›n oldu¤unu gösterin.
         göstergesi yan›p sönüyorsa bu, Live View çekimin parlakl›¤›n›n,
düflük veya parlak ›fl›k koflullar› nedeniyle gösterilemedi¤ini gösterir.
Ancak, çekilen foto¤raf poz ayar›n› yans›tacakt›r.
Flafl kullan›ld›¤›nda veya bulb ayar› yap›ld›¤›nda         simgesi ve
histogram gri renkte görünür. Histogram düflük veya parlak ›fl›kland›rmal›
ortamlarda düzgün bir flekilde görüntülenemez.



Odaklanma ‹çin AF Kullan›m›*

AF Modunu Seçin

Mevcut AF modlar› [Live mode] ve [     Live mode] (yüz tespiti, sf. 112) ve
h›zl› mod [Quick mode] (sf. 116) modlar›d›r.
Net odaklanma elde etmek istiyorsan›z, objektif odak modunu <MF>
konumuna getirin, resmi büyütün ve manuel odaklan›n (sf. 118).

AF modunu seçin.
[      Live View function settings]
bafll›¤›ndan [AF mode] ayar›n› seçin.
Live View çekim ekranda görüntülenirken,
H›zl› Kontrol ekran›ndan AF modunu
seçmek için        dü¤mesine bas›n.

Live Mod

Odaklanma için görüntü sensörü kullan›l›r. Live View foto¤raf ile AF gösterilir
ancak AF ifllemi H›zl› moddan daha yavafl olacakt›r. Ayn› flekilde, odaklanma
da H›zl› moddakinden daha zor olacakt›r.

AF noktas›

Live View foto¤raf› görüntüleyin.
        tufluna bas›n.
LCD ekranda Live View foto¤raf
görünür.
Ekranda     AF noktas› görünür.

AF noktas›n› hareket ettirin.
AF noktas›n› odaklanmak istedi¤iniz
yere hareket ettirmek için
dü¤mesini de kullanabilirsiniz (foto¤raf
kenarlar›na gitmez).
      tufluna bas›ld›¤›nda AF noktas›
merkeze geri döner.



Konuya odaklan›n.
AF noktas›n› konuya yöneltin ve otomatik
odaklanma için       tufluna bas›n.
Odak gerçekleflti¤inde AF noktas› yeflil
renkte yanar ve bip sesi duyulur.

Odak gerçekleflmezse AF noktas›
turuncu renkte yanar.

Resmi çekin.
Odak ve poz kontrolü yap›n ve resmi
çekmek için deklanflöre tam bas›n
(sf. 106).

(Yüz Tespiti) Live  Modu:

Live modu ile ayn› AF yöntemini kullan›r, insan yüzü tespit edilir ve
odaklan›l›r. Foto¤raf makinesini insan yüzüne çevirin.

Live View resmi görüntüleyin.
       tufluna bas›n.
LCD ekranda Live View görünür.

Yüz seçildi¤inde, odaklan›lacak yüz
üzerinde       çerçevesi görünür.

Birden fazla yüz tespit edildi¤inde,
görüntülenir.        çerçevesini hedef yüz
üzerine getirmek için          tuflunu
kullan›n.



Konuya odaklan›n.
AF noktas›n› konuya yöneltin ve otomatik
odaklanma için <AF-ON> tufluna bas›n.
Odak gerçekleflti¤inde AF noktas› yeflil
renkte yanar ve bip sesi duyulur.
Odak gerçekleflmezse AF noktas›
turuncu renkte yanar.
Yüz tespit edilemediyse,      noktas›
odaklanmak için merkezde sabitlenir.

Resmi çekin.
Odak ve poz kontrolü yap›n ve resmi
çekmek için deklanflöre tam bas›n
(sf. 106).

Odak kayarsa yüz tespiti yap›lamaz. Objektif, objektifin odak dü¤mesi
<AF> konumuna ayarlanm›fl oldu¤unda dahi manuel odaklanma
yapabilirse, kaba bir odak ayar› elde etmek için odaklanma halkas›n›
çevirin. Yüz tespit edilecek ve ekranda       görüntülenecektir.
‹nsan yüzünden baka bir nesne bir yüz olarak alg›lanabilir.
Yüz foto¤rafta çok küçük veya büyükse, çok parlak veya karanl›ksa,
yatay veya diagonal yerleflmiflse veya k›smen görünmüyorsa yüz tespiti
yap›lamayabilir.
      odaklama çerçevesi foto¤raf›n sadece bir k›sm›n› kaplayabilir.

      tufluna bas›ld›¤›nda, Live moda geçer (sf. 111). Bir baflka AF
çerçevesine geçmek için       tufluna bas›n.      tufluna tekrar
bas›ld›¤›nda, Live      (yüz tespiti) moduna geri döner.

Resmin kenar›nda yer alan bir yüzün AF çerçevesi içine al›nmas› mümkün
olmad›¤› için,       gri renkte gösterilir.       tufluna bas›ld›¤›nda
odaklanmak için merkez AF noktas›      kullan›l›r.



Live Mod ve Live      (Yüz Tespiti) Modu Hakk›nda Notlar

AF ifllemi
Odaklanma biraz zaman alabilir.
Odaklanma gerçeklefltikten sonra bile, tekrar <AF-ON> tufluna
bas›ld›¤›nda objektif oda¤a tekrar geri dönecektir.
AF ifllemi esnas›nda ve sonras›nda foto¤raf parlakl›¤›
de¤iflebilir.
Resmin ›fl›k kayna¤› de¤ifliklik gösteriyorsa ekran titreyebilir. Bu durumda
Live View çekimi durdurun ve tasarlanan ›fl›k ortam› haz›r oldu¤unda
tekrar bafllay›n.

Live modunda       tufluna bas›l›rsa, AF noktas› alan› büyütülür.
Büyütülmüfl gösterimde odaklanma güç oluyorsa, normal gösterime geri
dönün ve otomatik odaklan›n. Normal ve büyütülmüfl izleme aras›nda
AF h›z› fark› olabilir.
Live modunun normal gösteriminde otomatik odaklan›r ve sonra resmi
büyütürseniz odak kayabilir.
Live        modunda,       tufluna bas›ld›¤›nda foto¤raf büyütülmez.

Live modda veya Live      (yüz tespiti) modunda, periferideki bir konu
çekilmek isteniyorsa ve hedef odak dahilinde de¤ilse, odaklanmak için
konu üzerine merkez AF noktas›n› kadrajlay›n, ard›ndan resmi çekin.
Harici Speedlite, AF-yard›mc› ›fl›¤›n› yaymaz.
AF, RS-60E3 Uzaktan Kumanda Dü¤mesi (ayr› sat›l›r) ile çal›flmaz.



Afla¤›da belirtilen durumlarda odaklanma zorlu¤u çekilebilir:
Gökyüzü ve parlak renkli yüzeyler gibi düflük kontrastl›
konular.
Düflük ›fl›kland›rmal› konular.
Sadece yatay yönde kontrasta sahip çizgili veya desenli
zeminler.
Düflük ayd›nlatmal› ortamlarda parlakl›k, renk ve desen ayar› de¤iflen
konular.
Gece sahneleri veya gece çekilen portreler
Floresan ›fl›¤› alt›nda veya foto¤raf titriyorsa.
Çok küçük konular.
Ifl›¤› güçlü yans›tan konular.
Hem yak›n hem de uzaktaki, AF noktalar› ile çevrelenmifl konular.
Örne¤in, kafesteki bir hayvan.
AF çerçevesi içinde hareket etmeyi sürdüren ve foto¤raf makinesi
sars›nt›s› veya konudaki fluluk nedeniyle sabitlenemeyen konular.
Foto¤raf makinesine yaklaflan/uzaklaflan
konular.
Oda¤›n afl›r› d›fl›nda kalan bir konu için AF kullan›ld›¤›nda.
Yumuflak odak objektifi ile yumuflak odakl› foto¤raf çekerken.
Özel bir efekt filtresi kullan›l›rken.



H›zl› Mod

Tek Çekim AF modunda (sf. 64) odaklanmak için kullan›lan AF sensörü, vizör
çekimindeki ile ayn›d›r.
‹stedi¤iniz alana h›zla odaklanabilirsiniz ancak AF ifllemi esnas›nda Live View
foto¤raf k›sa süre kesintiye u¤rar.

Live View foto¤raf› görüntüleyin.
      tufluna bas›n.
LCD ekranda Live View foto¤raf
görünür.
Ekrandaki küçük kutu AF çerçevesidir
ve büyük kutu da büyütme çerçevesidir.

AF noktas›

Büyütme çerçevesi

AF noktas›n› seçin.
       tufluna bas›l›nca, H›zl› Kontrol ekran›
görüntülenir.
Mevcut ayarlanabilir ifllevler mavi renkte
vurgulan›r.
AF noktas›n› seçmek için          tufluna
bas›n.
AF noktas›n› seçmek için        kadran›n›
çevirin.



Konuya odaklan›n.
Seçilen AF noktas›n› konuya çevirin ve

< > tuflunu bas›l› tutun.
Live View foto¤raf kapan›r, refleks
aynas› geri çekilir ve AF bafllar.

Odaklanma gerçekleflti¤inde bip sesi
duyulur ve Live View foto¤raf yeniden
görünür.
Odaklanmada kullan›lan AF noktas›
k›rm›z› renkte görüntülenir.

Foto¤raf› çekin.
Odak ve poz kontrolü yap›n, ard›ndan
foto¤raf› çekmek için deklanflöre bas›n
(sf. 106)

Otomatik odaklanma esnas›nda foto¤raf çekilemez. Live View foto¤raf
ekranda göründü¤ünde foto¤raf çekin.
Otomatik odak, RS-60E3 Uzaktan Kumanda ile (ayr› sat›l›r) ayarlanamaz.



Manuel Odaklanma*
Resmi büyütün ve manuel olarak odaklan›n.

Odak modunu <MF> konumuna
getirin.

Odak ayar› için objektifin odak halkas›n›
çevirin.

Odaklanma çerçevesini odaklanmak
istedi¤iniz konuma getirin.

Odak çerçevesini ilerletmek için
      tufluna bas›n.

Merkez odak noktas›na ilerlemek için
      tufluna bas›n.Büyütme çerçevesi

Resmi büyütün.
      tufluna bas›n.
Odaklanma çerçevesi içindeki alan
büyütülür.
     tufluna her bas›ld›¤›nda gösterge
format› afla¤›da gösterildi¤i gibi de¤iflir.

Normal görüfl

Manuel odaklan›n.
Büyütülmüfl resmi bakarken odaklanmak
için objektifin odak halkas›n› çevirin.
Odaklanma gerçeklefltikten sonra tam
görüfle geri döndükten sonra
     tufluna bas›n.

AE kilidi

Büyütülmüfl alan

Büyütme

Resmi çekin.
Odak ve poz kontrolü yap›n, ard›ndan
resmi çekmek için deklanflöre bas›n
(sf. 106).



Live View Görüntü Hakk›nda Notlar
Düflük ve yüksek ayd›nlatmal› ortamlarda, Live View foto¤raf çekilen
konunun parlakl›¤›n› yans›tmayabilir.
Resmin ›fl›k kayna¤› de¤ifliklik gösteriyorsa ekran titreyebilir. Bu durumda
Live View çekimi durdurun ve tasarlanan ›fl›k ortam› haz›r oldu¤unda
tekrar bafllay›n.
Live View foto¤raf ekranda gösterilirken foto¤raf makinesini farkl› bir yöne
çevirirseniz bu k›sa süreli parlakl›k ayar› kayb›na neden olabilir ve foto¤raf
düzgün görünmeyebilir. Çekimden önce resmin parlakl›k ayar›n›n tekrar
oturmas›n› bekleyin.
Foto¤rafta çok parlak bir ›fl›k kayna¤› varsa (örne¤in günefl) bu parlak
foto¤raf LCD ekranda karanl›k görünebilir. Ancak, çekilen foto¤rafta bu
parlak alan düzgün görünecektir.
LCD parlakl›¤› [     LCD Brightness] ayar›n›, düflük ayd›nlatmal› ortamlar
için ayarlarken Live View foto¤rafta krominans parazitlenme oluflabilir.
Ancak, çekilen foto¤rafta krominans parazit oluflmaz.
Foto¤raf büyütülürken foto¤raf parlakl›¤› gerçekten daha fazla
görünebilir.

     simgesi hakk›nda
Live View çekim do¤rudan günefl ›fl›¤› alt›nda veya di¤er s›cak ortamlarda
gerçeklefltiriliyorsa, ekranda      simgesi (makine iç ›s›s› yükseldi)
görüntülenebilir. Live View çekime yüksek makine ›s›s› ile devam
ederseniz, görüntü kalitesi bozulabilir. Bu nedenle, uyar› simgesi
görüntülendi¤inde Live View çekime ara verin.
Live View çekime ekranda       uyar› simgesi görüntülenirken ve makine
iç ›s›s› yüksekken devam edilirse, Live View çekim otomatik olarak durur.
Live View çekim foto¤raf makinesinin iç ›s›s› düflene dek devre d›fl› kal›r.



Çekim Sonuçlar› Hakk›nda Notlar
Live View ifllevi ifle uzun süre ard› ard›na çekim yap›l›rsa, foto¤raf
makinesinin iç ›s›s› yükselebilir ve bu, görüntü kalitesinden bozulmaya
neden olabilir. Foto¤raf çekmedi¤iz zaman Live View çekimi kapat›n.

Uzun bir enstantane çekmeden önce Live View çekimi bir süreli¤ine
durdurun ve çekimden önce birkaç dakika bekleyin.

Yüksek ›s›, yüksek ISO h›z› veya uzun enstantane kullan›m› Live View
çekimde parazitlenmeye veya düzensiz renk oluflumuna neden olabilir.
Yüksek ISO h›zlar5›nda çekim yap›l›rken parazitlenme (yatay bantlar,
›fl›k noktalar› vb.) oluflabilir.
Foto¤raf büyütülmüflken çekim yap›yorsan›z, poz ayar› istedi¤iniz gibi
olmayabilir. Resmi çekmeden önce tam görünüme geri dönün.
Büyütülmüfl izlemede enstantane h›z› ve diyafram de¤eri k›rm›z› renkte
gösterilir. Resmi büyütülmüfl izlemede çekseniz bile çekilen foto¤raf
normal görümünde yans›r.

Özel Ayar ‹fllevleri Hakk›nda
Live View çekim baz› Özel Ayar ‹fllevlerini devre d›fl› b›rak›r
(sf. 183).
Özel ‹fllev ayarlar› menüsündeki [      : Custom Functions (C.Fn) ]
menüsünün Otomatik Ifl›k ‹yilefltirici [Auto Lightining Optimizer] (sf. 186)
ayar› devre d›fl› [3:Disable] b›rak›l›rsa, karanl›k pozlanm›fl alanlar (poz
telafisi ile ayarlay›n) daha parlak görünür.

Objektif ve flafl hakk›nda
Süper telefoto objektiflerin odak preset özelli¤i kullan›lamaz.
FE kilidi, dahili flafl veya harici bir Speedlite ile kullan›lamaz. Modelleme
flafl› harici Speedlite ile kullan›lamaz.
Yap›ld›¤›nda sanki iki çekim yap›lm›fl izlenimi oluflur. Ancak tek bir
foto¤raf çekilir.



Video Çekim

Video çekim için Mod Kadran›n›
      konumuna getirin. Video
çekim dosyas› format› MOV'dur.

Video Çekim için SD Kartlar
Video çekim yaparken, SD speed Class 6                   veya
üzeri kartlar› kullan›n. Class 6'dan daha düflük bir h›za
sahip bir kart kullan›ld›¤›nda, video çekim ve izleme
ifllemler düzgün bir flekilde gerçekleflmeyebilir.
Ayr›ca, video çekimde yüksek kapasiteli bir kart
kullanman›z› tavsiye ederiz.

Full HD 1080 Hakk›nda
Full HD 1080, 1080 dikey pikselli (tarama
çizgileri) High-Definition ile uyumu gösterir.



Video Çekim
Video çekimlerin izlenmesi için foto¤raf makinesini bir TV'ye ba¤laman›z›
tavsiye ederiz (sf. 156-157).

Mod kadran›n›        konumuna getirin.
Yans›tma aynas› bir uyar› sesi ç›kar›r,
ard›nda görüntü LCD ekranda
görüntülenir.

Konuya odaklan›n.
Video çekimden önce, otomatik olarak
veya manuel olarak odaklan›n (sf. 111-1118).
Geçerli AF modunda odaklanmak için
      tufluna bas›n.

Video çekin.
Video çekimini bafllatmak için
tufluna bas›n. Çekimi durdurmak için ise,
tekrar       tufluna bas›n.
Video çekim yap›l›rken, ekran›n
sa¤ üst köflesinde       iflareti
görüntülenir.

Video çekim esnas›nda objektifi günefle yöneltmeyin. Günefl
›s›s› makinenin iç parçalar›na zarar verebilir.
Video çekimle ilgili önlemler için sayfa 127-128'i inceleyin.
Gerekiyorsa, sayfa 119 ve 120'deli Live View çekimler ilgili
önlemleri de okuyun.

Sürekli yap›lm›fl bir video çekim kayd›, bir dosya olarak kaydedilir.
<ISO> tufluna basarak AE kilidi mümkündür. AE kilidini iptal etmek için
      tufluna bas›n.
Enstantane h›z›, ISO h›z› ve diyafram de¤eri otomatik olarak ayarlan›r.
Deklanflöre yar›m bas›ld›¤›nda ekran›n sol alt›nda enstantane h›z› ve
diyafram de¤eri görüntülenir (sf. 126). Bu, foto¤raf çekimi için
poz ayar›d›r.
Tam flarjl› LP-E5 Pil Grubu ile toplam çekim süresi flu flekildedir:
23C/73F: yaklafl›k **saat, 0C/32F: ** dakika.



Video Çekim Ayarlar›
Video çekime özgü ifllevlerin ayarlar› burada aç›klanm›flt›r.

Menü ile ‹fllev Ayarlar›

Video çekim ekran›n›
görüntüleyin.

       menü sekmesini seçin.
Görüntülenen menü seçenekleri
afla¤›da aç›klanm›flt›r.

Video çekim boyutu
Full HD (Full High-Definition) kay›t kalitesi.
HD (High-Definition) kay›t kalitesi.
Standart kay›t kalitesi. Ekran format› 4:3'tür.

Toplam Video Çekim Kayd› ve Dosya Boyutu

Video
çekim
boyutu

Toplam Kay›t Süresi
Dosya Boyutu

4GB Kart                  16GB Kart

dk.

dk.

dk.

dk.

1 saat, 13 dk.

1 saat, 39 dk.

MB/dk.

MB/dk.

MB/dk.

[1280x1080] ayar›nda, saniyede 20 kare çekim yap›l›r. [1280x720] ve
[640x480] ayarlar›nda, 30 kare saniyedir.
Alttaki ve üstteki veya soldaki ve sa¤daki yar› fleffaf k›s›mlar
kaydedilmez.
ZoomBrowser EX/ImageBrowser (size verilen yaz›l›m) ile video çekimden
foto¤raf alabilirisiniz. Foto¤raf kalitesi flu flekilde olacakt›r: [1920x1080]
ayar›nda 2 mega piksel, [1280x720] ayar›nda yaklafl›k 1 mega piksel ve
[640x480] ayar›nda yaklafl›k 300.000 piksel.

AF modu
AF modu, 111-117. sayfalarda tarif edilen ile ayn›d›r. [Live Mode], [      Live
Mode] veya [Quick Mode] seçebilirisiniz. Hareketli bir konunun sürekli odak
takibinin yap›lmad›¤›n› unutmay›n.



K›lavuz gösterimi
                    veya                      ile, k›lavuz çizgileri görüntüleyebilirisiniz.

Ölçüm zamanlay›c›s›
<ISO> tuflu ile, AE kilidinin ne kadar süre korunaca¤›n›
belirleyebilirsiniz.

Ses Kayd›
Ses kay›t ayar› aç›k [On] konumuna ayarland›¤›nda, dahili mikrofon ile
tek ses kaydedilir. (Harici mikrofon kullan›lamaz.) Ses kay›t seviyesi
otomatik olarak ayarlan›r.

Uzaktan kumanda
Video çekimi bafllatmak ve durdurmak için RC-1/RC-5 Uzaktan Kumanda
(ayr› sat›l›r, sf. 194) kullanabilirsiniz. RC-1 ile, zamanlama dü¤mesini <2>
(2 sn. gecikme) konumuna getirin, ard›ndan ileti tufluna bas›n. dü¤me
     konumuna (ani çekim) ayarlanm›flsa, foto¤raf çekimi etkin hale
getirilir.

Foto¤raf Makinesi Haz›r Oldu¤unda Ayarlanabilir ‹fllevler

Çekim LCD ekranda görüntülendi¤inde,        tufluna basarak AF modu,
Resim Stili, beyaz ayar›, video çekim boyutu ve foto¤raf kayd› kalitesi
ayarlanabilir.

       tufluna bas›n.
Geçerli ayarlanabilir ifllevler mavi renkte
vurgulan›r.
         seçildi¤inde, AF noktalar› da
görüntülenir.

‹fllevi seçin ve ayarlay›n.
Ayarlanacak ifllevi seçmek için
      tufluna bas›n.
Seçilen ifllevin ad› altta
görüntülenir.
Ayar› de¤ifltirmek için         kadran›n›
çevirin.





Bilgi Gösterimi Hakk›nda

<DISP.> tufluna her bas›ld›¤›nda bilgi gösterimi de¤iflir.

AF modu
Live mod
Yüz Tespiti Live modu
H›zl› mod

Resim Stili
Beyaz ayar›

Video çekim boyutu
Görüntü kayd› kalitesi

AE kilidi

Enstantane h›z›

Diyafram

Poz telafi miktar›

Kalan video çekim süresi/
Geçen süre

Video çekim kayd›

Kareyi büyütme

AF noktas›
(H›zl› mod)

Poz
simülasyonu

Pil kontrolü

ISO h›z›

Kalan çekim

Foto¤raf makinesinde kart yoksa, video çekim kay›t boyutu ve kalan video
çekim süresi k›rm›z› renkte görüntülenir.
Video çekim bafllad›¤›nda, kalan video çekim süresi yerine geçen süre
görüntülenir.
         beyaz renkte görüntülendi¤inde bu, Live View görüntünün parlakl›¤›
gerçek video çekime çok yak›n oldu¤unu gösterir.         yan›p sönüyorsa
bu, Live View görüntünün düflük veya parlak ayd›nlatma koflullar›
nedeniyle uygun parlakl›k ayar›nda görüntülenmedi¤ini belirtir. Ancak,
gerçek video çekim kayd› poz ayar›n› yans›t›r.



Video Çekim ile ‹lgili Notlar

Kay›t ve Görüntü Kalitesi
[1920x1080] ayar›nda, kaydedilen çekim h›z› daha düflük olacak ve bu
nedenle, h›zl› hareket eden konular veya sahneler bulan›k görünebilir.
Video çekime bafllad›ktan sonra, video çekim otomatik olarak durur.
Video çekimi tekrar bafllatmak için       tufluna bas›n. (Yeni video çekim
kayd› bafllar).
Foto¤raf makinesine tak›lan objektifin görüntü sabitleyicisi varsa,
deklanflöre yar›m basmad›¤›n›zda bile görüntü sabitleyici sürekli çal›fl›r.
Görüntü Sabitleyici toplam video çekim süresinde veya mevcut çekim
say›s›nda azalmaya neden olabilir. Tripod kullan›yorsan›z veya Görüntü
Sabitleyici ifllevine gerek yoksa, IS ayar›n› <OFF> konuma getirin.
Foto¤raf makinesinin dahili mikrofonu makinenin ifllem sesini de
kaydeder. Herhangi bir ses kayd› istemiyorsan›z, ses kayd› seçene¤ini
kapal› [Off] konumuna getirin.
Video çekiminde, konu anl›k olarak adak d›fl›na ç›kaca¤› veya poz
de¤iflece¤i için, otomatik odaklanma yapman›z tavsiye edilmez. AF modu
[Quick Mode] seçene¤ine ayarlanm›fl olsa bile, video çekim esnas›nda
Live View moduna geçecektir.
Video çekim, yeterli kart kapasitesi olmad›¤› için gerçekleflmezse, video
çekim boyutu ve kalan çekim süresi (sf. 126) k›rm›z› renkte
görüntülenir.
Düflük bir yazma h›z›na sahip bir kart kullan›ld›¤›nda, sa¤daki
befl seviye göstergesi video çekim esnas›nda görüntülenebilir.
Bu, karta daha ne kadar verinin kaydedilebilece¤ini (harici
buffer haf›zadaki kalan kapasiteyi) gösterir. Kart›n yazma h›z›
düflükse, gösterge daha h›zl› yükselir.

Gösterge
Kart›n yazma h›z› yüksekse, gösterge ekranda görüntülenmez
veya seviye çok yavafl yükselir. Önce birkaç deneme çekimi
yaparak kart›n yazma h›z›n› kontrol edin.
Video çekim modunda, baz› Özel Ayar ‹fllevleri devre d›fl› b›rak›l›r
(sf. 183).



Video Çekim ‹le ‹lgili Notlar

Foto¤raf makinesinin iç ›s›s› yükselir ve görüntü bozulmas› görülür:
Uzun süre video çekim kayd› yaparsan›z, foto¤raf makinesinin iç ›s›s›
yükselir. Bu, görüntü kalitesinde bozulmaya neden olabilir. Çekim
yapmad›¤›n›zda gücü kapat›n.
Do¤rudan günefl alt›nda veya yüksek s›cakl›kta çekim yaparsan›z,
ekranda       simgesi (yüksek iç ›s› uyar›s›) görüntülenebilir. Bu simge
görüntülenirken çekim yapmaya devam ederseniz, görüntü kalitesi
bozulabilir. Makineyi kapatman›z ve so¤umas› için bir süre beklemeniz
gerekir.
Ekranda       simgesi görüntüleniyor ve siz hala makine iç ›s›s›
yükseldikçe çekime devam ediyorsan›z, video çekim otomatik olarak
durur. Bu durumda, makinenin iç ›s›s› düflene dek tekrar çekim
yapamayabilirsiniz. Gücü kapat›n ve bir süre bekleyin.

‹zleme ve TV'ye Ba¤lant›
Video çekim esnas›nda ani parlakl›k de¤iflimi olursa, video çekim
izlenirken parlakl›¤›n olufltu¤u k›s›m k›sa süre sabitlenebilir.
Foto¤raf makinesi-TV ba¤lant›s› HDMI kablo ile (sf. 157) yap›ld›¤›nda ve
[1920x1080] Live View çekim izlendi¤inde, TV'de görüntülenen görüntü
küçük olabilir. Ancak video çekim ayarland›¤› gibi [1920x1080] boyutunda
kaydedilir.
Foto¤raf makinesi-TV ba¤lant›s› yap›lm›fl (sf. 156-157) video çekim
esnas›nda foto¤raf görüntüleniyorsa, TV'den ses ç›k›fl› olmaz. (Ses
düzgün kaydedilir ancak foto¤raf makinesinden TV'ye ses ç›k›fl› olmaz.)



Pratik Özellikler

Bip sesinin k›s›lmas› (sf. 130)
Kart hat›rlat›c› (sf. 130)
Görüntü geri izleme süresinin ayarlanmas› (sf. 130)
Otomatik kapanma süresinin ayarlanmas› (sf. 131)
LCD ekran parlakl›¤›n›n ayarlanmas› (sf. 131)
Dosya numaraland›rma yöntemleri (sf. 132)
Otomatik foto¤raf döndürme (sf. 134)
Foto¤raf makinesi ayarlar›n›n kontrolü (sf. 135)
Foto¤raf makinesinin fabrika ayarlar›na geri çevrilmesi (sf. 136)
LCD ekran›n otomatik kapanmas›n›n engellenmesi (sf. 138)
Çekim ayarlar› ekran renginin de¤ifltirilmesi (sf. 138)
Flafl kontrolü (sf. 139)
Otomatik sensör temizli¤i (sf. 142)
Toz temizlik verisinin eklenmesi (sf. 143)
Manuel sensör temizli¤i (sf. 145)



Pratik ‹fllevler

Bip Sesinin Kapat›lmas›

Odaklanma gerçekleflti¤inde veya otomatik zamanlay›c› ifllemleri esnas›nda
duyulan bip sesini kapatabilirsiniz.

[      ] sekmesindeki bip sesi [Beep]
seçene¤ine gelin ve        tufluna bas›n.
Kapal› [Off] seçene¤ine gelin ve
       tufluna bas›n.

Kart Hat›rlat›c›

Bu foto¤raf makinesine kart tak›l› olmad›¤›nda çekim yap›lmas›n› engeller.

[      ] sekmesindeki karts›z çekim [Release
shutter without card] seçene¤ine gelin ve
      tufluna bas›n. Devre d›fl› [Disable]
seçene¤ine gelin ve        tufluna bas›n.
Foto¤raf makinesine kart tak›l› olmad›¤›nda
deklanflöre basarsan›z, vizörde “Card”
ibaresi görünür ve deklanflör serbest
kalmaz.

Görüntü ‹zleme Süresinin Ayarlanmas›

Resmin çekim hemen sonra LCD ekranda kalma süresi ayarlanabilir. Kapal›
[Off] seçene¤inde görüntü ekranda görünmez. Tut [Hold] seçene¤inde
Otomatik güç kapal› [Auto power off] seçene¤i görünene kadar görüntü
ekranda kal›r. LCD ekran göstergeleri gözünüzü vizöre yaklaflt›rd›¤›n›zda,
deklanflöre bast›¤›n›zda veya herhangi bir foto¤raf makinesi ifllemi
yapt›¤›n›zda kapan›r.

[      ] sekmesindeki, ‹zleme süresi
[Review time] seçene¤ine gelin ve
      tufluna bas›n. Süreyi ayarlay›n ve
      tufluna bas›n.



Foto¤raf makinesinin Otomatik Kapanma Süresinin Ayar›

Güç tasarrufu sa¤lamak için, foto¤raf makinesini ifllem yap›lmadan geçen
belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanmas› için ayarlayabilirsiniz.
Otomatik kapanma süresini de ayarlayabilirsiniz.  Foto¤raf makinesinin
otomatik olarak kapanma sonucu kapan›rsa, deklanflöre yar›m basarak
veya <MENU>, <DISP.>       veya        tufllar› ile yeniden çal›flt›rabilirsiniz.
Kapal› [Off] ayar› seçildi¤inde foto¤raf makinesini ya kendiniz kapat›n
veya güçten tasarruf etmek için foto¤raf makinesi ayarlar›n› <DISP.>
konumuna getirin.
Kapal› [Off] ayar› yap›lm›flsa ve foto¤raf makinesi 30 dakikad›r
kullan›lm›yorsa, LCD ekran otomatik olarak kapan›r. LCD ekran› aç›n
ve <DISP.> tufluna bas›n.

[      ] sekmesindeki Otomatik Kapama
[Auto power off] seçene¤ine gelin ve
      tufluna bas›n. Süreyi ayarlay›n ve
      tufluna bas›n.

LCD Ekran Parlakl›¤›

Ekran okumas›n› kolaylaflt›rmak için LCD ekran parlakl›¤›n› ayarlayabilirsiniz.

[     ] sekmesindeki LCD parlakl›¤›
[LCD Brightness] seçene¤ine gelin ve
       tufluna bas›n. Ayar ekran›ndaki
         tuflu ile parlakl›¤› ayarlay›n ve
       tufluna bas›n.
Resmin pozunu kontrol ederken, LCD
ekran parlakl›¤›n› 4'e ayarlay›n ve ›fl›k
s›zmalar›n›n izlenen resmi etkilemesini
engelleyin.



Dosya Numaraland›rma Yöntemi

Dosya numaralar› filmlerdeki kare numaralar›na benzer. Çekilen görüntülere
0001 'den 9999'a kadar olan say›lardan otomatik olarak birer dosya numaras›
verilir.  Görüntüler seçilen klasörde saklan›r. Kiflisel bilgisayar›n›zda dosya
numaras› flu formatta görünür: IMG_0001.JPG

[      ] sekmesindeki, Dosya
Numaraland›rma [File numbering]
seçene¤ine gelin ve        tufluna bas›n.
Bir dosya numaraland›rma yöntemi
seçmek için afla¤›daki aflamalar› uygulay›n
ve       tufluna bas›n.

[Continuous] (Ard›fl›k): Dosya numaraland›rma kart de¤ifltirildikten
sonra devam eder.
Dosya numaralama ifllemi kart› de¤ifltirdikten sonra bile, 9999'a kadar
s›ral› olarak devam eder. Bu, görüntülerinizi 0001-9999 aras›ndaki herhangi
bir numarada, ayn› dosya numaras›na sahip olmadan ayn› dosyada
saklaman›z› kolaylaflt›r›r.
E¤er kart haf›zas›nda daha önceden kaydedilmifl görüntüler varsa foto¤raf
makinesi dosyalar› karfl›laflt›racak ve en son kaydedilen resmin en yüksek
numaras›ndan kaydetmeye bafllayacakt›r. Ard›fl›k s›ralama yöntemini
kullanmak istiyorsan›z, her seferinde yeni formatlanm›fl bir kart kullan›n.

Kart de¤ifltirildikten sonra dosya numaraland›rma

Sonraki ard›fl›k dosya



[Auto reset] (otomatik s›f›rlama): Kart her de¤iflti¤inde dosya
numaras›n› 0001'de s›f›rlar.
Kart her de¤ifltirdi¤inizde, dosya numaraland›rma 0001'den bafllar. Bu
görüntüleri kartlara göre düzenlemek istedi¤inizde kullan›fll›d›r.
Kartta önceden kaydedilmifl görüntüler varsa, yeni çekilen resmin dosya
numaraland›rmas›, kartta önceden yer alan resmin numaras›n› takip eder.
Dosya numaraland›rma ifllemine 0001'den bafllamak için kart› kullanmadan
önce formatlay›n.

Kart de¤ifltirildikten sonra dosya numaraland›rma

Dosya numaras› s›f›rland›

[Manual reset] (manuel s›f›rlama): Dosya numaras› istedi¤iniz her
zaman veya yeni bir klasör olufltururken 0001'de s›f›rlan›r.
Bu ifllem otomatik olarak yeni bir klasör yarat›r ve dosya numaraland›rmay›
0001'den bafllat›r.
Klasör yarat›ld›ktan sonra çekti¤iniz görüntüler bu yeni klasörde saklan›r.
Manuel s›f›rlamadan önce ifllemde olan dosya numaraland›rma yöntemi
(otomatik s›f›rlama veya sürekli numaraland›rma) etkin olmaya devam
edecektir.

999 no'lu klasör aç›ld›¤›nda LCD ekranda klasör numaras› dolu [Folder
number full] mesaj› belirir. Klasör 9999 dosya numaras›na ulaflt›¤›nda kartta
hala yer olsa bile yeni çekim yapamazs›n›z. LCD ekranda kart› de¤ifltirmeniz
gerekti¤ini söyleyen bir mesaj görünür. Kart› yenisiyle de¤ifltirin.

JPEG ve RAW görüntülerin dosya isimleri “IMG_” ile bafllar. Uzant›s›, JPEG
görüntüler için “.JPG” ve RAW görüntüler için “.CR2” olacakt›r.



Foto¤raflar›n Otomatik Döndürülmesi

Dikey pozlar otomatik olarak döndürülebilir ve foto¤raf
makinesinin LCD ekran›nda ve bilgisayar ekran›nda
yatay yerine dikey konumda izlenebilir. Bu özellik
de¤ifltirilebilir.

[      ] sekmesindeki otomatik döndür [Auto
Rotate] seçene¤ine gelin ve
tufluna bas›n. Ayarla ilgili aç›klamalar›
afla¤›da bulabilirsiniz. ‹stedi¤iniz seçene¤e
gelin ve       tufluna bas›n.

Dikey bir foto¤raf hem foto¤raf makinesinin LCD ekran›nda
hem de kiflisel bilgisayar›n›zda otomatik olarak döndürülebilir.

Aç›k

Yatay foto¤raf sadece bilgisayar ekran›nda döndürülebilir.Aç›k

Kapal› Dikey foto¤raf bu ayardayken döndürülemez.

S›kça Sorulan Sorular

Dikey foto¤raf, çekimden hemen sonra izleme esnas›nda
döndürülemiyor.
Dikey foto¤raf sadece izleme esnas›nda döndürülebilir.
[On             ] ayarlan›yor ancak, görüntü izleme esnas›nda döndürülemiyor.
Otomatik döndürme ifllemi ayar› [Auto Rotate], foto¤raf çekilirken
kapal› [Off] konumdaysa çal›flmaz. Ayn› flekilde, dikey foto¤raf çekilirken
foto¤raf makinesi yukar› veya afla¤› do¤ru tutulurken çekilmiflse, çekilen
bu foto¤raf izleme esnas›nda döndürülmeyebilir. Bu durumda sf. 151'deki
“Görüntülerin Döndürülmesi” bölümünü inceleyin.
Resmin aç›k [On       ] ayar›nda LCD ekranda
döndürülmesi.
Aç›k [On            ] ayar›na gelin, ard›ndan resmi izleyin. Foto¤raf döndürülecektir.

Dikey foto¤raf bilgisayar ekran›nda döndürülemiyor.
Kullan›lan yaz›l›m foto¤raf döndürme özelli¤iyle uyumlu de¤il. Bunun
yerine foto¤raf makinesinin toplu yaz›l›m›n› kullan›n.



DISP. Foto¤raf Makinesi Ayarlar›n›n Kontrolü

Menü görüntülendi¤inde, foto¤raf makinesinin halihaz›rdaki ayarlar›n› kontrol
etmek için <DISP.> tufluna bas›n.

Menü görüntülendi¤inde, ayarlar›
görüntülemek için <DISP.> tufluna
bas›n.
Menüye dönmek için <DISP.> tufluna
bas›n.
Foto¤raf makinesi ayar göstergesine
geri dönmek için deklanflör tufluna yar›m
bas›n.

Ayar Göstergesi

Live View çekim (sf. 105)

K›rm›z› göz düzeltisi (sf. 63)

Otomatik döndürme göstergesi (sf. 134)

LCD ekran otomatik kapal› (sf. 138)

Kalan kart kapasitesi
Renk alan› (sf. 93)
WB düzeltme (sf. 98)/
WB dizeleme (sf. 99)

Tarih/Saat (sf. 29)

Bip sesi (sf. 130)

Otomatik kapanma (sf. 131)

Sensör temizli¤i (sf. 142)



Foto¤raf makinesinin Fabrika Ayarlar›na Geri Çevrilmesi*

Foto¤raf makinesinin tüm çekim ayarlar›n›n ve Özel Ayarlar›n fabrika ayarlar›na
geri çevrilmesini sa¤lar. <P> ve di¤er Yarat›c› Alan modlar›nda kullan›l›r.

Ayarlar› iptal et [Clear Settings]
ayar›n› seçin.

[      ] sekmesindeki, ayalar› iptal et
[<…> Clear settings] seçene¤ine gelin
ve        tufluna bas›n.

‹stedi¤iniz seçene¤e gelin.
Foto¤raf makinesini fabrika ayar›na geri
çevirmek için bütün foto¤raf makinesi
ayarlar›n› iptal et [Clear all camera settings]
ayar›na gelin ve        tufluna bas›n.
Özel Ayarlar› fabrika ayarlar›na geri çevirmek için bütün
foto¤raf makinesi ayarlar›n› iptal et [Clear all Custom
Func. (C.Fn)] seçene¤ine gelin ve         tufluna bas›n.

[OK] seçene¤ine gelin.
[OK] seçene¤ine gelin ve foto¤raf makinesi
ayarlar›n› iptal etmek için         tufluna bas›n.
Bütün foto¤raf makinesi ayarlar›n› iptal et [Clear all
camera settings] ayar› seçildi¤inde, foto¤raf makinesi
afla¤›daki ayarlara geri döner.

Çekim Ayarlar›
AF Modu                  Tek Çekim AF

AF nokta seçimi        Otomatik AF seçimi

Ölçüm modu      (De¤erlendirmeli
ölçüm)

ISO H›z›                  AUTO (otomatik)

‹lerleme modu      (Tek tek çekim)

Poz Telafi/AEB          ‹ptal edildi

Flafl poz telafi 0 (S›f›r)

Live View çekim        Çekim yap›lamaz

Görüntü kay›t ayarlar›
Kalite

Resim Stili            Standart
Renk alan›            sRGB

Beyaz ayar›                 (Otomatik)

WB düzelti            ‹ptal edildi

WB dizeleme        ‹ptal edildi

Etkin/Düzelti
verisi korunur

Periferi
ayd›nlatma
düzeltisi

Dosya numaraland›rma Ard›fl›k

Otomatik temizleme Etkin

EtkinToz Temizlik Verisi



Foto¤raf Makinesi Ayarlar›

Otomatik kapanma   30 sn.
Bip sesi               Aç›k

Karts›z çekim Etkin

Geri izleme süresi    2 sn.

Görüntü atlama        10 görüntü
Otomatik döndürme Aç›k
LCD parlakl›¤›

Video çekim ayarlar›

Video çekim boyutu

AF modu                 Live mod

Ses kayd›                Aç›k
K›lavuz gösterimi      Kapal›

Ölçüm zamanlay›c›s›   4 sn.
Uzaktan kumanda     Devre d›fl›

Özel ayar ifllevi, tarih/saat, dil, video sistemi ve Menüm ö¤eleri de¤iflmez.

Telif Hakk› Bilgisi Hakk›nda

Telif hakk›n bilgisini ayarlamak için EOS Utility (size verilen yaz›l›m)
kullan›yorsan›z, telif hakk›, bilgisi resmin Exif bilgisine eklenecektir. Foto¤raf
makinesi ile telif hakk› bilgisi sadece görüntülenebilir veya silinebilir. Telif
hakk›n bilgisi ayarlanmam›flsa, ekranda gri renkte görünür.

Görüntülenen ayarlar› iptal et [Clear
settings] ekran›ndan, telif hakk› bilgisini
görüntülemek için <INFO> tufluna bas›n.
[Clear settings] ekran›na geri dönmek
için <MENU> tufluna bas›n.
Telif hakk› bilgisini seçmek için, [Clear
settings] ekran›ndan telif hakk› bilgisini
sil [Delete copyright information]
seçene¤ine gelin.



LCD Ekran›n otomatik olarak kapanmas›n›n önlenmesi

Bu ifllev, gözünüz vizör göz deste¤i yan›ndayken göstergeler kapal›
sensörünün çekim ayarlar› ekran›n› otomatik olarak kapatmas›n› engeller.

LCD otomatik kapal› [LCD auto off]
seçene¤ine gelin.

[      ] tab› alt›ndaki [LCD auto off]
seçene¤ine gelin ve        tufluna bas›n.
Devre d›fl› [Disable] ayar›n› seçin ve
        tufluna bas›n.

Çekim Ayarlar› Ekran Renginin De¤ifltirilmesi

Çekim ayar ekran›n›n fon rengini de¤ifltirebilirsiniz.

Ekran rengi [Screen color]
seçene¤ine gelin.

[     ] sekmesinden, ekran rengi [Screen
color] seçene¤ine gelin, ard›ndan
      tufluna bas›n.
‹stedi¤iniz rengi seçin, ard›ndan
         tufluna bas›n.
Menüden ç›kt›ktan sonra, çekim ayar
ekran› seçilen renkte görünür.



Flafl Ayar›*
Menü ile dahili flafl ve harici Speedlite ayarlanabilir. Harici Speedlite için
[External flash ***] menü seçene¤i, sadece ifllevleri bu foto¤raf makinesi
ile ayarlanabilen EX-serisi Speedlite'lara uygulanabilir.
Ayar prosedürü bir foto¤raf makinesi menü ifllevi ile ayn›d›r.

Flafl kontrolü [Flash control]
seçene¤ine gelin.

[      ] sekmesindeki, flafl kontrolü [Flash
control] seçene¤ine gelin ve
       tufluna bas›n.
Flafl kontrolü ekran› görünür.

Flafl patlamas› [Flash firing]

Normal koflullarda, etkin [Enable]
seçene¤ine ayarlay›n.
Devre d›fl› [Disable] seçildi¤inde, hem
dahili flafl hem de harici Speedlite
patlamaz. Bu sadece AF-yard›mc› ›fl›¤›
kullan›lmak istedi¤inizde kullan›fll›d›r.

Dahili flafl ifllevi [Built-in flash func.setting] ve harici flafl ifllevi [External flash func. setting]

[Built-in flash func.setting] ve [External flash func. setting] menüleri bir
sonraki sayfada listelenen ifllevleri ayarlayabilir. [External flash func. setting]
alt›nda görüntülenen ifllevler, Speedlite modeline ba¤l› olarak de¤iflir.

[External flash func. setting] veya
[External flash func. setting] seçin.
Flafl ifllevleri görüntülenir. Karanl›k
görünmeyen ifllevler ayarlanabilir veya
seçilebilir.



[Built-in flash func.setting] ve [External flash func. setting]
Ayarlanabilen ‹fllevler

‹fllev [Built-in flash
func.setting]

[External flash
func. setting]

sayfa

Flafl modu

Deklanflör senkronu

Flafl poz telafisi

Kablosuz ayar*

E-TTL II'de sabit

* [FEB] (Flafl poz dizeleme), [Zoom] ve kablosuz ayarlar [Wireless set.] ile ilgili
olarak, Speedlite'in kullan›m k›lavuzunu inceleyin.

Flafl modu
Harici bir Speedlite ile, flafll› çekiminize uygun flafl modunu seçebilirsiniz.

[E-TTL II], EX-serisi Speedlite'lar›n otomatik
flafl patlamas› için standart moddur.

[Manual Flash] ile flafl ç›k›fl›n› kendiniz
ayarlayabilirsiniz. Bu ileri düzeyde
kullan›c›lar içindir.

Flafl modlar›yla ilgili olarak, Speedlite'›n
kullan›m k›lavuzunu inceleyin.

Deklanflör senkronu
Normal koflullarda 1. perde [1st curtain] konumuna ayarlay›n. Böylelikle poz
bafllad›ktan hemen sonra flafl patlar.
2. perde [2nd curtain] ayarland›¤›nda flafl poz tamamlanmadan hemen
önce patlar. Bu yavafl senkron h›z› ile birlefltirildi¤inde konu arkas›nda ›fl›k
hüzmesi (örne¤in, gece çekiminde tafl›t farlar›) oluflturabilirsiniz; ilki deklanflöre
tam bast›ktan sonra, ikincisi poz tamamlanmadan hemen önce. Harici bir
Speedlite tak›ld›¤›nda, [Hi-speed] ayar› da yap›labilir. Ayr›nt›lar için,
Speedlite'›n kullan›m k›lavuzunu da inceleyin.



Flafl poz telafisi
Sayfa 85'teki “       Flafl Poz Telafisi” konusuna bak›n.

E-TTL II
Normal flafl pozlar›nda de¤erlendirmeli [Evaluative] konumuna ayarlay›n.
Ortalama [Average] ayarland›¤›nda, flafl pozu ölçülen tüm sahne ile
harici flafl ölçümünün ortalamas›n› alacakt›r. Flafl poz telafisi sahneye
ihtiyaçlar›na göre kullan›laca¤›ndan, ileri seviyedeki foto¤raf makinesi
kullan›c›lar› içindir.

Speedlite ayarlar›n› temizle
[External flash func. setting] ekran›nda, <DISP.> tufluna basarak flafl
ayarlar›n› temizleyece¤iniz ekran› görüntüleyin. [OK] seçildi¤inde, dahili
flafl ve harici Speedlite ayarlar› iptal edilir.

Harici Speedlite Özel ‹fllevlerinin Ayar›

Özel Ayar ‹fllevlerini görüntüleyin.
[External flash func. setting] seçene¤ini
belirleyin ve         tufluna bas›n.

Özel Ayar ‹fllevlerini ayarlay›n.
         tufluna bas›n, ard›ndan
        tufluna bas›n.

Tüm Özel Ayar ‹fllevlerini ayarlamak için
[Clear ext. Flash C.Fn set.] seçene¤ini
belirleyin.



Otomatik Sensör Temizli¤i
Foto¤raf makinesinin açma/kapama dü¤mesi aç›k <ON> veya kapal› <OFF>
konumuna ayarland›¤›nda, Kendili¤inden Temizlik Sensörü Ünitesi, görüntü
sensörüne birikmifl tozlar› otomatik olarak temizler. Normalde bu ifllevin
dikkatinizi özel olarak çekmesi gerekmez. Ancak, kendili¤inden temizlik
ayar›n› manuel olarak etkinlefltirmek veya kapatmak istedi¤inizde, afla¤›daki
yönergeleri takip edin.

Sensörü fiimdi Temizle

Sensör temizli¤i [Sensor cleaning]
seçene¤ine gelin.

[     ] sekmesi alt›ndaki [Sensor cleaning]
seçene¤ine gelin ve        tufluna bas›n.

fiimdi temizle [Clean now       ]
seçene¤ine gelin.

[Clean now         ] seçene¤e gelin ve
        tufluna bas›n.
[OK] seçene¤ine gelin ve        tufluna
bas›n.
Ekranda sensör temizli¤inin yap›ld›¤›
görülür. Deklanflör sesi duyulsa da
foto¤raf çekilmez.

Maksimum etki için, sensör temizli¤i ifllemini bafllatmadan önce foto¤raf
makinesini yatay dik konumda tutun, yan yat›rmay›n, s›rt üstü b›rakmay›n.
Sensör temizli¤i ifllemini ard› ard›na birçok kez tekrarlasan›z dahi sonuç
çok fazla de¤iflmez. Sensör temizli¤i tamamland›ktan sonra flimdi temizle
[Clean now        ] seçene¤i geçici olarak devre d›fl› kal›r.

Otomatik Sensör Temizli¤ini Devre D›fl› B›rakmak

2. aflamada otomatik temizleme [Auto cleaning         ] seçene¤ine gelin ve
devre d›fl› b›rak [Disable] ayar›n› seçin.
Açma/kapama dü¤mesi <ON> veya <OFF> konumuna ayarland›¤›nda
sensör temizlik ifllemi yap›lamaz.



Toz Temizlik Verisinin Eklenmesi
Normalde, Kendili¤inden Temizleme Sensör Ünitesi, çekilen resmi etkileyen
tozun büyük bir k›sm›n› ortadan kald›r›r. Ancak, gözle görünür toz birikiminde
resme, toz parçac›klar›n› sonradan temizlemek için Toz Temizlik Verisini de
ekleyebilirsiniz. Toz Temizlik Verisi, size verilen Digital Photo Professional
program› taraf›ndan toz parçac›klar›n› otomatik olarak silmek için kullan›l›r.

Haz›rl›k

Sert bir beyaz nesne al›n (ka¤›t vb.).
Objektif odak uzunlu¤unu 50 mm veya daha uzun bir mesafeye ayarlay›n.
Objektif odak modu ayar›n› <MF> konumuna getirin ve oda¤› sonsuza
       ayarlay›n. Objektifin mesafe aral›¤› yoksa, objektifin ön k›sm›na
bak›n ve odaklama halkas›n› saat yönünde sonuna kadar çevirin.

Toz Temizlik Verisinin Elde Edilmesi

Toz temizlik verisi [Dust Delete
Data] seçene¤ine gelin.

[      ] sekmesi alt›ndaki [Dust Delete
Data] seçene¤ine gelin ve
tufluna bas›n.

[OK] seçene¤ine gelin.
[OK] seçene¤ine gelin ve         tufluna
bas›n. Otomatik kendili¤inden temizleme
sensörü çal›flmaya bafllar, ard›ndan
mesaj ekran› görünür.



Sert bir beyaz nesnenin resmini
çekin.

20-30 cm aras›ndaki odak mesafesini
koruyun ve vizörü tamamen beyaz nesneyle
kaplay›n. Ard›ndan resmi çekin.
Foto¤raf, f/22 diyafram de¤erinde, AE
diyafram önceli¤i modunda çekilir.
Çekilen foto¤raf kaydedilemeyece¤i için
foto¤raf makinesine haf›za kart› takman›z
gerekmez.
Foto¤raf çekildikten sonra, veri al›n›r.
‹fllem tamamland›¤›nda, ekranda veri
al›nd› mesaj› görünür. [OK] seçene¤ine
gelin. Menü ekranda tekrar görünür.

Veri elde edilemedi¤inde bu bilgiyi
gösteren mesaj ekranda görünür. Önceki
sayfada gösterilen “Haz›rl›k” prosedürünü
takip edin ve ard›ndan [OK] seçene¤ine
gelin. Resmi tekrar çekin.

Toz Temizleme Verisi Hakk›nda

Toz Temizleme Verisi elde edildikten sonra, bu sonradan kaydedilecek tüm
JPEG veya RAW görüntülere eklenir. Veri, Kolay Çekim Alan› modunda
çekilen görüntülere de eklenir. Önemli bir çekimden sonra, Toz Temizleme
Verisini güncellemeniz gerekir.
Toplu yaz›l›m ile otomatik toz temizli¤i ile ilgili olarak (ayr› sat›lan) CD'deki
Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzunu inceleyin.
Resme eklenen Toz Temizlik Verisi, resmin dosya boyutunu etkilemeyecek
kadar küçüktür.

Beyaz bir ka¤›t parças› gibi sert bir nesne kulland›¤›n›zdan emin olun.
Kulland›¤›n›z ka¤›t noktal› veya desenli ise bunlar toz verisi fleklinde alg›lanabilir
ve yaz›l›m›n toz temizleme ifllevinin do¤ru bir flekilde çal›flmas›n› etkileyebilir.



Manuel Sensör Temizli¤i
Kendili¤inden Temizleme Sensör Ünitesi'nin gideremedi¤i tozlar, sensörden
ba¤›ms›z olarak do¤rudan temizlenebilir.
Görüntü sensörünün yüzeyi son derece hassast›r. Sensörün do¤rudan
temizlenmesi gerekiyorsa, bu ifllem için Canon Yetkili Servisi'ne baflvurun.
Ancak, sensörü kendiniz temizlemek istiyorsan›z, afla¤›daki prosedürü
takip edin:

Sensör temizli¤i [Sensor cleaning]
seçene¤ine gelin.

[      ] sekmesi alt›ndaki,
[Sensor cleaning] seçene¤ine gelin ve
      tufluna bas›n.

Manuel temizle [Clean manually]
seçene¤ine gelin.

[Clean manually] seçene¤ine gelin ve
        tufluna bas›n. .

[OK] seçene¤ine gelin.
[OK] seçene¤ine gelin ve        tufluna
bas›n.
Bir süreli¤ine ayna kilitlenir ve deklanflör
sensörü aç›¤a ç›karmak için aç›l›r.

Temizlik iflleminden ç›k›n.
Açma/kapama tuflunu kapal› <OFF>
konuma getirin.

Güç kayna¤› olarak ayr› sat›lan ACK-E5 AC Adaptör Kiti kullanman›z›
tavsiye ederiz.
Pil kullan›yorsan›z, pilin tam flarjl› oldu¤undan emin olun. AA/LR6 boy
piller tak›l›yken manuel sensör temizli¤i yap›lamaz.



Sensörü temizlerken foto¤raf makinesini kesinlikle afla¤›dakilerden birini
uygulayarak kapatmay›n. E¤er foto¤raf makinesi kapat›l›rsa deklanflör
kapan›r ve deklanflör perdeleri ve görüntü sensörü zarar görebilir.

Açma/kapama dü¤mesini kapal› <OFF> konumuna getirmeyin.
Pil kompart›man kapa¤›n› açmay›n.
Kart  yuvas› kapa¤›n› açmay›n.

Görüntü sensörünün yüzeyi çok hassast›r. Sensörü temizlerken çok
dikkatli olun.
Kurutucuya bir f›rça takarak temizlik yapmay›n.  F›rça sensör yüzeyini
çizebilir.
Kurutucunun ucunu foto¤raf makinesinin içine objektif aya¤›n›n daha
ilerisine sokmay›n. E¤er güç kesilirse, deklanflör perdeleri kapan›r ve
kurutucunun ucu hasara yol açabilir.
Sensörü temizlemek için asla bas›nçl›, tenekelenmifl hava veya gaz
kullanmay›n, bu maddeler sensöre zarar verebilir.



Görüntü ‹zleme

Bu bölüm, görüntüleri izlemekle ilgili özellikleri anlat›r.
2. bölümde, “Temel Çekim ve Görüntü ‹zleme” bafll›¤›nda
tart›fl›lan görüntü izleme ve görüntüleri TV ekran›nda
görüntüleme hakk›nda daha fazla bilgi edineceksiniz. Ayn›
zamanda görüntüleri silebileceksiniz.

Baflka bir foto¤raf makinesi ile çekilen görüntüler hakk›nda:
Foto¤raf makineniz, farkl› bir foto¤raf makinesiyle çekilmifl veya
bilgisayarda düzenlenmifl veya dosya ad› de¤ifltirilmifl görüntüleri
gösteremeyebilir.



H›zl› Görüntü Arama

Tek Ekranda Birçok Foto¤raf Görüntüsü (‹ndeks Gösterimi)

Görüntüleri indeksten 4'lü veya 9'lu gruplar halinde ekranda gösterebilirsiniz.

Görüntüyü izleyin.
       tufluna bas›ld›¤›nda, çekilen son
görüntü ekrana gelir.

‹ndeks gösterimini aç›n.
          tufluna bas›n.
4 foto¤rafl›k indeks görülür. Seçilen
görüntü mavi bir çerçeve içinde gösterilir.

9 foto¤rafl›k indeks gösterimine geçmek
için tekrar           tufluna bas›n.

Foto¤raf› seçin
Foto¤raf› seçmek üzere mavi çerçeveyi
ilerletmek için       tufluna bas›n.
Bir sonraki indeks görüntüsüne ilerlemek
için         kadran›n› çevirin.
Seçilen görüntüyü normal görüntülemek
için       tufluna bas›n.
(9 görüntü       4 görüntü      1 görüntü)



Görüntü Atlama (Atlama göstergesi)

Tek tek görüntü izlerken         kadran› çevirerek görüntü atlayabilirsiniz.

Atlama yöntemini seçin.
[      Image jump w/       ] menüsünde,
[1 image/10 images/100 images/Date/
Movies/Stills] seçenekleri aras›ndan bir
atlama yöntemi belirleyin, ard›ndan
        tufluna bas›n.

‹leri veya geri atlayarak görüntü
izleyin.

Görüntü izlemek için       tufluna
bas›n.
Tek tek görüntü izlemede,
        kadran›n› çevirin.
Görüntüler seçilen atlama yöntemine
göre ilerler.

Ekran›n alt›nda atlama yöntemi
ve resmin yeri gösterilir.

Görüntüleri tek tek atlamak için
      tufluna bas›n.

Atlama yöntemi
Resmin yeri

Görüntüleri çekim tarihine göre atlamak için, tarih [Date] seçene¤ini
belirleyin. Görüntü izlemesi esnas›nda, çekim tarihini görüntülemek için
       kadran›n› çevirin.
Kartta hem video çekim [Movies] hem de foto¤raf [Stills] varsa, sadece
video çekim veya foto¤raf görüntülenebilir.



Foto¤raflar› Büyüterek ‹zleme
Görüntüler LCD ekranda 1.5x ile 10x oran›nda büyütülebilir.

Resmi büyütün.
Resmi izlerken büyütme ifllemi için
       tufluna bas›n.
Resim büyütülür.
Büyütme oran›n› artt›rmak için,
tuflunu bas›l› tutun. Resim maksimum
büyütme oran›na eriflene kadar büyür.

          tufluna bas›l›nca resim küçülür.
Tufla basmaya devam ederseniz,
resimler tek tek izleme ekran›na geri
dönene dek küçülür.

Büyütülmüfl alan

Görüntüde ilerleyin.
Büyütülen alanda ilerlemek için
      tuflunu kullan›n.
Büyütülmüfl gösterimden ç›kmak için,
       tufluna bas›n ve tek tek görüntü
izleme ekran›na geri dönün.

Bir baflka resmi ayn› büyütme oran›nda görmek için        kadran›n›
çevirin.
Çekimden hemen sonra resmi geri izlerken resim büyütmesi
yap›lamaz.
Video çekimler büyütülemez.



Resmin Döndürülmesi

Döndür [Rotate] seçene¤ine gelin.
[     ] sekmesinden döndür [Rotate]
seçene¤ini belirleyin.

Resmi seçin.
Döndürmek istedi¤iniz resmi seçmek
için          tufluna bas›n.
‹ndeks ekran›ndan da bir resmi
belirleyebilirsiniz.

Resmi döndürün.
      tufluna her bas›fl›n›zda resim saat
yönünde afla¤›daki gibi dönecektir:
90°       270°       0°
Bir baflka resmi döndürmek için 2. ve 3.
aflamay› tekrarlay›n.

Resmi döndürmeyi sonland›rmak ve
menüye geri dönmek için <MENU>
tufluna bas›n.

Dikey çekim yapmadan önce, otomatik döndürme [      Auto rotate]
menüsünü aç›k [On           ] konuma getirmiflseniz (sf. 134), resmi
yukar›da tarif edildi¤i gibi çevirmeniz gerekir.
Döndürülmüfl resim, belirlenen yönde görüntülenmiyorsa, otomatik
döndürme [     Auto rotate] menüsünü aç›k [On           ] konuma getirin.
Video çekimler döndürülemez.



Video Çekimlerin ‹zlenmesi
Görüntüyü izleyin.

Çekimi görüntülemek için        tufluna
bas›n.

Video çekimi seçin.
Çekimi seçmek için          tufluna bas›n.
Tek tek görüntü izleme gösterimi
esnas›nda, ekran›n sol üstüne, bunun
bir video çekim oldu¤unu gösteren
             simgesi görüntülenir.
‹ndeks gösterimi esnas›nda çekimin sol
yan›ndaki delikli görüntü bunun bir
video çekim oldu¤unu gösterir. Video
çekimler indeks gösteriminde
izlenemezler. Tek tek çekim izleme
moduna geçmek için       tufluna bas›n.

      tufluna bas›n.
Tek tek çekim izleme modunda
        tufluna bas›n.
Altta video çekim izleme paneli
görüntülenir.

Hoparlör

Video çekim izleme.
[     ] (izleme) seçene¤ine gelim,
ard›ndan         tufluna bas›n.
Video çekim izleme bafllar.
      tufluna basarak video çekim
izlemeyi durdurabilirsiniz.
‹zleme esnas›nda ses seviyesini
ayarlamak için         kadran›n› çevirin.

‹zleme prosedürü hakk›nda daha fazla
bilgi edinmek için bir sonraki sayfay›
inceleyin.



Bafll›k                   ‹zleme Aç›klamas›

Tek tek çekim izleme moduna geri döner.

        tufluna bas›ld›¤›nda izle ve durdur seçenekleri aras›nda geçifl olur.

        kadran› ile yavafl izleme h›z›n› ayarlay›n.
Yavafl izleme h›z› sa¤ üst köflede görüntülenir.
Video çekimin ilk karesini görüntüler.

       tufluna her bas›ld›¤›nda bir önceki kare görüntülenir.
       tuflu bir süre bas›l› tutuldu¤unda, video çekim geri sar›l›r.

       tufluna her bas›fl›n›zda, kare kare atlayarak video
çekim izlenir.         tuflu bas›l› konumda tutuldu¤unda,
video çekim ileri sar›l›r.

Video çekimin son karesini görüntüler.

‹zleme konumu

‹zleme süresi

Foto¤raf makinesinin dahili hoparlörünün ses seviyesini
ayarlamak için         kadran›n› çevirin (sf. 17).

Tam flarjl› LP-E5 Pil Grubu ile, kesintisiz izleme süresi flöyledir: 23C/73F:
yaklafl›k ** saat, ** dk.
Bilgi gösterimine geçmek için          tufluna bas›n
(sf. 161).
Video çekim yaparken foto¤raf çekildi¤inde, foto¤raf video çekim izleme
esnas›nda yaklafl›k 1 sn. ekranda kal›r.
Video çekim izlemek üzere foto¤raf makinesini TV'ye ba¤larsan›z
(sf. 156-157), ses seviyesini TV ile yapabilirsiniz. (Ses seviyesi ayar›
        kadran› ile yap›lamaz.)
Video çekimi düzenlemek için size verilen ZoomBrowser EX/
ImageBrowser yaz›l›m›n› kullan›n.



Slayt Gösterisi (Otomatik ‹zleme)
Haf›za kart›ndaki çekimleri otomatik slayt gösterisi fleklinde izleyebilirsiniz.

‹zlemedeki çekim miktar›

Slayt gösterisi [Slide show]
seçene¤ini seçin.

[      ] sekmesi alt›ndaki, [Slide show]
seçene¤ine gelin ve ard›ndan
      tufluna bas›n.

‹zlenecek çekimi belirleyin.

Bafll›¤› seçmek için          tufluna bas›n,
ard›ndan        tufluna bas›n.         tufluna
basarak flu seçeneklerden birini belirleyin:
([       Tüm resimler/       Video
çekim/       Foto¤raf/       Tarih]). Ard›ndan
        tufluna bas›n.

Tarih [      Date] seçildi¤inde, ekranda
                  görüntülendi¤inde <DISP.>
tufluna bas›n.
Tarih seç [Select Date] ekran›
görüntülenir. Tarihi belirlemek için
         tuflunu kullan›n, ard›ndan
        tufluna bas›n.

Bafll›k                        Resim ‹zleme

Karttaki tüm foto¤raf ve video çekimler izlenir.

Seçilen tarihteki tüm foto¤raf ve video çekimler izlenir.

Sadece karttaki video çekimler izlenir.

Sadece karttaki foto¤raflar izlenir.



‹zleme süresi ve tekrar
seçeneklerini ayarlay›n.

        tufluna basarak Ayar [Set up] seçene¤ine
gelin, ard›ndan         tufluna bas›n.
‹zleme süresi [Play time] ve tekrar
[Repeat] seçeneklerini ayarlay›n,
ard›ndan <MENU> tufluna bas›n.

Slayt gösterisini bafllat›n.
         tuflu ile baflla [Start] seçene¤ine
gelin, ard›ndan        tufluna bas›n.
Resmi yüklüyor [Loading image…]
birkaç saniye göründükten sonra
otomatik izleme bafllayacakt›r.
Slayt gösterisini duraklatmak için
tufluna bas›n (sol üstte
görüntülenir).
‹zlemeyi tekrar bafllatmak için tekrar
     tufluna bas›n.

Slayt gösterisini kapat›n.
Slayt gösterisini kapatmak ve ayar ekran›na
geri dönmek için <MENU> tufluna bas›n.

Otomatik izleme esnas›nda, foto¤raf görüntüleme format›n› de¤ifltirmek
için <DISP.> tufluna bas›n.
Video çekim izleme esnas›nda,         kadran›n› çevirerek ses seviyesini
ayarlayabilirsiniz.
Duraklatmama s›ras›nda         tufluna basarak bir baflka resme geçebilirsiniz.
Otomatik slayt gösterisi esnas›nda, otomatik kapanma çal›flmayacakt›r.
‹zleme süresi çekime ba¤l› olarak de¤iflebilir.
Slayt gösterisini TV'de görüntülemek için 569-157. sayfalar› inceleyin.



Görüntülerin TV Ekran›nda ‹zlenmesi
Çekimlerinizi TV ekran›nda izleyebilirsiniz. Kabloyu ba¤lamadan veya
sökmeden önce foto¤raf makinesini ve televizyonu kapat›n.

* Video çekim ses seviyesini TV ile ayarlay›n.
* TV ekran›na ba¤l› olarak, resmin bir k›sm› görünmeyebilir.

Hi-Definition (HD) olmayan TV'ler ‹zleme

Size verilen AV kablosunu foto¤raf
makinesine tak›n.

AV kablosunu foto¤raf makinesinin <A/
V OUT/DIGITAL> terminaline tak›n.
Kabloyu, <Canon> logosu, foto¤raf
makinesinin arkas›na bakacak flekilde,
<A/V OUT/DIGITAL> girifline tak›n.

(Siyah)

(Sar›)

AV kablosunu TV'ye ba¤lay›n.
AV kablosunu TV'nin video IN girifline ve
ses IN girifline tak›n.

TV'yi aç›n ve ba¤lant› kurulacak
girifli seçmek için TV'nin video
girifl dü¤mesini kullan›n.

Foto¤raf makinesinin açma/kapama
dü¤mesini aç›k <ON> konuma getirin.

      tufluna bas›n.
Çekim TV ekran›nda görünür.  (Foto¤raf
makinesinin LCD ekran›nda görüntü
yoktur.)
Video çekim izlemek için 152. sayfay›
inceleyin.

Uygun video sistem format› ayarl› de¤ilse, resim düzgün bir flekilde
izlenemez.  Gerekirse, [      Video system] bafll›¤›n› uygun bir konuma
ayarlay›n.
Foto¤raf makinesiyle verilen AV kablosunda farkl› video kablolar›n›
kullanmay›n.  Farkl› bir kablo kullan›l›rsa,  görüntüler izlenemeyebilir.



Hi-Definition (HD) TV'lerde ‹zleme

HTC-100 HDMI kablosu (ayr› sat›l›r) gerekir.

HDMI kablosunu foto¤raf
makinesine tak›n.

HDMI kablosunu foto¤raf makinesinin
<HDMI OUT> girifline tak›n.
Kablonun <     HDMI MINI> logosu
foto¤raf makinesine dönük olmal›,
foto¤raf makinesinin <HDMI OUT>
girifline tak›lmal›d›r.

HDMI kablosunu TV'ye
ba¤lay›n.

HDMI kablosunu TV'nin video HDMI IN
girifline tak›n.

TV'yi aç›n ve ba¤lant› kurulacak
girifli seçmek için TV'nin video
girifl dü¤mesini kullan›n.

Foto¤raf makinesinin açma/kapama
dü¤mesini aç›k <ON> konuma getirin.

      tufluna bas›n.
Çekim TV ekran›nda görünür.  (Foto¤raf
makinesinin LCD ekran›nda görüntü
olmaz.)
Resimler otomatik olarak TV'nin en iyi
çözünürlük ayar›nda gösterilir.
Video çekim izlemek için 152. sayfay›
inceleyin.

Foto¤raf makinesinin <HDMI OUT> girifline baflka bir cihaz ba¤lamay›n.
Aksi takdirde ar›za oluflabilir.
Baz› TV'ler çekilen görüntüleri göstermeyebilir. Bu durumda TV'ye
bafllanmak için size verilen AV kablosunu kullan›n.
Foto¤raf makinesinin <A/V OUT/DIGITAL> girifli ve <HDMI OUT> girifli
ayn› anda kullan›lamaz.



Görüntülerin Korunma Al›nmas›
Bu özellik çekimlerin kazara silinmesini önler.

Görüntü koruma simgesi

Korumaya al [Protect images]
bafll›¤›n› seçin.

[      ] tab ayar›ndaki [Protect images]
seçene¤ine gelin ve        tufluna bas›n.
Koruma ayar ekran› görüntülenir.

Görüntüyü seçin ve korumaya al›n.
Korumaya alaca¤›n›z resmi          ile
seçin ve        tufluna bas›n.

Çekim korumaya al›nd›¤›nda ekranda
        simgesi görünür.
Görüntünün korumas›n› iptal etmek için
       tufluna tekrar bas›n.        simgesi
ekrandan kaybolacakt›r.
Bir baflka görüntüyü koruma alt›na
almak için 2. aflamay› tekrarlay›n.

Koruma ayar ekran›ndan ç›kmak için
<MENU> tufluna bas›n.

Kart formatland›¤›nda (sf. 40) korumal› görüntüler de silinir.

Korunan görüntüler foto¤raf makinesinin silme ifllevi ile silinemezler.
Korunan görüntüleri silmek için önce görüntü korumas›n› iptal edin.

Korumal› görüntüler varken tüm çekimleri silme (sf. 160) seçene¤ini
kullan›rsan›z, koruma alt›ndaki çekimler d›fl›ndaki tüm çekimler silinir.
Bu, gereksiz görüntülerin hepsini ayn› anda silmek için kullan›fll›d›r.



Görüntülerin Silinmesi
Görüntüleri tek tek veya toplu halde silebilirsiniz. Yaln›zca korunan
görüntüler (sf. 158) silinmeyeceklerdir.

Bir görüntü silindi¤i zaman bu görüntüyü geri getirmek mümkün
olamayacakt›r.  Bir görüntüyü silmeden önce bu görüntüye bir daha
ihtiyaç duymayaca¤›n›zdan emin olun.  Önemli görüntülerin kazara
silinmelerini engellemek için çekimlerinizi koruma alt›na al›n.
bir görüntünün silinmesi hem RAW hem de JPEG çekimleri siler.

Tek Bir Görüntünün Silinmesi

Silinecek çekimi görüntüleyin.

     tufluna bas›n.
Ekran›n alt›nda silme menüsü
görünür.

Çekimi silin.
Sil [Erase] seçene¤ine gelin ve
tufluna bas›n. Görünen çekim silinir.

Çekimlerin Toplu Halde Silinmesi ‹çin         ile ‹flaretlenmesi

Silinecek çekimleri iflaretleyerek, tek seferde birçok görüntüyü
silebilirsiniz.

Çekimleri sil [Erase images]
seçene¤ine gelin.

[      ] tab ayar›ndan,
[Erase images] seçene¤ine gelin
ve ard›ndan        tufluna bas›n.



Seç ve sil [Select and erase images]
seçene¤ine gelin.

[Select and erase images] seçene¤ine
gelin, ard›ndan        tufluna bas›n.
Bir çekim görüntülenir.
Üç görüntü gösterimine geçmek için
          tufluna bas›n. Görüntüleri tek tek
izlemeye geri dönmek için       tufluna
bas›n.

Silinecek görüntüyü belirleyin.
Silinecek görüntüleri belirleyin ve
tufluna bas›n.
Sol üstte      simgesi görüntülenir.

Baflka bir görüntüyü silmek için
3. aflamay› tekrarlay›n

Görüntüleri silin.
      tufluna bas›n.
[OK] seçin, ard›ndan        tufluna bas›n.
Seçilen görüntü silinir.

Karttaki Tüm Çekimlerin Silinmesi

Çekimleri sil [      Erase images] menüsü karttaki tüm çekimler [All images
on card] seçene¤ine ayarland›¤›nda, karttaki tüm görüntüler silinir.

Koruma alt›ndaki görüntüleri de silmek istiyorsan›z, kart› formatlay›n (sf. 40).



DISP. Çekim Bilgisi Gösterimi
Tek tek görüntü izleme esnas›nda <DISP.> tufluna basarsan›z, ekrandaki
çekim bilgisini de¤ifltirebilirsiniz. Ekrandaki çekim bilgisi afla¤›dakileri gösterir.

Poz telafi miktar›

Flafl poz
telafi miktar›

Diyafram ayar›

Enstantane h›z›/
Kay›t süresi

Ölçüm modu

Çekim modu/
Video çekim

Görüntü kay›t
kalitesi/

Kay›tl› toplam
görüntü

‹zleme numaras› /
Toplam kay›tl› görüntü say›s›

Beyaz ayar›
Beyaz ayar› düzeltme

Koruma

Klasör numaras› - Dosya
numaras›

Histogram
(Parlakl›k/RGB)

Resim stili ve
ayarlar›
ISO h›z›
Vurgulama tonu
önceli¤i
Renk alan›
Çekim tarihi ve
saati

Orijinal karar (çekim do¤rulama)
verisi eki

Dosya boyutu

               görüntülerle         dosya boyutu görüntülenir.
Video çekimlerde ise, video çekim simgesi        , dosya türü [MOV] ve kay›t
boyutu ([1920], [1280], [640]) görüntülenir. ISO h›z› ve belli çekim bilgileri
görüntülenmez.

Afl›r› Parlakl›k Uyar›s›
Bu, çekim bilgisinde ve tek resim gösterimlerinde afl›r› parlakl›k uyar›s›n›
gösterecektir.  Afl›n parlak bölgeler yan›p sönecektir. Afl›r› parlak bölgelerde
daha fazla resim detay› elde etmek için poz telafisini negatif bir de¤ere
ayarlay›n ve tekrar çekim yap›n.

Çekim Bilgisi Ekran›



Histogram
Parlak histogram göstergesi, poz da¤›l›m oran›n›, genel parlakl›¤› ve ton
geçiflini gösterir. RBG histogram göstergesi, renk doygunlu¤u ve ton
geçifli kontrolü için uygundur. Gösterge [       Histogram] menüsünden
de¤ifltirilebilir.

Histogram Örnekleri

Koyu görüntü

Normal görüntü

Parlak görüntü

Parlakl›k [Brightness] Göstergesi
Bu histogram, resmin parlakl›k düzeyinin da¤›l›m›n›
gösteren bir grafiktir. Yatay eksen parlakl›k düzeyini
belirtirken (solda daha karanl›k, sa¤da daha parlak),
dikey eksen ise her parlakl›k seviyesinde kaç tane
pikselin var oldu¤unu belirtmektedir.
Sola do¤ru daha fazla piksel varsa, resim daha
karanl›k olur.  Sa¤a do¤ru daha fazla piksel varsa
resim daha parlak olur.  Sola do¤ru çok fazla piksel
varsa, gölge detay› kaybolacakt›r.  Sa¤a do¤ru çok
fazla piksel varsa, afl›r› parlakl›k detay› kaybolacakt›r.
Ara tonlar oluflturulacakt›r. Resmin parlakl›k
histogram›n› kontrol ederek, poz seviyesinin e¤ilimini
ve genel ton oluflturma durumunu görebilirsiniz.

[RGB] Göstergesi
Bu histogram, resmin parlakl›k düzeyinin, her bir ana renge (RGB veya
k›rm›z›, mavi ve yeflil) da¤›l›m›n› gösteren bir grafiktir. Yatay eksen, rengin
parlakl›k düzeyini (solda daha koyu, sa¤da daha parlak) belirtirken, dikey
eksen her renk parlakl›k düzeyi için kaç tane pikselin var oldu¤unu belirtir.
Sola do¤ru daha fazla piksel varsa, renk daha koyudur ve daha az göze
çarpar.  Sa¤a do¤ru daha fazla piksel varsa, renk daha parlak ve daha
yo¤un olur.  Sola do¤ru çok fazla piksel varsa, renk bilgileri eksik olacakt›r.
Sa¤a do¤ru çok fazla piksel varsa, renk detays›z olarak çok fazla doygun
olacakt›r.
Resmin RGB histogram›n› kontrol ederek rengin doyumunu, kademeli
yükselme durumunu ve beyaz ayar e¤ilimini görebilirsiniz.



Resimlerin Bas›lmas› ve
Bilgisayara Aktar›lmas›

Bask› (sf. 164)
Foto¤raf makinesini do¤rudan yaz›c›ya ba¤layabilir ve karttaki
resimlerin bask›s›n› alabilirsiniz. Foto¤raf makinesi direkt bask›
standard› “       PictBridge” ile uyumludur.

Dijital Bask› Emri Format› (DPOF) (sf. 173)
DPOF (Dijital Bask› Emri Format›) ile karttaki hangi resimlerin
ve kaç adet olarak bas›laca¤›n› belirleyebilirsiniz. Bu özellik
sayesinde bir seferde birçok resmi grup halinde basabilir veya
bir fotofinifle bask› emri verebilirsiniz.

Resimlerin Bilgisayara Aktar›m› (sf. 177)
Foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤layarak foto¤raf makinesinin
haf›za kart›ndaki resimleri bilgisayara aktarabilirsiniz.



Bask› ‹fllemi Haz›rl›klar›
Direkt bask› ifllemlerinin tamam›n› foto¤raf makinesinin LCD ekran›ndan
yap›l›r.

Foto¤raf Makinesinin Yaz›c›ya Ba¤lanmas›

Foto¤raf makinesinin açma/
kapama dü¤mesini kapal› <OFF>
konuma getirin.

Yaz›c›y› ayarlay›n.
Detaylar için yaz›c›n›n kullan›m
k›lavuzuna baflvurun.

Foto¤raf makinesini yaz›c›ya
ba¤lay›n.

Size foto¤raf makinesi ile verilen arabirim
kablosunu kullan›n.
Kabloyu foto¤raf makinesinin <A/V OUT/
DIGITAL> girifline ba¤larken
simgesinin ön yüzü foto¤raf makinesine
dönük olmal›d›r.

Yaz›c›n›z›n kullan›m k›lavuzuna bakarak
ba¤lant›y› gerçeklefltirin.

Yaz›c›ya aç›n.

Foto¤raf makinesinin açma/
kapama dü¤mesini aç›k <ON>
konuma çevirin.

Baz› yaz›c›larda bir bip sesi duyulabilir.



Resmi ekrana getirin.
       tufluna bas›n.
Ekranda çekim görüntülenir ve foto¤raf
makinesinin yaz›c›ya ba¤land›¤›n›
belirten        ikonu görünür.
          simgesi mavi renkte yanar.

Video çekimler bas›lamaz.
Bu foto¤raf makinesi sadece CP Direct veya Bubble Jet Direct ile uyumlu
yaz›c›larda kullan›lamaz.
Foto¤raf makinesini yaz›c›ya ba¤larken size verilen arabirim kablosundan
baflka bir kablo kullanmay›n.
5. aflamada uzun bir bip sesi duyuluyorsa, bu PictBridge yaz›c›da bir
sorun oldu¤unu ifade eder. Sorunun ne oldu¤unu bulmak için flunlar› yap›n:

Resmi ekrana getirmek       tufluna bas›n.
       tufluna bas›n.
Yaz›c› ayar› ekran›nda bask› [Print] seçene¤ini seçin.

Hata mesaj› LCD ekranda görünecektir.  (sf. 172)

Foto¤raf makinesini pille kullan›yorsan›z, pilin tam flarjl› oldu¤undan emin
olun. Tam flarjl› LP-E5 Pil Grubu ile, bask› ifllemi yaklafl›k ** saat sürer.
Kabloyu ç›karmadan önce foto¤raf makinesini ve yaz›c›y› kapat›n.
Kabloyu fifli tutarak ç›kart›n, kordondan çekmeyin.
Direkt bask› için, foto¤raf makinesini beslerken (ayr› sat›lan) ACK-E5 AC
Adaptör Kitini kullanman›z› tavsiye ederiz.



Bask›
Yaz›c›n›za ba¤l› olarak baz› ayarlar farkl› olabilir. Baz› ayarlar hiç
kullan›lmayabilir.  Detayl› bilgi yaz›c›n›z›n kullan›m k›lavuzunu inceleyin.

Yaz›c› ba¤l› ikonu Bas›lacak resmi seçin.
LCD ekran›n sol üst k›sm›nda
ikonunun belirip belirmedi¤ini kontrol
edin.
Bas›lacak resmi seçmek için
kadran›n› çevirin.

     tufluna bas›n.
Ekranda bask› ayarlar› belirecektir.

Bask› ayar› ekran›
Bask› efektlerini ayarlar (sf. 168).
Tarih ve dosya numaras› ekleme ayar›n› aç›k
veya kapal› konumuna getirir.

Bask› say›s›n› belirler.
K›rpma alan›n› belirler (sf. 171).

Ka¤›t boyu, tipi ve sayfa düzenini belirler.
1. aflamada ekrana geri dönüfl sa¤lar.
Bask› ifllemini bafllat›r.

Ekranda seçti¤iniz ka¤›t boyu, tipi ve sayfa düzeni belirecektir.

Yaz›c›n›za ba¤l› olarak tarih ve dosya numaras› ekleme, kenardan kesme
ve di¤er ayarlar› kullanamayabilirsiniz.

Ka¤›t ayarlar› [Paper Settings]
bafll›¤›n› seçin.

[Paper Settings] seçene¤ine gelin,
ard›ndan        tufluna bas›n.

Ekranda ka¤›t ayarlar› belirir.



Ka¤›t Boyutunun Ayarlanmas›
Yaz›c›ya yüklenecek ka¤›d›n boyutunu
seçin ve        tufluna bas›n.
Ekranda Ka¤›t Tipi ayarlar› belirir.

Ka¤›t Tipinin Ayarlanmas›

Yaz›c›ya yüklenecek ka¤›d›n tipini seçin
ve        tufluna bas›n.
E¤er Canon marka yaz›c› ve ka¤›t
kullan›yorsan›z,  yaz›c›n›n kullan›m
k›lavuzundan uygun ka¤›t türünü ö¤renin.
Ekranda Sayfa düzeni ayarlar› belirir.

Sayfa Düzeninin Ayarlanmas›

‹stedi¤iniz düzeni seçin ve
         tufluna bas›n..
Ekranda bask› ayarlar› yeniden belirir.

(Çerçeveli) Bask›n›n köflelerinde beyaz bir kenarl›k olacakt›r.

(Çerçevesiz) Bask›da beyaz çerçeve olmaz. E¤er yaz›c›n›z
çerçevesiz bask› yapam›yorsa, bask› da çerçeveli olacakt›r.
(Çerçeveli) 9 x 13 cm veya daha büyük bask›larda çekim bilgisi
çerçevede belirtilecektir.

(xx'den yukar›) Tek bir ka¤›da ayn› resmin 2, 4, 8, 9, 16 veya 20 kopyas› bas›lacakt›r.

(20'den yukar›)
(35'den yukar›)

A4 veya zarf boyutu ka¤›tlarda, DPOF bask› emirleri (sf. 173)
do¤rultusunda 20 veya 35 küçültülmüfl resim bas›lacakt›r.
                   konumunda çekim bilgileri* de bas›lacakt›r.

(Fabrika ayarlar›) Sayfa düzeni yaz›c› tipi veya yaz›c› ayarlar›na
ba¤l› olarak de¤iflir.

Exif verisi olarak foto¤raf makinesi ismi, objektif ismi, çekim modu, enstantane h›,
diyafram de¤eri, poz telafisi oran›, ISO h›z›, beyaz ayar› vs. bas›lacakt›r.



Bask› efektlerini ayarlay›n.
Gerekiyorsa ayar yap›n.  Bask› efekti
istemiyorsan›z sayfa 5. aflamaya geçin.
Ekran göstergesi yaz›c›ya ba¤l›
olarak de¤iflebilir.
Sa¤ üst köflede görünen istedi¤iniz
bafll›¤› seçin, ard›ndan         tufluna bas›n.
‹stedi¤iniz bask› efektini seçin ve
      tufluna bas›n.
            seçene¤inin yan›nda
simgesi görünüyorsa bask› efektleri de
ayarlanabilir (sf. 170).

Bafll›k           Tan›m

(Aç›k) Resim yaz›c›n›n standart rengine göre yap›l›r.
Resimdeki Exif verisi otomatik düzeltme için kullan›l›r.

(Kapal›)   Bask› ayarlar› aç›k “On” konumuyla ayn›d›r. Herhangi bir otomatik düzeltme yap›lmaz.

(Canl›) Daha canl› mavi ve yeflil renkler için doygunlu¤u
art›r›r.

(nötral) Resimdeki parazitler bask› öncesi giderilir.

(Siyah-Beyaz) Gerçek siyah tonlar› ile siyah/beyaz bask› yap›l›r.

(donuk ton) So¤uk siyah tonlar› kullanarak siyah/beyaz bask› al›r.
(s›cak ton) S›cak, sar›mt›rak siyah tonlar› kullanarak siyah/beyaz bask› al›r.

(Do¤al) Herhangi bir otomatik düzeltme yap›lmaz; resmin
do¤al rengi ve kontrast› kullan›l›r.

(Do¤al M) “Do¤al” ayarla ayn› bask› karakteristi¤i kullan›l›r.
Ancak hassas ayarl› bask›lar için kullan›l›r.

(Fabrika ayar›) Bask› yaz›c›ya ba¤l› olarak de¤iflir. Detayl›
bilgi için yaz›c›n›n kullan›m k›lavuzu inceleyin.

Ekran göstergesi yaz›c›ya ba¤l› olarak de¤iflebilir.
Bask› efektleri de¤ifltirildi¤inde bu sol üstte gösterilen resme
yans›yacakt›r. Bask›s› al›nm›fl resmin ekranda gösterilen resimden k›smen
farkl› görünece¤ini unutmay›n. Bu sayfa 170'deki parlakl›k [Brightness] ve
ayar seviyesi [Adjust Level]'a da uygulan›r.



Tarih ve dosya numaras›n›n
bask›ya eklenmesi.

Gerekiyorsa ayar yap›n.
     seçin ve        tufluna bas›n.
‹stenen ayar› seçin ve        tufluna
bas›n.

Kopya say›s›n› ayarlay›n.
Gerekiyorsa ayar yap›n.
     seçin ve        tufluna bas›n.
Kopya say›s›n› seçin ve        tufluna
bas›n.

Bask›y› bafllat›n.
Bask› [Print] seçene¤ine gelin ve
       tufluna bas›n.
          tuflunun mavi lambas› yan›p söner
ve bask› bafllar.

Kolay bask›da, ayn› ayarlara sahip bir baflka resmin ç›kt›s›n› alabilirsiniz.
Bunun için resmi seçin ve mavi renkte yanan           tufluna bas›n. Kolay
bask›da, kopya say›s› her zaman 1'dir. (Kopya say›s›n› belirleyemezsiniz.)
Ayn› zamanda, k›rpma ifllevi (sf. 171) de uygulanamaz.
Bask› efektleri için [Default] ve di¤er seçenekler yaz›n›n üretimde
sabitlenen fabrika ayarlar›d›r.  [Default] ayarlar› hakk›nda detayl› bilgi
edinmek için yaz›c›n›n kullan›m k›lavuzunu inceleyin.
Resmin dosya boyutu ve kay›t kalitesine ba¤l› olarak bask› [Print] ayar›n›
seçtikten sonra ifllemin bafllamas› vakit alabilir.
Resim e¤imi düzeltisi uygulanm›flsa (sf. 171), bask› süresi uzayabilir.
Bask›y› durdurmak için, ekranda [Stop] göründükten sonra        tufluna
bas›n ve ard›ndan [OK] seçene¤ine gelin.
Tüm foto¤raf makinesi ayarlar›n› temizle [Clear all camera settings] ifllemi
(sf. 136) gerçeklefltirilirse, tüm ayarla fabrika ayarlar›na çevrilir.



Bask› Efekti Ayarlar›

168. sayfada gösterilen 4. ad›mda bask›
efektini seçin. <DISP.> yan›nda      ikonu
göründü¤ünde <DISP> tufluna bas›n.
Bundan sonra bask› efektini
ayarlayabilirsiniz. Ayar seçene¤i ve ekranda
gösterilecekler 4. aflamada yap›lan seçime
ba¤l›d›r.

Brightness (Parlakl›k)
Resmin parlakl›¤› ayarlanabilir.

Adjust levels (Ayar seviyeleri)
[Manual] seçene¤i ile histogram da¤›l›m›n›
de¤ifltirebilir ve resmin parlakl›¤›n› ve kontrast›n›
ayarlayabilirsiniz. Ayar seviyeleri ekran› ile,
<DISP.> tufluna basarak      konumunu
de¤ifltirebilirsiniz. Gölgelendirme seviyesini
(0-127) veya parlakl›k seviyesini (128-255)
ayarlamak için          kadran›n› çevirin.

     Brightener (Parlaklaflt›r›c›)
Konunun yüz bölgesinin karanl›k ç›kmas›na neden olacak düflük
ayd›nlatmal› ortamlarda etkilidir.  Aç›k [On] konuma ayarland›¤›nda bask›
için yüz ayd›nlatmas› uygulan›r.
Red-eye corr. (K›rm›z› göz düzeltme)
Konunun k›rm›z› gözle göründü¤ü flafll› çekimlerde etkilidir. Aç›k [On]
konuma ayarland›¤›nda bask› için k›rm›z› göz düzeltisi yap›l›r.

[      Brightener] ve [Red-eye corr.] efektleri ekranda
görüntülemeyecektir.
Detayl› ayar [Detail set.] ayarland›¤›nda, kontrast [Contrast], doygunluk
[Saturation], renk tone [Color tone] ve renk dengesi [Color balance] ayar›
yapabilirsiniz. [Color balance] ayar› için       seçene¤ini kullan›n. B mavi,
A amber, M magenta ve G ise yeflil içindir. Renk ayara göre de¤iflir.
Tümünü temizle [Clear all] ayar› seçildi¤inde, bütün bask› efekti ayarlar›
fabrika ayar›na geri döndürülür.



Resmin Kenar Düzeltisi (K›rpma)

E¤im düzeltisi Resmin kenarlar›n› düzeltip sanki resmin
kompozisyonu yeniden oluflturulmufl gibi
sadece düzeltilmifl k›sm› basabilirsiniz.
K›rpma ifllemini bask›dan hemen önce
yap›n.  Kenar düzeltme ayarlar›n› yat›ktan
sonra bask› ayarlar›n› yaparsan›z kenar
düzeltme ayarlar›n› yeniden yapman›z
gerekebilir.

Bask› ayar ekran›ndan k›rpma [Trimming] seçene¤ine gelin.

K›rpma çerçevesinin boyutunu, konumunu ve oran›n› ayarlay›n.

K›rpma çerçevesindeki resim alan› bast›r›labilir. K›rpma çerçevesinin
yatay-dikey oran› ka¤›t ayarlar› [Paper settings] ile de¤ifltirilebilir.

K›rpma çerçevesinin boyutunun de¤ifltirilmesi.
      veya           tufluna bast›¤›n›zda k›rpma çerçevesinin boyutu
de¤iflir. K›rpma çerçevesi küçüldükçe bask›s› yap›lacak resmin
büyütülme oran› artar.

K›rpma çerçevesinin hareket ettirilmesi
Çerçeveyi resim üzerinden yatay ve dikey yönde hareket ettirmek için
      tuflunu kullan›n. K›rpma çerçevesini istenen resim alan› veya
kompozisyon elde edilene kadar hareket ettirin.

Çerçevenin Döndürülmesi
<DISP> tufluna her bas›fl›n›zda kenar düzeltme çerçevesi dikey ve
yatay konumlar aras›nda geçifl yapar. Bu yatay bir resimden dikey bir
bask› elde etmenizi sa¤lar.

Görüntü e¤imi düzeltisi
        kadran›n› çevirerek, görüntü e¤im aç›s›n› 0,5 ad›ml›k art›fllarla
+-10 derece ayarlayabilirsiniz. Görüntü e¤imi ayarland›¤›nda,
Ekrandaki       simgesi mavi renkte görünür.

K›rpma iflleminden ç›kmak için       tufluna bas›n.

Bask› ayar ekran› tekrar görünür.
Bask› ayar ekran›n›n sol üst köflesinden resmin k›rp›lm›fl alan›n›
kontrol edebilirsiniz.



Yaz›c›ya ba¤l› olmak üzere k›rp›lan resim alan› belirledi¤iniz gibi
bast›r›lamayabilir.
K›rpma çerçevesini küçüldükçe bask›s› al›nan alandaki nokta say›s› artar.
Resimde afl›r› nokta var ise k›rpma çerçevesi k›rm›z renkte görünmeye bafllar.
Resmi k›rparken foto¤raf makinesinin LCD ekran›ndan kontrol edin.
Resmi TV ekran›nda izlerseniz k›rpma çerçevesi do¤ru bir flekilde
gösterilmeyebilir.

Yaz›c› Hatalar›
E¤er bir yaz›c› hatas›n› (mürekkep yok, ka¤›t yok vs.) çözdüyseniz ve bask›
ifllemine devam etmek için [Continue] seçene¤ini seçin.  Ancak, buna ra¤men
bask› ifllemi yeniden bafllam›yorsa, bask› ifllemine devam etmek için yaz›c›y›
çal›flt›r›n.
Detayl› bilgi için yaz›c›n›z›n kullan›m k›lavuzuna baflvurun.
Hata Mesajlar›
Bask› ifllemi s›ras›nda bir hata oluflursa, foto¤raf makinesinin LCD ekran›nda
bir hata mesaj› belirecektir. Bask› ifllemini durdurmak için        tufluna bas›n.
Problemi çözdükten sonra bask› ifllemine devam edin.  Bask› problemlerinin
çözümleri hakk›nda detayl› bilgi için yaz›c›n›n kullan›m k›lavuzunu inceleyin.

Ka¤›t Hatas›:
Ka¤›d›n yaz›c›ya do¤ru bir biçimde yüklenip yüklenmedi¤ini kontrol edin.

Mürekkep Hatas›:
Yaz›c›n›n mürekkebi bitmifl veya at›k mürekkep deposu dolu.

Donan›m Hatas›:
Ka¤›t ve mürekkep d›fl›nda herhangi bir yaz›c› hatas›n› kontrol edin.

Dosya Hatas›:
PictBridge ile bas›lamayacak bir resmi basmaya çal›flt›n›z.  Farkl› bir
foto¤raf makinesi ile çekilmifl resimler veya bilgisayarda düzenlenmifl
resimler bas›lamayabilirler.



Dijital Bask› Emri Format› (DPOF)
Bask› için bask› tipi, tarih bask›s› ve dosya numaras› ayar›n› yap›n. Bask›
ayarlar› bask› emri alm›fl bütün resimlere uygulanabilir. (Her seferinde her
resim için ayr› ayr› ayarlanmas› gerekmez).

Bask› Seçeneklerinin Ayarlanmas›

Bask› emri [Print order] seçene¤ine
gelin.

[      ] tab ayar› alt›ndaki [Print order]
seçene¤ine gelin ve        tufluna bas›n.

Ayar [Set up] seçene¤ine gelin.

[Set up] seçene¤ine gelin ve
       tufluna bas›n.

Seçenekleri istedi¤iniz gibi düzenleyin.

Bask› tipi [Print type], tarih [Date] ve
dosya numaras› [File no.] ayar›n› yap›n.
Seçene¤e gelin ve       tufluna bas›n.
‹stedi¤iniz ayar için         tufluna bas›n.

Bask› tipi [Print type]                Tarih [Date]                 Dosya no. [File No.]



(Bask› Tipi)

(standart) Her sayfaya bir resim basar.

(‹ndeks) Ka¤›da çok say›da küçültülmüfl resim bas›l›r.

Hem standart kem de indeks bask›lar›
basar.

(Tarih)
(Aç›k) [On] bask›n›n üzerine kay›tl› tarihi basar
Off (Kapal›)

Dosya Numaras›
 (Aç›k) [On] bask›n› üzerine dosya numaras›n› basar.
Off (Kapal›)

(Her ‹kisi de)

Menüden ç›k›n.
<MENU> tufluna bas›n.
Ekranda Bask› emri ayarlar› yeniden belirir.

Daha sonra, bas›lacak resimleri seçmek için
[Sel.Image] veya [All images] seçeneklerini
seçin.

[Date] ve [File No.] seçenekleri [On] konumuna ayarl› olsalar bile, bask›
tip ayarlar›na ve yaz›c›ya ba¤l› olarak tarih ve dosya numaralar› bas›lamayabilir.
DPOF ile bask› yaparken, Bask› Emri tan›mlamalar› yap›lm›fl olan haf›za
kart›n› kullanman›z gerekir.  DPOF, Bask› Emri tan›mlamalar› yap›lmam›fl
karttaki resimler için kullan›lamaz.
Baz› DPOF uyumlu yaz›c›lar ve foto¤raf laboratuarlar› resimleri
belirledi¤iniz gibi basamayabilirler.  Yaz›c›n›zla böyle bir fley olursa,
yaz›c›n›z›n kullan›m k›lavuzunu inceleyin.  Foto¤raf laboratuar›na bask›
emri verirken uyumluluk hakk›nda bir görüflme yap›n.
Farkl› bir foto¤raf makinesi ile çekilmifl resimler içeren haf›za kart›n›
foto¤raf makinesine takmay›n ve daha sonra bask› emri vermeye
çal›flmay›n.  Basmaya çal›flt›¤›n›z resimlerin üzerine istenmeden kay›t
yap›labilir.  Ayr›ca, resim tipine ba¤l› olarak bask› emri yap›lamayabilir.

RAW resimler bask› için seçilemezler.
[Index] bask›larda, tarih [Date] ve dosya no [File No.] ayarlar› ayn› anda
aç›k [On] konumunda olamaz.



Bask› Emri

Resimlerin Seçilmesi
Resimler tek tek seçin ve bask›ya gönderin.
Üç resim görüntülemek için           tufluna
bas›n. Tek resim görüntülemeye dönmek
için       tufluna bas›n. Bask› emrini
tamamlad›ktan sonra, bask› emrini haf›za
kart›na kaydetmek için <MENU> tufluna
bas›n.

Standart [Standart], Herikisi [Both]
Ekranda görünen resmin kopya say›s›n›
         tuflu ile belirleyin.Miktar

Seçilen toplam resim say›s›

Kontrol iflareti
‹ndeks ikonu

         tuflu ile resmi       iflaretletin. Ekranda
gösterilen resim indeks bask›s›na eklenir.

All image (bütün resimler)
Karttakilerin tümünü iflaretle [Mark all on card] seçene¤i ile haf›za
kart›ndaki tüm resimlerin 1 kopyas› için bask› emri verilir. Karttakilerin
tümünü temizle [Clear all on card] seçildi¤inde karttaki bütün resimler
için verilen bask› emri iptal edilir.

RAW resimler, “All image” (tüm resimler) ayar›nda dahi bask› emrinde
yer almaz.
PictBridge uyumlu bir yaz›c› kullan›rken, tek bask› emrinde 400'den fazla
say›da resmi basmay›n.  Bu say›y› aflarsan›z, seçilen tüm resimler
bas›lmayabilir.



DPOF ile Direkt Bask›
Direkt bask› uyumlu bir yaz›c›yla DPOF ile
tan›mlanm›fl resimleri kolayl›kla basabilirsiniz.

Bask› ifllemine haz›rlan›n.
Sayfa 164'ü inceleyin. "Foto¤raf makinesinin Yaz›c›ya Ba¤lanmas›"
(Connecting Camera to a Printer bölümünü 5. ad›ma kadar takip edin.

[      ] tab ayar› alt›ndaki bask› emri [Print Order] seçene¤ine gelin.

Bask› [Print] seçene¤ine gelin.

[Print]  sadece foto¤raf makinesi yaz›c›ya ba¤l› oldu¤unda ve bask›
yapmak mümkün oldu¤u zaman görünür.

Ka¤›t ayarlar›[Paper settings] bafll›¤›n› seçin. (sf. 166)

Gerekiyorsa bask› efektlerini ayarlay›n (sf.168)

[OK] seçene¤ine gelin.

Bask› öncesi ka¤›t boyutunu ayarlad›¤›n›zdan emin olun.
Baz› yaz›c›lar dosya numaras›n› yazd›ramaz.
Çerçeveli [Bordered] ayar› seçildi¤inde, kullan›lan yaz›c›ya ba¤l› olmak
üzere, tarih bask›s› çerçeve üzerinde kalabilir.
Yaz›c›ya ba¤l› olmak üzere, parlak fona veya kenarl›k üzerine
bast›r›ld›¤›nda tarih silik görünebilir.

Ayar seviyeleri [Adjust levels] manuel olarak [Manuel] seçilemez.
Bask›y› durdurduktan sonra yeniden bask›ya bafllamak istiyorsan›z
[Resume] bafll›¤›n› seçin. Bask›y› durdurduktan sonra yeniden bafllama
ifllemini afla¤›daki durumlarda gerçeklefltirmeyebilirsiniz:

Bask›ya yeniden bafllamadan önce bask› emrini de¤ifltirir veya silinmifl
resimlere bask› emri verirseniz.
‹ndeks bask›s›nda bask›y› yeniden bafllatmadan önce ka¤›t ayarlar›n› de¤ifltirirseniz.
Bask› ifllemi durduruldu¤unda haf›za kart›n›n kapasitesi azald›¤›nda.

Bask› esnas›nda bir sorun yaflan›rsa sayfa 172'yi inceleyin.



Resimlerin Bilgisayara Aktar›lmas›
Foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤layarak, foto¤raf makinesinin haf›za
kart›ndaki resimleri bilgisayara aktarabilirsiniz. Bu iflleme direkt resim
transferi denir.

E¤er bilgisayara foto¤raf makinesi ile verilen yaz›l›m› (EOS
DIGITAL Solution Disk CD-ROM) yüklediyseniz, resimlerin aktar›m›
daha da kolaylafl›r. Yaz›l›m yüklemesi hakk›nda detayl› bilgi
edinmek için CD rehberini inceleyin.

Resim Aktar›m› ‹çin Haz›rl›k

Foto¤raf makinesinin açma/kapama
dü¤mesini kapal› <OFF> konumuna
getirin.

       modundan farkl› bir çekim modu
belirleyin.

Foto¤raf makinesini bilgisayara
ba¤lay›n.

Bilgisayara ba¤lanmak için foto¤raf
makinesi ile verilen arabirim kablosunu
kullan›n.
Kabloyu foto¤raf makinesinin <A/V OUT/
DIGITAL> girifline ba¤larken fiflteki
ikonu üstte kalmal›d›r.

Bilgisayar›n USB portundan kabloyu
kablonun öteki ucuna ba¤lay›n.



Foto¤raf makinesinin açma/kapama
tuflunu aç›k <ON> konuma getirin.

Bilgisayarda program seçim ekran› belirdi¤inde
[EOS Utility] seçene¤ine gelin. Foto¤raf makinesi
model seçim ekran› göründü¤ünde, foto¤raf
makinesinin modelini seçin.
Bilgisayarda [EOS Utility] ekran› ve foto¤raf
makinesinin LCD ekran›nda Direkt Aktar›m
ekran› görünür.

Bilgisayarda [EOS Utility] ekran› görünmezse, (ayr› sat›lan) CD'deki
Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzu'ndaki “Foto¤raf makinesi Bilgisayar
Ba¤lant›s›n› Yap›n ve ard›ndan EOS Utility'yi Bafllat›n”
Kabloyu ç›karmadan önce, foto¤raf makinesini kapat›n ve kabloyu
fiflten tutarak (kablodan de¤il) ç›kar›n.

Çekimlerin Bilgisayara Aktar›lmas›

Bilgisayara gönderilen görüntüler, çekim tarihine göre düzenlenmifl alt
klasörlerdeki Windows için Resimlerim [My Pictures] klasörüne veya
Macintosh için Resimler [Pictures] klasörüne kaydedilir.

Tüm Çekimler
Bu ifllem, karttaki tüm çekimleri bilgisayara
aktar›r.

Bütün görüntüler [All images] seçene¤ine
gelin,          tufluna bas›n.
          tuflu mavi renkte yan›p söner ve
görüntü aktar›m› bafllar.
Görüntülerin aktar›m› tamamland›¤›nda
lamba yan›k kal›r.

Video çekim dosyalar›, foto¤raf dosyalar›ndan daha büyük oldu¤u için,
aktar›mlar› daha uzun sürer.
Dosya aktar›m› esnas›nda, kabloyu sökmeyin.
Direkt aktar›m ekran› görüntülendi¤inde, çekim yap›lamaz.



Bütün görüntüler [All images] d›fl›ndaki ayarlar afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Görüntü aktar›m›na bafllamak için           tufluna bas›n.

Yeni görüntüler (New Images)
Bilgisayara henüz aktar›lmam›fl görüntüler foto¤raf makinesi taraf›ndan
aktar›m için otomatik olarak seçilir ve aktar›l›r.

Aktar›m emri çekimleri (Transfer order images)
Bilgisayara aktaraca¤›n›z görüntüleri grup halinde seçin ve aktar›n.
Görüntü seçimi için 180. sayfay› inceleyin.

Seç & aktar (Select & transfer)
Görüntüleri tek tek seçip bilgisayara aktar›n.
Ç›k›fl için <MENU> tufluna bas›n.

Duvar ka¤›d› (Wallpaper)
Resim bilgisayar›n masaüstü ekran›nda duvar ka¤›d› olarak görünür.
Ç›k›fl için <MENU> tufluna bas›n.

       tuflu yerine           tufluna bas›ld›¤›nda ekranda bir ifllem
do¤rulama diyalogu görünür. [OK] seçene¤ine gelin ard›ndan aktar›m›
bafllatmak için          tufluna bas›n.
RAW resimler duvar ka¤›d› olarak aktar›lamaz.



Aktar›lacak Görüntülerin Seçilmesi

[      ] tab ayar› alt›nda, aktar›m emri
[Transfer order] seçene¤ini kullanarak
bilgisayara aktarmak istedi¤iniz görüntüleri
seçin. 179. sayfadaki aktar›m emri
görüntüleri [Transfer order images]
seçildi¤inde, aktar›m emri ile iflaretlenmifl
görüntüler seçilebilir.

Görüntü seçimi
Bilgisayara aktaraca¤›n›z resimleri tek
tek seçin. Görüntülenen çekimi aktar›m
emrine dahil etmek için         tufluna bas›n.
Sol üstte       iflareti de görüntülenir.

Aktar›m emrini tamamlad›ktan sonra,
aktar›m emrini karta kaydetmek için
<MENU> tufluna bas›n.

Tüm resimler
Karttaki tüm resimleri iflaretle [Mark all on card] seçildi¤inde karttaki tüm
görüntüler aktar›m emri al›r. Karttaki tüm resimleri iptal et
[Clear all on card] seçildi¤inde, bütün resim aktar›m seçimleri iptal edilir.

Foto¤raf makinesine baflka bir makinede aktar›m emri atanm›fl bir kart›
takmay›n ve karta aktar›m emri vermeye çal›flmay›n. Seçilen tüm resimlerin
üzerine yaz›labilir. Ayr›ca, resim tipine ba¤l› olarak aktar›m emri
gerçekleflmeyebilir.

Aktar›m emri için,                   modunda çekilmifl bir resim seçerseniz,
bu tek bir resim olarak say›lacakt›r. Direkt aktar›m s›ras›nda, RAW ve
JPEG resimler bilgisayara aktar›lacakt›r.
Tek seferde 999'dan fazla say›da resim aktarmak istiyorsan›z, direkt
aktar›m ekran›ndaki tüm resimler [All image] seçene¤ine gelin (sf. 178).



Foto¤raf Makinesinin
Özellefltirilmesi

Kifliye Özel ‹fllevler resim çekme tercihlerinize uygun olarak
foto¤raf makinesinin çeflitli özelliklerini kifliye özel
ayarlaman›za olanak tan›r. Özel ‹fllev ayarlar› sadece
Yarat›c› Alan modlar›nda kullan›labilir.



Özel ‹fllev Ayarlar›*
Özel ifllev ayarlar› [Custom Functions
(C.Fn)] seçene¤ine gelin.

[      ] tab ayar›ndaki, [ Custom
Functions (C.Fn)] seçene¤ine gelin ve
       tufluna bas›n.

Özel ayar ifllev no. Özel ‹fllev Ayar numaras›n› seçin.

Ayar yapaca¤›n›z Özel Ayar ifllev
numaras›n› seçmek için           tuflunu
kullan›n ve        tufluna bas›n.

Ayar› istedi¤iniz gibi de¤ifltirin
‹stedi¤iniz ayar›(numaray›) seçmek için
tuflunu kullan›n ve ard›ndan         tufluna bas›n.
Baflka bir Özel Ayar ‹fllevini ayarlamak
istiyorsan›z 2. ve 3. aflamay› tekrarlay›n.
Ekran›n alt›nda halihaz›rdaki Özel Ayar
‹fllev numaralar› görünür.

Menüden ç›k›n.
Menüye dönmek için <MENÜ> tufluna
bas›n.
1. aflaman›n ekran› görüntülenir.

Bütün Özel Ayar ‹fllevlerinin ‹ptal Edilmesi

Ayarlar› iptal etmek için [      Clear all settings] menüsünden, ayarlar›
iptal et [Clear all Custom Func. (C.Fn)] seçene¤ine gelin (sf. 136).



Özel Ayar ‹fllevleri

C.Fn I: Poz çekim  Video Çekim

Poz seviye ad›mlar›
ISO aç›l›m›
AV modunda flafl senkron h›z›

sf. 184

C.Fn II: Resim

sf. 185

sf. 186

Uzun pozlamada parazit önleme
Yüksek ISO h›z›nda parazit önleme
Vurgulama tonu önceli¤i
Otomatik Ifl›k ‹yilefltirme

C.Fn III: Otomatik Odak/‹lerleme
AF-yard›mc› ›fl›k patlamas›
Ayna kilidi

sf. 187

C.Fn IV: ‹fllem/Di¤erleri
Deklanflör/AE kilit tuflu sf. 188
Çekim esnas›nda SET tuflu
Foto¤raf makinesi aç›kken(ON) LCD göstergesi
Orijinal karar verisi ekleme

sf. 189

sf. 188

Numaralar› gölgelenmifl Özel Ayar ifllevleri Live View çekim esnas›nda
görüntülenmez. (Ayarlar yap›lamaz).



Özel ‹fllev Ayarlar›*
Özel ‹fllev ayarlar›, sahip olduklar› ifllev tipine ba¤l› olarak dört
gruba ayr›l›rlar: C.Fn I: Poz, C.Fn II: Resim, C.Fn III: Otomatik Odak/‹lerleme,
C.Fn IV: ‹fllem/Di¤erleri

C.Fn I- Poz

 Poz art›fl seviyeleri

0: 1/3 ad›m
2: 1/2 ad›m

Enstantane h›z›, diyafram, poz telafisi, AEB vb. için 1/3 ad›m art›fllar
ayarlar. Pozu daha ince ad›mlarla kontrol etmek istedi¤inizde etkilidir.

Poz telafisi vizörde ve LCD panelde afla¤›daki gibi gösterilir:

C-Fn-2      ISO aç›l›m›
0: Kapal›
1: Aç›k

ISO 6400 ve H (ISO 12800 eflde¤eri) seçilebilir.

C.Fn-3 Av  (Diyafram-öncelikli AE) Modunda Flafl Senkron H›z›

0: Otomatik
Flafl senkron ayar›, ekran parlakl›¤›na uyum sa¤lamak için
30 sn.-1/200 sn. menzili aras›nda otomatik olarak ayarlan›r.

1: 1/200 - 1/60 sn otomatik
Flafll› çekimlerdeki diyafram önceli¤i AE (Av) ile düflük ayd›nlatmal›
ortamlardaki yavafl senkron h›z› engellenir. Konuda netlik sorununu
gidermek ve kamera sars›nt›s›n› azaltmak istedi¤inizde bu ayar› yap›n.
Oluflabilecek tek sorun, flafll› çekimde konu düzgün pozlansa da fonda
karanl›k oluflmas›d›r.

2: 1/200sn. (sabit)
Flafll› foto¤rafç›l›kta <Av> modu (diyafram öncelikli AE) kullan›l›yorsa,
enstantane h›z› 1/200 sn.'ye ayarlan›r. Foto¤raf makinesi sars›nt›s›
endiflesi oluflmaz.
(Ancak, bu modda yap›lan gece çekimleri veya karanl›k ortamlar›n çekimleri daha kanal›k ç›kar).



C.Fn II: Resim

C.Fn-4   Uzun Pozlamada Parazit Önleme

0: Kapal›
1: Otomatik

1 saniye veya daha uzun pozlamalarda parazit önleme otomatik olarak
devreye girer. Bu otomatik [Auto] ayar, pek çok durumda ifllevlidir.

2: Aç›k
Bu 1 sn. veya daha fazla süre pozlanm›fl resimlerdeki paraziti en aza
indirmede etkilidir. Bu ayar, otomatik [Auto] ayar ile tespit edilemeyen
veya azalt›lamayan parazitlenmeler için etkili olabilir.

Resim çekildikten sonra, parazit azaltma ifllemi pozlama ile ayn› miktarda
zaman gerektirir. Parazit azaltma ifllevi tamamlanana dek yeni çekim
yap›lamaz.
ISO 1600 ve üzeri kullan›ld›¤›nda, 2 ayar›nda 0 ve 1 ayarlar›ndakinden
daha fazla parazitlenme görülebilir.
2 ayar›nda live-view çekimi esnas›ndaki uzun bir enstantanede parazit
azaltma uyguland›¤›nda LCD ekranda “BUSY” ifadesi görünür ve Live
View gösterim bu ifllem tamamlanana kadar görüntülenmez. (Baflka bir
resim çekilemez).

C.Fn-5       Yüksek ISO h›z› parazit azaltma

Resimden kaynaklanan parazitlenmeyi azalt›r. Parazit azaltma bütün ISO
h›zlar›na uygulansa dahi, bilhassa yüksek ISO h›z›nda etkilidir. Düflük ISO
h›zlar›nda karanl›k alanlardaki parazitlenme ayr›ca düzeltilir. Ayarlar› parazit
seviyesine uygun olarak de¤ifltirin.
0: Standart
1: Düflük
2: Güçlü
3: Devre d›fl›

2 numaral› ayarda, ard› ard›na çekim say›s› azal›r.



C.Fn 6        Vurgulama tonu önceli¤i

0: Devre d›fl›
1: Etkin

Vurgulama detay›n› güçlendirir. Dinamik menzil standart %18 gri'den
parlak vurgulamaya do¤ru genifller. Gri renk gösterimleri ve vurgulu
noktalar aras›ndaki renk geçifli vurgular› düzgünlefltirilir.

1 ayar›nda gölgeli alanlardaki parazitlenmeye daha az rastlan›r.

1 ayar› ile ayarlanabilir ISO h›z› menzili 200-3200 aras›nda de¤iflir. Ayr›ca,
ayarlarla birlikte LCD ekranda ve vizörde        (dinamik menzil)
görüntülenir.

C.Fn-7       Otomatik Ifl›k ‹yilefltirici

Resimlerin karanl›k veya düflük kontrastl›
görünürse, parlakl›k ve kontrast otomatik olarak
düzeltilir.
RAW resimler için, Digital Photo Professional
(toplu yaz›l›m) ile yap›lm›fl ayarlar› uygulay›n.

0: Standart
1: Düflük
2: Güçlü
3: Devre d›fl›

Çekim koflullar›na ba¤l› olarak, parazitlenme artabilir.
Bu ifllev, manuel poz veya bulb pozlama ayarland›¤›nda çal›flmaz.

Temel Alan modlar›nda otomatik olarak [Standart] ayarlan›r.



C.Fn III: Otomatik Odak/‹lerleme

C.Fn-8    AF-yard›mc› ›fl›¤› patlamas›

AF-yard›mc› ›fl›¤› foto¤raf makinesinin dahili flafl› veya harici, EOS uyumlu
Speedlite ile de yanabilir.
0: Etkin
1: Devre d›fl›

AF yard›mc› ›fl›¤› hiçbir ekim ortam›nda yanmaz.
2: Sadece harici flafl yanar.

Harici EOS uyumlu Speedlite ile AF yard›mc› ›fl›¤› gerekli durumlarda
yanacakt›r. Foto¤raf makinesinin dahili flafl› AF-yard›mc› ›fl›kla yay›lmaz.

Harici EOS uyumlu Speedlite'›n AF-yard›mc› ›fl›k patlamas› [AF-assist beam
firing] Özel ‹fllev ayar› yanmaz [Disabled] konumuna ayarland›¤›nda, foto¤raf
makinesi C.Fn-8-0/2 ayar›nda olsa dahi AF-yard›mc› ›fl›¤› çal›flmaz.

C.Fn-9        Ayna kilidi

0: Devre d›fl›
1: Etkin

Süper telefoto objektifle yap›lan çekimleri veya yak›n plan çekimleri
(makro) engelleyebilen yans›tma aynas› etkisinin neden oldu¤u foto¤raf
makinesi titremesini önler. Ayna kilidi prosedürü için 104. sayfay›
inceleyin.



C.Fn IV: ‹fllem/Di¤erleri

C.Fn-10      Deklanflör / AE kilidi tuflu

0: AF/AE kilidi
1: AE kilidi/AF

Tek bir yere odaklanabilir ve sahnedeki bir baflka yerde AE kilidini uygulayabilirsiniz.
Otomatik odak için         tufluna bas›n ve AE kilidini uygulamak için deklanflöre yar›m bas›n.

2: AF/AF kilidi, AE kilidi olmadan
Al Servo AF modunda AF ifllemini k›sa bir süre durdurmak için
tufluna bas›n. Bu, foto¤raf makinesi ile konu aras›ndan geçen bir engelin
AF'yi bozmas›n› engeller.  Poz ayar› resmin çekildi¤i anda ayarlan›r.

3: AE/AF, AE kilidi olmadan:
Bu, sürekli durup hareket eden konular›n çekiminde kullanmak için
idealdir.  Al Servo AF modunda, Al Servo AF ifllemini bafllatmak veya
durdurmak için        tufluna basabilirsiniz.  Poz ayar› resmin çekildi¤i
anda ayarlan›r.  Böylece, odak ve poz siz uygun çekim an›n› beklerken
hep optimum noktada olacakt›r.

C.Fn-11      Çekimde SET tuflu

S›kça kulland›¤›n›z ifllevleri        tufluna ba¤layabilirsiniz. Foto¤raf makinesi
çekim haz›r oldu¤unda        tufluna basabilirsiniz.
0: H›zl› Kontrol ekran›

        tufluna bas›ld›¤›nda, H›zl› Kontrol ekran› görüntülenir. ‹stedi¤iniz ifllevi
seçmek için       tufluna bas›n, ard›ndan ayar› yapmak için         kadran›n›
çevirin. Bu ifllev, Live View çekim veya video çekimde kullan›lamaz.

1: Görüntü kalitesi
LCD ekranda görüntü kay›t kalitesi ayar ekran›n› görüntülemek için
       tufluna bas›n.
Görüntü kay›t kalitesini seçmek için       tufluna bas›n, ard›ndan        tufluna bas›n.

2: Flafl poz telafisi
       tufluna bast›¤›n›zda flafl poz telafisi ayar ekran› görüntülenir.

3: LCD ekran Aç›k/Kapal›
<DISP> tuflu ile ayn› ifllevi görür.

4: Menü gösterimi
<MENU> tuflu ile ayn› ifllevi görür.

5: Devre d›fl›



C.Fn-12     Foto¤raf makinesi aç›kken LCD göstergesi

0: Gösterge
Açma/kapama dü¤mesi aç›k konumdayken çekim ayarlar› gösterilecektir
(sf. 42).

1: Foto¤raf makinesi KAPALI konumda kal›r.
LCD ekran› kapatmak için <DISP.> tufluna bas›l›p ard›ndan foto¤raf
makinesi kapat›ld›¤›nda, foto¤raf makinesi tekrar aç›ld›¤›nda LCD ekran
foto¤raf makinesini tekrar aç›p çal›flt›rmad›¤›n›z sürece kapal› kal›r. Bu
foto¤raf makinesine güç tasarrufu sa¤lar. Menü ekran› ve resim izlemesi
gösterilmeye devam eder. LCD ekran› açmak için <DISP.> tufluna basar
ve ard›ndan kapat›rsan›z, LCD ekran foto¤raf makinesini açt›¤›n›zda tekrar
aç›l›r.

C.Fn-13     Orijinal karar verisinin eklenmesi

0: Kapal›
1: Aç›k

Resmin orijinal olup olmad›¤›n› do¤rulayan veri resme otomatik olarak
eklenir. Resmin do¤rulama verisi eklenmifl çekim bilgisi ekranda
gösterildi¤inde (sf. 161),      simgesi görünür.

Resmin orijinal olup olmad›¤›n› kontrol etmek için, ayr› sat›lan OSK-E3
Orijinal Veri Güvenlik Kiti gerekir.

Resimler OSK-E3 Orijinal Veri Güvenlik Kiti resim flifreleme/flifre çözme
ifllevleri ile uyumlu de¤ildir.



Menüm Kayd›
Daha h›zl› eriflim için ayarlar›n› s›kça de¤ifltirdi¤iniz en fazla 6 menü ve Özel
‹fllev ayar›n› kaydedebilirsiniz.

Menülerim [My Menu settings]
seçene¤ine gelin.

[     ] tab ayar› alt›ndaki [My Menu settings]
seçene¤ine gelin ve        tufluna bas›n.

Kaydet [Register] seçene¤ine gelin.
[Register] seçene¤ine gelin ve
      tufluna bas›n.

‹stedi¤iniz menüleri kaydedin.
Bir menü seçin ve        tufluna bas›n.
‹fllem do¤rulama diyalogu göründü¤ünde,
[OK]'i seçin ve        tufluna bas›n. Menü
kaydedilecektir.
En fazla 6 menü kaydedebilir ve hepsi
için ayn› prosedürü uygulayabilirsiniz.
2. aflamada ekrana geri dönmek için
<MENU> tufluna bas›n.

Menüm ayar›
S›rala [Sort] ve 2. aflamada gösterilen di¤er ayarlar afla¤›daki gibidir.

S›rala
Menümde kay›tl› menülerin s›ralamas›n› de¤ifltirebilirsiniz. S›rala [Sort]
seçene¤ine gelin ve s›ralamas›n› de¤ifltirmek istedi¤iniz menüyü seçin.
Ard›ndan         tufluna bas›n. Ekranda      gösterilince, s›ralamay›
de¤ifltirmek için         tufluna bas›n ve ard›ndan        tufluna bas›n.

Sil ve Tüm bafll›klar› sil
Kay›tl› menü bafll›klar›n› siler. [Delete] bir menü bafll›¤›n›,
[Delete all items] ise bütün menü bafll›klar›n› siler.

Menüm ile Gösterim
Ayarlanabilir [Enable] seçildi¤inde, menü ilk göründü¤ünde ekranda
     tab› görüntülenir.



Baflvuru Kaynaklar›

Bu bölümde foto¤raf makinesi ifllevleri, sistem aksesuarlar›
ve di¤er konular hakk›nda baflvuru bilgileri aç›klan›r.
Bu bölümün arka sayfas›ndaki indeks sayesinde konulara
göz gezdirebilirsiniz.



Otomatik Odaklama Yap›lamad›¤›nda
Otomatik odak özelli¤i afla¤›da belirtilen konularda iyi sonuç vermeyebilir
(odak do¤rulama ›fl›¤›        yan›p söner):

Odak güçlü¤ü çeken konular
Düflük kontrastl› konular
Örn: Mavi gökyüzü, mat renkli duvarlar vs.
Az ›fl›k alan konular
Afl›r› parlak ve yans›ma yapan konular
Örn: Parlak gövdeli araba
Uzak ve yak›n konular›n kar›flt›¤› konular
Örn: Kafesteki hayvanlar
Tekrarlanan konular
Örn: Gökdelen pencereleri, bilgisayar klavyeleri vs.

Bu tür konular› çekmek için:
Tek çekim AF ile foto¤raf makinesini benzer uzakl›ktaki bir konuya
hedefleyin, oda¤› kilitleyin ve resmi istenilen konu ile yeniden
oluflturun (sf. 46).
Objektif odak modu dü¤mesini <MF> olarak ayarlay›n ve elle odak
ayar› yap›n.

Geniflletici tak›ld›¤›nda (tercihe ba¤l›) ve objektifin maksimum diyafram
de¤eri f/5.6 veya daha düflükse (daha genifl f/numaras›) AF
gerçekleflmeyebilir (Live mod/     Live Mode AF hariç). Detayl› bilgi için
Geniflletici'nin kullan›m k›lavuzunu inceleyin.
Live modu     AF'nin AF'nin odak ayar› yapamad›¤›n durumlar hakk›nda
bilgi sahibi olmak için sayfa 115'i inceleyin.



fiehir Cereyan›n›n Kullan›m›
Ayr› sat›lan ACK-E5 AC Adaptör Kiti ile foto¤raf makinesini flebeke
cereyan›na ba¤layarak pil seviyesi konusunda endiflelenmeden ifllem
yapabilirsiniz.

Güç kablosunu tak›n.
Güç kablosunu flekildeki gibi tak›n.

‹fllem tamamland›ktan sonra güç
kablosunu prizden çekin.

DC Coupler'i tak›n.
Kabloyu DC Coupler'e ba¤lay›n.

DC Coupler'i tak›n.
Kapa¤› aç›n ve DC Coupler'i yuvaya
kilitlenene kadar iterek yerlefltirin.

DC kablosunu itin.
DC kablo kapa¤›n› aç›n ve kabloyu
flekilde gösterildi¤i gibi yerlefltirin.
Kapa¤› kapat›n.

Foto¤raf makinesinin açma kapama dü¤mesi aç›k <ON>  konumundayken
güç kablosunu ba¤lamay›n veya ba¤lant›y› kesmeyin.



Uzaktan Kumanda Kullan›m›

RC-1/RC-5 Uzaktan Kumanda (ayr› sat›l›r)

Foto¤raf makinesinden yaklafl›k 5 metre uzakl›ktan kablosuz çekim yapabilen
Uzaktan Kumanda cihazlar. RC-1, deklanflöre hemen veya 2 saniye
gecikmeyle basabilirken, RC-5 2 saniye gecikmeyle deklanflöre basar.

‹lerleme modunu       konumuna getirin (sf. 55).

Uzaktan kumanda sensörü

Uzaktan kumanda cihaz›n›, foto¤raf makinesinin uzaktan kumanda
sensörüne do¤ru tutun ve ileti tufluna bas›n.
Foto¤raf makinesi otomatik odaklan›r.
Odaklanma gerçekleflti¤inde, otomatik zamanlama lambas› yanar ve
resim çekilir.

Baz› floresan ›fl›¤› türleri yak›n›nda yap›lan çekimlerde foto¤raf makinesi
ifllevi bozulabilir. Kablosuz uzaktan kumanda esnas›nda foto¤raf makinesini
floresan ›fl›ktan uzak tutun.

RS-60E3 Uzaktan Kumanda (ayr› sat›l›r)

Deklanflöre yar›m veya tam basmak için 60 cm kabloya sahip uzaktan
kumanda dü¤mesini kullanabilirsiniz. Bu, foto¤raf makinesinin uzaktan
kumanda girifline ba¤lan›r.



Göz Deste¤i Kullan›m›

Resmi vizöre bakmadan çekti¤inizde, göz yuvas›ndan s›zan ›fl›k
odaklanmay› etkileyebilir. Bunu engellemek için, foto¤raf makinesi ask›s›na
tak›l› göz kapa¤›n› kullan›n (sf. 23).
Live View çekim ve video çekimi esnas›nda, göz deste¤i tak›lmas›
gerekmez.

Göz kapa¤›n› ç›kar›n.
Göz kapa¤›n› afla¤›dan yukar›ya
do¤ru itin.

Göz kapa¤›n›n tak›lmas›
Göz yuvas› kapa¤›n› takmak için,
kapa¤› yuva bofllu¤una do¤ru itin.



Harici Speelite'lar

EOS uyumlu, EX-serisi Speedlite'lar.

Temel olarak kolay ifllemlerde kullan›lan dahili flafl gibidir.
EX serisi Speedlite foto¤raf makinesine tak›ld›¤›nda, neredeyse tüm otomatik
flafl kontrolü foto¤raf makinesi taraf›ndan yap›l›r. Baflka bir de¤iflle bu, dahili
flafl yerine haricen yerlefltirilen yüksek ç›k›fll› flafl gibidir. Detayl› bilgi için
EX-serisi Speedlite'›n kullan›m k›lavuzunu inceleyin. Tip A foto¤raf makinesi,
EX-serisi Speedlite'lar›n tüm özellikleriyle uyumludur.

Macro LitesAksesuar k›zakl› Speedlite'lar

Foto¤raf makinesi taraf›ndan kontrol edilemeyen bir EX-serisi Speedlite
ile, flafl ifllevi ayarlar› için sadece [E-TTL II] ve flafl poz telafisi
[flash exp. comp] kullan›l›r. (sf. 139)
(Baz› EX serisi Speedlite'flar ile deklanflör senkronu da [Shutter sync.] ayarlanabilir).
Flafl poz telafisi harici Speedlite ile yap›l›rsa, foto¤raf makinesinin LCD
ekran›ndaki flafl poz telafisi simgesi       simgesinden         simgesine
dönüflür.
Flafl ölçüm modu, flafl›n Özel Ayar ‹fllevi ile TTL otomatik flafl olarak
ayarland›¤›nda, flafl sadece tam ç›k›flta patlar.



EX-serisi d›fl›ndaki Canon marka Speedlite'lar.

EZ/E/EG/ML/TL-serisi Speedlite'lar TTL veya A-TTL otomatik flafl
moduna ayarland›¤›nda, flafl patlamaz. Gerekiyorsa Speedlite'›n
manuel flafl modunu <M> veya AE diyafram önceli¤ini <Av> kullan›n
ve çekin.

Manuel flafl moduna sahip bir Speedlite kullan›ld›¤›nda, manuel flafl
modunda çekim yap›n.

Canon Marka Olmayan Flafl Kullan›m›

Senkron H›z›

Foto¤raf makinesi kompakt, Canon marka olmayan flafl üniteleriyle 1/200
sn'de veya daha yavafl senkronize olabilir. Foto¤raf makinesinin
senkronizasyonunu çekim öncesinde mutlaka test edin.

Live View Çekim için Önlemler

Live View çekimde Canon marka olmayan flafl patlamaz.

Foto¤raf makinesi baflka bir markaya ait bir flafl ünitesi veya flafl
aksesuar› kullan›yorsa, foto¤raf makinesin düzgün çal›flmayabilir ve
ar›zalar oluflabilir.
Foto¤raf makinesinin aksesuar k›za¤›na yüksek voltajl› flafl ünitesi
takmay›n. Çal›flmayabilir.



Mevcut ‹fllevler Tablosu
    : Otomatik Ayar      : Seçilebilir Ayar          : Seçilemez.

Mod Kadran›
Temel Çekim Alan› Yarat›c› Alan Video

Çekim

K
alite
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H
›z›

Otomatik

Manuel

R
esim

 S
tili

Standart

Portre

Manzara

Do¤al

Faithful

Siyah/Beyaz

Kullan›c› Tan›ml›

B
eyaz A

yar›

Otomatik WB

Preset WB

Özel Ayar WB

WB Düzelti

WB Dizeleme

Otomatik Ifl›k ‹yilefltirici

Periferi ayd›nlatma
düzeltisi
Uzun pozda parazit
azaltma

Tek Çekim

AF
Nokta
Seçimi

Otomatik

Manuel

AF-yard›mc› ›fl›¤›



    : Otomatik Ayar       : Seçilebilir Ayar    : Seçilemez.

Mod Kadran›
Temel Çekim Alan› Yarat›c› Alan Video

Çekim

Ö
lçü

m
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De¤erlendirmeli

K›smi

Spot

Merkez A¤›rl›k
Ortalama

P
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z A
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Poz Telafi

AEB

AE Kilidi

Program De¤iflimi

Alan Derinlik Öz ‹zleme

‹lerlem
e

Tek Tek

Ard›fl›k

10 sn. otomatik
zamanlay›c›
2 sn. otomatik
zamanlay›c›
Otomatik zamanlay›c›
sonras› ard›fl›k çekimler

D
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lafl

Otomatik

Manuel

Flafl Kapal›

K›rm›z›-Göz Azaltma

FE Kilidi

Flafl Poz Telafi
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›

Live View Çekim

*1 Sayfa 54'teki “(2) Arka plan›n flulaflt›r›lmas›/netlefltirilmesi” konusuna bak›n.
*2 Sayfa 54'teki “(3) Resim parlakl›¤›n›n ayarlanmas›” konusuna bak›n.
*3 Video çekim modu menüsünde, uzaktan kumanda [Remote Control]
    ayarlanabilir.



Menü Ayarlar›
Çekim 1 Menüsü (K›rm›z›)

Baflvuru
sayfas›

Kalite 70

Bip Sesi                    Aç›k/Kapal›               130

Karts›z çekim                Aç›k/Kapal›          130

Geri ‹zleme Süresi Kapal›/2 sn./4sn./8sn./Tut                               130

Periferi ayd›nlatma
düzeltisi 

Etkin/Devre d›fl›            100

K›rm›z› Göz Aç›k/Kapal› Kapal›/Aç›k             63

Flafl patlamas› / Dahili flafl ifllev ayar› / Harici flafl ifllev
ayar› / Harici flafl C.Fn ayar› / Harici flafl C.Fn ayarlar›n›
iptal et 

Flafl kontrolü

Çekim 2 Menüsü (K›rm›z›)

Poz telafisi/AEB          1/3 aral›¤›nda +-2 durak

Ölçüm modu

WB Özel Ayar               Manuel beyaz ayar

WB SHIFT/BKT
WB düzelti: Beyaz ayar düzeltisi
WB-BKT: Beyaz ayar dizeleme

Renk alan›                   sRGB/ Adobe RGB

         Standart /           Portre /            Manzara /
         Do¤al /            Faithful /         Siyah-Beyaz/
        Kullan›c› Tan›ml› 1-3Kapal›/Aç›k

Resim Stili

Toplu yaz›l›m ile toz parçac›klar›n› yok etmek için veri toplarToz Temizleme Verisi

‹zleme Menüsü (Mavi)
Koruma                   Resimlerin korunmaya al›nmas›

Döndür                    Resim döndürme

Sil                    Resim silme

Bask› Emri                    Bas›lacak resimlerin iflaretlenmesi (DPOF)

Aktar›m Emri                Bilgisayara aktar›lacak resimlerin belirlenmesi.

[      1] Çekim 2, [      ] Ayar 3 ve [      ] Menüm ekran› (sekmeler), Temel
Alan modlar›nda görünmez.
Griyle taral› menü ö¤eleri Temel Alan modlar›nda görüntülenemez.



‹zleme Menüsü 2 (Mavi) Sayfa

Histogram                         Parlakl›k / RGB

Slayt gösterisi
Resimleri seçin, ‹zleme süresini belirleyin ve
otomatik izleme için ayarlar› tekrarlay›n

Resim atlama     1 görüntü/10 görüntü/100 görüntü/ Tarih/Video Çekimler /Foto¤raflar

Ayarlar 1 menüsü (Sar›)
Otomatik kapanma     30 sn/1 / 2 / 4 / 8 / 15 dk. / Kapal›

Dosya Numaraland›rma    Ard›fl›k/Otomatik S›f›rlama/Manuel S›f›rlama

Otomatik Döndürme     Aç›k            / Aç›k        / Kapal›

Formatlama      Bafllat ve karttaki veriyi sil

LCD ekran                          açma/kapama tuflu Etkin/Devre d›fl›

Ekran Rengi     Fon rengini seçin

Ayarlar 2 menüsü (Sar›)
LCD Ekran Parlakl›¤›     LCD ekran parlakl›k ayar›

Tarih/Saat
 Tarihi (y›l, ay, gün) ve saati (saat, dakika, saniye)
 ayarlay›n.

Dil                           Dili seçin

Video Sistemi     NTSC / PAL

Sensör Temizli¤i

Otomatik temizleme: Etkin / Devre d›fl›

fiimdi temizle  

Manuel temizle

Live View çekim / AF Modu/ K›lavuz gösterimi /
Ölçüm sayac›

Live View ifllev
ayarlar›

Ayarlar 3 menüsü (Sar›)

Foto¤raf makinesini istedi¤iniz gibi özellefltirinÖzel Ayar ‹fllevleri
(C.Fn)

Ayarlar› temizle
Bütün foto¤raf makinesi ayarlar›n› s›f›rla/ Bütün
özel ayarlar› s›f›rla (C.Fn)

Firmware ver.     Firmware güncellemesi için

Menüm (Yeflil)
Menüm ayarlar›  S›k kullan›lan menü bafll›klar›n› ve Özel Ayar ifllevlerini kaydedin



Video Çekim Modu menüsü

Video çekim (K›rm›z›)

Video kayd› boyutu     1920x1080 / 1280x720 / 640x480

AF modu     Live mod/       Live mod/ H›zl› mod

Ses kayd›     Aç›k/Kapal›

Uzaktan kumanda     Devre d›fl›/Etkin

K›lavuz gösterimi     Kapal› / K›lavuz 1# / K›lavuz 2 ##

Ölçüm zamanlay›c›s›     4 sn. / 16 sn. / 30 sn. / 1 dk. / 10 dk. / 30 dk. 

Video çekim modu esnas›nda menü ekran› hakk›nda
[        ] ekran (sekmesi) sadece video çekim modu ayarland›¤›nda
görüntülenir.
[     ] Ayar 3 ve [     ] Menüm ekranlar› (sekmeleri) görüntülenmez.
[      ] sekmesi alt›nda, poz telafisi/AEB [Expo. Comp./AEB] ö¤esi,
poz telafisi [Exposure comp.] haline gelir.
Afla¤›daki menü ö¤eleri görüntülenmez:

K›rm›z› göz düzeltisi Aç›k/Kapal›, flafl kontrolü
Ölçüm modu, WB SHIFT/BKT, Renk alan›, Toz Temizlik Verisi
LDC otomatik kapanma, Ekran rengi
Sensör temizli¤i, Live View ifllevi ayarlar›

Sayfa



Ar›za Tespit K›lavuzu
Bir sorunla karfl›lafl›rsan›z, öncelikle bu Ar›za Tespit K›lavuzu'nu inceleyin.
bu k›lavuz sorunu çözmüyorsa en yak›n Canon yetkili sat›c›s›na baflvurun.

Güç Kayna¤› ile ilgili Sorunlar

Pil, verilen pil flarj cihaz› ile flarj edilemiyor.

Yanl›fl pil kullan›yorsunuz
* LP-E5 Pil Grubu d›fl›ndaki pil gruplar›yla flarj ifllemini gerçeklefltirmeyin.

Foto¤raf makinesi açma/kapama dü¤mesi aç›k <ON> konumuna
ayarl›yken bile çal›flm›yor.

Pil düzgün tak›lmam›fl (sf. 26).
Güç lambas› yanm›yorsa pili de¤ifltirin (sf. 24).
Pil kompart›man kapa¤›n›n kapal› oldu¤undan emin olun (sf. 26)
Kart yuvas› kapa¤›n›n kapal› oldu¤undan emin olun (sf. 31)
<DISP.> tufluna bas›n (sf. 42).

Eriflim lambas› açma/kapama dü¤mesi kapal› <OFF> konumuna
ayarl›yken bile yan›yor veya yan›p sönüyor.

Resim kaydedilirken foto¤raf makinesinin gücü kesilirse, eriflim lambas›
bir süre yanar/yan›p söner. Resim haf›za kart›na kaydedildikten sonra
otomatik olarak söner.

Pil çok çabuk tükeniyor.

Tam flarjl› pil kullan›n (sf. 24)

Pilin kullan›m ömrü bitmifl olabilir. Pil performans› zay›f ise, pilleri
yenisiyle de¤ifltirin.
Live View ifllevini (sf. 105, 121) uzun süre kullan›rsan›z, mümkün olan
çekim say›s›nda azalma olur.



Foto¤raf makinesi kendili¤inden kapan›yor.

Otomatik kapanma özelli¤ini kullanmak istemiyorsan›z, [     Auto
power off] seçene¤ini menüden kapal› [Off] konumuna al›n.
[       Auto power off] seçene¤ini menüden kapal› [Off]
konumundayken dahi 30 dakika içinde kapanabilir. LCD ekran› açmak
için <DISP.> tufluna bas›n.

Çekimle ‹lgili Sorunlar

Hiç bir resim çekilemiyor veya kaydedilemiyor.

Kart düzgün bir flekilde tak›lmam›fl (sf.31).
Kart dolu, yeni bir kart tak›n veya gereksiz resimleri silin
(sf. 31, 159).

Tek Çekim AF modunda, vizördeki odak do¤rulama ›fl›¤›       yan›p
sönerken odaklanmaya çal›fl›rsan›z, resim çekilemez. Odaklanmak
için tekrara deklanflöre yar›m bas›n veya oda¤› manuel ayarlay›n
(sf. 37, 67).
Kart›n yazmaya arfl› koruma dü¤mesini Yaz/Sil ayar›na getirin (sf. 31).

Resim odaks›z.

Odak modu dü¤mesini objektif üzerinde <AF> konumuna ayarlay›n (sf.33)
Foto¤raf makinesi sars›nt›s›n› engellemek için foto¤raf makinesini
sabit tutun ve deklanflöre nazikçe bas›n (sf.36, 37).

Objektifin Görüntü Sabitleyicisi varsa, IS modunu aç›k <ON> olarak
ayarlay›n.

Kart› kullan›lam›yor.

Ekranda kartla ilgili bir uyar› mesaj› görünüyorsa 40. veya
209. sayfay› inceleyin.



Ard› ard›na çekimdeki maksimum patlama düflük

[      : Custom Functions (C.Fn)] menüsünün [High ISO speed noise
reduction] ö¤esini [Standard], [Low] veya [Disable] olarak ayarlay›n.
[Strong] konumuna ayarland›¤›nda, maksimum patlama ciddi oranda
azal›r (sf. 185).

Dakika detaylar› olan bir konu çekiyorsan›z (çimen vb.), dosya boyutu
daha büyük olacak ve maksimum patlama sayfa 70'te belirtildi¤i gibi
düflük olacakt›r.

ISO 100 ayarlanamaz.

[     : Custom Functions (C.Fn)] menüsünün [Highlight tone priority]
ö¤esini [Enable] konuma ayarland›¤›nda IS 100 ayarlanamaz.
[Disable] ayar› seçildi¤inde, ISO 100 ayarlanabilir (sf. 186).

Flafll› <Av> modu kulland›¤›mda, enstantane h›z›
yavafll›yor

Gece sahnesi çekiliyorsa, enstantane h›z› otomatik olarak
yavafllayarak (yavafl senkron çekim) hem konu hem de arka plan
uygun flekilde pozlan›r. Düflük enstantane h›z›n›n ayarlanmas›n›
istemiyorsan›z, [      : Custom Functions (C.Fn)] menüsünün
[Flash sync. ‹n Av mode] ö¤esini 1 veya 2 de¤erine ayarlay›n (sf. 184).

Dahili flafl patlam›yor

Dahili flaflla k›sa aral›klarla ard›fl›k çekim yap›yorsan›z, flafl ünitesini
korumak için flafl bir süreli¤ine durabilir.



Foto¤raf makinesi sars›ld›¤›nda ses ç›k›yor.

Foto¤raf makinesi dahili flafl ç›k›fl mekanizmas› hafifçe sallanm›flt›r.
Bu normaldir.

Live View çekimde deklanflörden iki kez çekim sesi
duyuluyor.

Flafl kullan›ld›¤›nda veya ISO 3200 ya da üzeri ayarland›¤›nda,
deklanflöre her çekimde iki kez çekim sesi ç›kar›r (sf. 107).

Video çekim kendili¤inden bitiyor

Kart›n yazma h›z› düflük oldu¤unda, video çekim kendili¤inden
durabilir. SD Speed Class 6 “                  ” kullan›n. Kart›n okuma/
yazma h›z›n› ö¤renmek için kart üreticisinin web sayfas›n› inceleyin.

Video çekim dosyas› boyutu 4 GB'a ulaflm›flsa veya 29 dk. 59 sn
üzeri video çekim kayd› yap›lm›flsa, video çekim otomatik olarak durur.

Video çekim izlenirken, foto¤raf makinesinin ifllem sesi duyuluyor.

Video çekim esnas›nda foto¤raf makinesi kadran› veya objektif ile
ifllem yaparsan›z, ifllem sesi de kaydedilir. Harici bir mikrofon kullan›n
(piyasadan temin edilebilir) (sf. 123).
1920x1080 video çekimlerde bozulma oluyor.
Bu foto¤raf makinesi ile 1920x1080 ayar›nda video çekim yap›ld›¤›nda,
saniyede sadece 20 kare (20fps) kaydedilir. Bu nedenle, video çekim
sahnesinde h›zl› bir hareket varsa, resimde bozulma olabilir. Resimde
bozulmas› sorunu 1280x720 kay›t boyutunda (sf. 123) çekim yap›larak
çözülebilir.

Video çekim izlenirken, foto¤raf makinesinin ifllem sesi
duyuluyor.

Video çekim esnas›nda makinenin kadran›yla veya objektifiyle ifllem
yaparsan›z, ilgili ifllemin sesi de kaydedilecektir (sf. 127).



Resim ‹zleme & ‹fllemlerle ilgili Sorunlar

LCD ekran net bir resim gösteremiyor.

LCD ekrana toz girmiflse, yumuflak bir objektif bezi ile ekran›
silin.
Düflük ve yüksek ›s›da LCD ekran göstergesi yavafllayabilir veya
ekran kararabilir. Normal oda s›cakl›¤›na geri dönün.

Menü ekran›nda az say›da sekme ve seçenek görüntüleniyor

Temel Alan modlar›nda ve video çekim modlar›nda, baz› sekmeler ve
menü seçenekleri görüntülenmez. Çekim modunu, bir Yarat›c› Alan
moduna (sf. 38) getirin.

Görüntü silinemiyor.

Görüntü silinmeye karfl› korumal›ysa, korumay› iptal edin (sf.158).

Dosya ad›n›n ilk karakteri bir altçizgi (“_MG_”).

Renk alan›n› sRGB konumuna ayarlay›n.  Adobe RGB
ayarland›¤›nda, ilk karakter bir alt çizgi olur (sf. 93).

Dosya numaraland›rmas› 0001'den bafllam›yor.

‹çinde önceden kaydedilmifl resim bulunan bir kart
kullan›yorsan›z, dosya numaraland›rmas› kartta kay›tl› son
resimden bafllar (sf. 132).



Çekim tarihi ve saati yanl›fl.

Tarih ve saat do¤ru ayarlanmam›fl (sf. 29)

TV ekran›nda resim görünmüyor.

Stereo video kablosu veya HDMI kablosunu prize düzgün bir flekilde
tak›ld›¤›ndan emin olun (sf. 156, 157).
Video OUT format›n› (NTSC/PAL)  TV'nin video format›yla uygun bir
formata getirin (sf. 201)
Foto¤raf makinesiyle birlikte verilen video kablosunu kullan›n (sf. 156)

Bask› ile ‹lgili Sorunlar

Kullan›m k›lavuzunda listelenenden daha az say›da bask›
efekti var.

Görüntülenen bask› efektleri, yaz›c›ya ba¤l› olarak de¤iflir. Kullan›m
k›lavuzu kullan›labilir tüm bask› efektlerini listeler (sf. 168).



Hata Kodlar›
Hata No

Sayaç

Bir foto¤raf makinesi hatas› oluflursa, hata
uyar›s› ekrana gelecektir.  Afla¤›daki
talimatlar› izleyerek, her bir hata kodunu
çözmeye çal›fl›n.

No.             Hata Mesaj› & Çözümü

Foto¤raf makinesi ile objektif aras›ndaki ba¤lant›da hata var.
Objektif kontaklar›n› temizleyin.

Foto¤raf makinesi ve objektif üzerindeki elektrik kontaklar›n› temizleyin
veya, foto¤raf makinesi veya objektifin kontrol edilmifl veya tamir edilmifl
oldu¤undan emin olun (sf. 13, 16)

Kartla ilgili bir sorun var. Kart› de¤ifltirin.

Kart› ç›kar›n ve tekrar tak›n, kart› de¤ifltirin veya kart› formatlay›n
(sf. 31, 40).

Kart dolu oldu¤u için resmi kaydedemiyor. Kart de¤ifltirin.

Kart› de¤ifltirin, gereksiz resimleri silin veya kart› formatlay›n
(sf. 31, 159, 40)

Dahili flafl aç›lamad›. Foto¤raf makinesini kapat›p tekrar aç›n

Açma/kapama dü¤mesini kullan›n (sf. 27).

Kendili¤inden Sensör Temizleme ünitesi ar›zal›. Canon Yetkili Servisi'ne baflvurun.

Açma/kapama dü¤mesini kullan›n (sf. 27).

Çekim bir ar›za nedeniyle mümkün de¤il. Foto¤raf makinesini
kapat›p tekrar aç›n.

Açma/kapama dü¤mesini kullan›n, pilleri ç›kar›p tekrar tak›n, Canon
marka bir objektif kullan›n. (sf. 27, 26)

* E¤er ayn› hata oluflmaya devam ediyorsa, bir sorun olabilir. Hata kodunu
  not edin ve foto¤raf makinenizi en yak›n Canon teknik servisine götürün.



Sistem Haritas›

EP-EX15 Vizör
Koruyucu Geniflletici

Plastik Çerçeve Ef

E-serisi Dioptrik
Ayar Objektifleri

Göz yuvas› Ef

Aç› Bulucu C

EH19-L
Yar› Sert K›l›f

BG-E5
Pil Tutucu

Bütün
Aksesuarlar

EW-100DB II
Genifl Ask›

 LP-E5
Pil grubu

LC-E5 veya LC-E5E
Pil fiarj Cihaz›

BGM-E5
Pil Magazini

(AA boy/LR6 piller için)

CBC-E5
Tafl›t fiarj Cihaz›

ACK-E5
AC Adaptör Kiti

CA-PS700
Kompakt Güç

Adaptörü

DR-E5
DC Coupler



EF objektifler EF-S objektifler

RC-1
Uzaktan

Kumanda

RC-5
Uzaktan

Kumanda
RS-60E3 Uzaktan
Kumanda Dü¤mesi

 HTC-100
HDMI Kablosu

AVC-DC400
AV Kablosu

EOS DIGITAL
çözüm diski

Yaz›l›m kullan›m
k›lavuzu (ayr› sat›l›r)

IFC-200U
Arabirim Kablosu

IFC-500U Arabirim Kablosu

OSK-E3
Orijinal Veri
Güvenlik Kiti

SD haf›za kart›/
SDHC haf›za kart›

Kart okuyucu

PCMCIA adaptörü

PictBridge uyumlu yaz›c›

USB portu

PC kart yuvas›

Bilgisayar



Teknik Özellikler - EOS 500D
Tip

Tip Digital, tek lens refleks, dahili flafll› AF/AE
Kay›t Arac› SD haf›za kart›, SDHC haf›za kart›
Resim Boyutu 22.3 x 14.9 mm
Uyumlu Objektifler Canon EF objektifler (EF-S objektifler dahil)

(35mm odak uzunlu¤u denkli¤i, iflaretli odak uzunlu¤unun
yaklafl›k 1.6 kat›d›r.)

Objektif aya¤› Canon EF aya¤›

Görüntü Sensörü
Tip CMOS sensör
Piksel Yaklafl›k 15.10 mega piksel
Görüfl Oran› 3:2
Toz giderme ifllevi Otomatik, Manuel, Toz Giderme Verisi

Kay›t Sistemi
Kay›t format› Foto¤raf makinesi dosya sistemi 2.0
Resim format› JPEG, RAW (14bit orijinal Canon)

RAW+JPEG eflzamanl› kay›t mümkün
Çözünürlük Genifl: Yaklafl›k 15.10 mega piksel (4752x3168)

Orta: Yaklafl›k 8.00 mega piksel (3456 x 23049
Küçük: Yaklafl›k 3.70 mega piksel (2352 x 1568)
RAW: Yaklafl›k  15.10 mega piksel (4752 x 3168)

Resim ‹flleme
Resim stili Standart, Portre, Manzara, Do¤al, Faithful, Siyah/Beyaz,

Kullan›c› Tan›m› 1-3
Beyaz Ayar› Otomatik, Preset (Gün ›fl›¤›, Gölge, Bulutlu, Tungsten

›fl›¤›, Beyaz flüoresan ›fl›¤›, Flafl), Özel ayar
Beyaz ayar düzeltisi ve beyaz ayar dizeleme özellikleri
vard›r.
* Renk s›cakl›k bilgisi geçifli yap›labilir.

Parazit azaltma Uzun pozlarda ve yüksek ISO h›zlar›nda uygulanabilir.
Otomatik resim
parlakl›¤› düzeltisi Otomatik Ifl›k ‹yilefltirici
Vurgulama tonu önceli¤i Var
Objektif periferi
ayd›nlatma düzeltisi Var

Vizör
Tip Göz seviyesi pentamirror
Kapsama Dikey/yatay olarak yaklafl›k %95



Büyütme 0.87x (50mm objektif ile sonsuzda -1m-1 diopter)
Göz noktas› Yaklafl›k 19 mm (göz deste¤inden objektif merkezine)
Dahili Diyoptrik ayar› -3.0  -  +1.0 m-1 (dpt)
Odaklanma ekran› Sabit, Precision Matte
Ayna H›zl› geri dönüfl tipinde
Alan derinli¤i ön izlemesi Var

Otomatik Odak
Tip TTL ikinci resim kayd›, faz tespiti
AF noktalar› 9 AF noktas›
AF-çal›flma menzili EV 0.5-18 (ISO 100'de,  23° C/73° F'da)
Odaklama modlar› Tek Çekim AF, Al Servo AF, AI Focus AF, Manuel odak ayar› (MF)
AF-yard›mc› ›fl›¤› Dahili flaflla patlat›lan küçük seri flafllar

Poz kontrolü
Ölçüm modlar› 35-alan TTL tam diyafram ölçümü
 * De¤erlendirmeli ölçüm (herhangi bir AF noktas›na ba¤lanabilir)
 * K›smi ölçüm (merkezde vizörün yakl. %9'u)
  * Spot ölçüm (merkezde vizörün yakl. %4'ü)
  * Merkez a¤›rl›kl› ortalama ölçüm
Ölçüm menzili EV 1-20 (23°C/73°F'da 50mm f/1.4 USM objektif ile, ISO 100)
Pozlama kontrolü Program AE (Tam Otomatik, Yarat›c› Otomatik, Program),

enstantane öncelikli AE, diyafram öncelikli AE, alan derinli¤i
AE, manuel poz, bulb pozlar

ISO h›z›: Temel Alan modlar›: ISO 100 - 1600 otomatik olarak
ayarlan›r. Yarat›c› Otomatik: ISO 100-3200 otomatik olarak
ayarlan›r. P, Tv, Av, M, B: ISO 100-6400 (1/3 ad›m art›fll›),
Otomatik veya ISO h›z›, ISO 6400 veya ISO 128000'e
geniflletilebilir.

(Önerilen Poz
‹ndeksi)

Pozlama telafisi  Manuel ve AEB (Manuel poz telafisi ile kombine
ayarlanabilir)
Ayarlanabilir miktar: ±2 durak 1/3 veya _ ad›m art›fll›

AE Kilidi Otomatik: Tek Çekim AF Modunda, de¤erlendirmeli ölçüm
yap›ld›¤›nda kullan›l›r
Manuel: AE kilidi tufluyla

Tip Elektronik kontrollü, focal-plane deklanflör.
Enstantane h›zlar› 1/4000 sn-1/60 sn aras› (Tam Otomatik mod), 1/200 sn,

1/400 sn ile 30 sn'de X-senkron, bulb (Toplam enstantane
h›z› menzili. Kullan›labilen menzil çekime moduna
göre de¤iflir).

Deklanflör



Flafl
Dahili Flafl Geri al›nabilir otomatik flafl

Rehber no: 13/43 (ISO 100, metre/feet)
Kapsama alan›: 17 mm objektif görüfl aç›s›
Döngü süresi yak. 3 saniye

Harici flafl: EX-serisi Speedlite'lar (ifllevler foto¤raf makinesiyle ayarlanabilir)
Flafl Ölçüm E-TTL II otomatik flafl
Flafl pozlama telafisi ±2 durak 1/3 veya 1/2 ad›m art›fll›
FE kilidi Var
PC girifli: Yok.

‹lerleme Sistemi
‹lerleme modu Tek çekim, ard› ard›na çekim, otomatik zamanlay›c› (10 sn,

2 sn, ard› ard›na çekim)
Ard arda çekim h›z› Maksimum yaklafl›k 3.4 kare/n.
Maksimum patlama JPEG (Large/Fine) : Yaklafl›k ** çekim,

RAW: Yaklafl›k ** çekim,
RAW+JPEG (Large/Fine): Yaklafl›k **
* Canon test standartlar›na göre, 2 GB SD haf›za kart›,
ISO 100 ve Standart Resim Stili kullan›larak

Live View Çekim
Çekim Modu Live mod, Yüz Tespiti Live mod (Kontrast tespiti)

H›zl› Mod (Faz fark› tespiti)
Manuel odaklanma (5x/10x büyütme mümkün)

Ölçüm modu Resim sensörüyle de¤erlendirmeli ölçüm
Ölçüm menzili EV 0-20 (23°C/73°F'da EF50mm f/1.4 USM objektif ile, ISO 100)

Video Çekim
Video çekim türü: MOV (video: H.264, Sesli: Lineer PCM)
Kay›t boyutu/
Çekim h›z›: 1920x1080 / 20 fps (Full HD), 1280x720 / 30 fps (HD),

640x480 / 30 fps (SD)
Dosya boyutu 1920x1080: Yaklafl›k *** MB/dk, 1280x720: Yaklafl›k ***

MB/dk., 640x480: Yaklafl›k *** MB/dk.
Odaklanma: Live View çekimle ayn›
Ölçüm menzili EV 0-20 (23°C/73°F'da EF50mm f/1.4 USM objektif ile,

ISO 100)
Ard› ard›na çekim süresi: 23°C/73°F'da yaklafl›k ** saat, *** dk

0°C/32°F'da yaklafl›k ** saat, *** dk
(LP-E5 tam flarjl› Pil Grubu)



LCD Ekran
Tip TFT renkli likit kristal monitör (parlakl›k ayar› için 7 seviye

mevcuttur)
Monitör boyutu Yaklafl›k 920.000 noktal› (VGA) 3”
Kapsama Yaklafl›k 100%
Dil seçenekleri 25

Resim ‹zleme
Resim gösterim format› Tek resim, tek resim+ resim kay›t kalitesi, çekim bilgisi,

histogram, 4- veya 9- resim indeksi, büyütülmüfl izleme
(yakl. 1.5x-10x), döndürülmüfl resim, resim atlama
(1/10/100 resim veya çekim tarihi)

Zoom büyütme Yaklafl›k 1.5  - 10x
Resim arama yöntemleri Tek tek, 10 veya 100 resim atlama, çekim tarihine, video

çekimine, foto¤rafa atlama
Vurgulama uyar›s› Afl›r› pozlama vurgulamas› yan›p söner
Video çekim izleme Etkin (LCD ekran, video/ses OUT, HDMI OUT) Dahili hoparlör

Direkt Bask›
Uyumlu yaz›c›lar PictBridge uyumlu yaz›c›lar.
Bas›labilir resimler JPEG ve RAW resimler
Bask› emri DPOF sürüm 1.1 uyumlu

Özellefltirilmifl ayarlar
Uyarlanabilir ‹fllevler Toplam 13
Video OUT girifli Var

Arabirim
Dijital Girifl Bilgisayar iletiflimi ve direkt bask› için (Hi-speed

USB)

HDMI mini OUT girifli Tip C (Otomatik çözünürlük de¤iflimi)
Uzaktan Kumanda Terminali RS-60E3 Uzaktan Kumanda dü¤mesi için
Uzaktan Kumanda Kontrolü RC-1/RC-5 Uzaktan Kumanda ile uyumlu

Güç Kayna¤›

Pil LP-E5 Pil grubu, (1 adet)
* AC gücü ACK-E5 AC adaptör sa¤lanabilir.
* BG-E5 battery grip ile AA boy/LR6 pillerle de
  kullan›labilir



Vizörlü çekim:
23°C/73°F, yaklafl›k *** çekim. 0°C/33°F, yaklafl›k *** çekim,
Live View çekim
23°C/73°F, yaklafl›k *** çekim, 0°C/32°F, yaklafl›k *** çekim.

Pil Ömrü
(CIPA test
standartlar›na göre)

Boyutlar ve A¤›rl›k
Boyutlar (GxYxD) 128.8 x 97.5 x 61.9 mm
A¤›rl›k Yaklafl›k *** g (sadece gövde)

Çal›flma Ortam›
Çal›flma ›s›s› menzili 0°C- 40°C / 32°F - 104°F
Nem %85 veya daha az

LP-E5 Pil Grubu
Model fiarj edilebilir lityum-ion pil.
Voltaj 7.4 V DC
Pil Kapasitesi 1080 mAh
Boyutlar (Genifllik x Yükseklik x Derinlik)   36 x 14.7 x 53.1 mm
A¤›rl›k Yaklafl›k 50 gr (koruyucu k›l›f hariç)

LP-E5 Pil fiarj Cihaz›
Model LP-E5 Pil grubu.
fiarj Süresi (1 pil grubu için) Yaklafl›k 2 saat
Girifl 100-240 V AC, 50/60 Hz
Ç›k›fl 8.4 V DC
Çal›flma S›cakl›¤› 0-40 ºC/ 32-104°F
Nem %85 veya daha az
Boyutlar 67 x 26 x 87.5 mm
A¤›rl›k 80 gr

LC-E5E Pil fiarj Cihaz›
Model LP-E5 Pil grubu.
Kablo uzunlu¤u Yaklafl›k 2 m
fiarj Süresi Yaklafl›k 2 saat
Girifl 100-240 V AC, 50-60 Hz
Ç›k›fl 8.4 V DC
Çal›flma S›cakl›¤› 0-40 ºC32-104°F
Nem %85 veya daha az
Boyutlar 67 x 26 x 87.5 mm
A¤›rl›k 75 gr (güç kablosu hariç)



EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS
Görüfl Aç›s› Diyagonal kapsama: 74°20' - 27°50'

Yatay kapsama: 64°30' - 23°20'
Dikey kapsama: 45°30' - 15°40'

Objektif Yap›s› 9 grup halinde 11 eleman
Minimum Diyafram f/22 - 36
En yak›n odak mesafesi 0.25 mm (resim sensörü düzleminden)
Maksimum büyütme 0.34x (55 mm)
Görüfl alan› 207 x 134 - 67 x 45 mm (0.25 m'de)
Görüntü Sabitleyici Objektif de¤iflim tipi
Filtre boyutu: 58 mm
Objektif kapa¤› E-58
Maksimum çap x uzunluk68.5 x 70 mm
A¤›rl›k 200 gr
Siperlik EW-60C (ayr› sat›l›r)
K›l›f LP814(ayr› sat›l›r)

EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS
Görüfl Aç›s› Diyagonal kapsama: 74°20' - 7°50'

Yatay kapsama: 64°30' - 6°30'
Dikey kapsama: 45°30' -  4°20'

Objektif Yap›s› 12 grup halinde 16 eleman
Minimum Diyafram f/22 - 36
En yak›n odak mesafesi 0.45 mm (resim sensörü düzleminden)
Maksimum büyütme 0.24x (200 mm)
Görüfl alan› 452 x 291 - 93 x 62 mm

(0.45 m'de)
Görüntü Sabitleyici Objektif de¤iflim tipi
Filtre boyutu: 72 mm
Objektif kapa¤› E-72
Maksimum çap x uzunluk78.6 x 102 mm
A¤›rl›k 595 gr
Siperlik EW-78D (ayr› sat›l›r)
K›l›f LP1116 (ayr› sat›l›r)

Yukar›daki tüm veriler Canon'un standart test koflullar›nda elde edilmifltir.
Canon foto¤raf makinesinin teknik özelliklerine ve fiziksel görünümünde önceden
haber vermeden de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Foto¤raf makinesine Canon marka olmayan bir objektif tak›ld›¤›nda, objektif
iflaretine dikkat edin.



Tescilli Marka Tan›mlar›
Adobe, Adobe Sistemleri Firmas›'n›n tescilli markas›d›r.
Windows, Microsoft fiirketi'nin Amerika'da ve/veya di¤er ülkelerde tescil ettirdi¤i
markalard›r.
Macintosh ve Mac OS, Apple Bilgisayar fiirketi'nin Amerika Birleflik Devletleri
ve/veya di¤er ülkelerde patentleri al›nm›fl tescilli markalar›d›r.
SDHC logosu tescilli bir markad›r.
HDMI, HDMI logosu, High-Definition MultiMedia Arabirimi, HDMI Licencing
LLC'nin tescilli bir markas›d›r.
Yukar›da tan›mlanmayan di¤er isim ve ürünlerden baz›lar›, Kendi tescil
sahiplerine ait tescilli markalar olabilir.

Bu dijital foto¤raf makinesi Design Rule for Camera File System 2.0 ve
Exif 2.21 'i (Exif Print olarak da bilinmektedir) deste¤i vermektedir.  Exif Print,
dijital foto¤raf makineleri ile yaz›c›lar aras›ndaki uyumlulu¤u artt›ran bir
standartt›r. Exif Print uyumlu bir yaz›c›ya ba¤l› olarak kullan›lan foto¤raf
makinesinden gelen resim bilgisi uygun flekilde ifllenerek bask› ç›k›fl›n›n
en iyi kalitede elde edilmesini sa¤lanmaktad›r.

MPEG-4 Lisanslama Hakk›nda
“ Bu ürün, AT&T patentleri alt›nda, MPEG-4 standard› için ve MPEG-4 uyumlu
video ve/veya MPEG-4 uyumlu video sahipleri için AT&T patenti alt›nda
lisanslanm›flt›r, sadece (1) kiflisel kullan›m için, ticari amaçl› olmayan (2)
kullan›mlar için kodlanm›fl MPEG-4 kod çözücü uyumlu videolarla kullan›labilir.
MPEG-4 standard› d›fl›ndaki baflka herhangi bir kullan›m için lisans ve kullan›m
garantisi yoktur.
* Gerekti¤inde ‹ngilizce uyar› yay›nlan›r.

Özgün Canon Aksesuarlar›n› Kullanman›z› Öneririz
Bu ürün en yüksek performans›n›, özgün Canon aksesuarlar› ile kullan›ld›¤›nda
sa¤layacak flekilde tasarlanm›flt›r. Canon, baflka üreticilerin aksesuarlar›n›n bu
ürünle birlikte kullan›lmas› durumunda oluflabilecek yang›n gibi kazalardan,
cihaza ya da çevreye gelebilecek hiçbir zarardan (pillerin akmas› veya
patlamas› gibi) sorumlu tutulamaz. Baflka üreticilerin aksesuarlar›n›n
kullan›m›ndan kaynaklanan ar›zalar da garanti kapsam› d›fl›ndad›r. Bu gibi
ar›zalar ancak tamir ücreti ödenerek giderilebilir.



Güvenlik Uyar›lar›
Kaza, ölüm riski ve cihaz hasarlar›n› önlemek için cihazlar›n›z› dikkatli kullan›n ve
afla¤›daki güvenlik uyar›lar›n› dikkate al›n.

Kullan›m S›ras›nda ‹nsan ve Çevre Sa¤l›¤›na Tehlikeli veya
Zararl› Olabilecek Durumlara ‹liflkin Uyar›lar

Yang›n, afl›r› s›cakl›k, kimyasal ak›nt› ve patlamalar› önlemek için afla¤›daki güvenlik
uyar›lar›n› dikkate al›n:

Bu kitapç›kta tan›mlanmam›fl olan pilleri, güç kaynaklar›n› ve aksesuarlar› kullanmay›n.
Herhangi bir ev yap›m› pil veya üzerinde de¤ifliklik yap›lm›fl pilleri kullanmay›n.
Pil kutusuna veya yedekleme piline k›sa devre yapt›rmay›n, parçalamay›n ve üzerinde
de¤ifliklik yapmay›n.  Pil kutusuna veya yedekleme piline ›s› uygulamay›n. Pil kutusunu
veya yedekleme pilini suya veya atefle, yang›n, fiziksel floka maruz b›rakmay›n.
Pil kutusunu veya haf›za pilini kutuplar› (+ -) ters biçimde olacak flekilde yerlefltirmeyin.
Eski ve yeni pilleri ve farkl› türde pilleri bir arada kullanmay›n.
Pilleri 0-40 derece haricindeki s›cakl›klarda flarj etmeyin. Ayr›ca, belirtilen flarj
zamanlar›n› da aflmay›n.
Foto¤raf makinesinin, aksesuarlar›n, ba¤lant› kablolar›n›n vs. elektrik kontaklar›na
herhangi bir yabanc› nesne sokmay›n›z.

Haf›za pilini çocuklardan uzak tutun. E¤er bir çocuk haf›za pilini yutarsa derhal bir hekime
baflvurun ve t›bbi yard›m al›n (Pil kimyasallar› mideye ve ba¤›rsaklara zarar verebilir).
Bir pil kutusunu veya haf›za pilini elden ç›kart›rken elektrik kutuplar›n› bant ile kapatarak
di¤er metalik nesneler veya piller ile temas etmelerini engelleyin. Bu, yang›na veya bir
patlamaya sebebiyet vermemek için al›nan bir önlemdir.
Pil kutusu yeniden flarj olurken alev duman, yan›k kokusu ç›karsa, derhal pil flarj
cihaz›n›n fiflini çekin ve flarj ifllemini durdurun.

E¤er pil kutusunda veya haf›za pilinde akma meydana gelirse, renk de¤iflikli¤i olursa,
deformasyon oluflursa, duman veya koku oluflursa derhal pil kutusunu veya haf›za pilini
ç›kart›n. Ç›kartma ifllemi s›ras›nda yanmamak için dikkatli olun.

Akan pil kimyasallar›n›n gözlerinize, cildinize ve elbiselerinize bulaflmamas›na dikkat
edin.  Bu, körlü¤e ve deri problemlerine yol açabilir. E¤er pil ak›nt›s› gözlerinize,
derinize veya elbiselerinize bulafl›rsa etkilenen bölgeyi bol ve temiz su ile ovalamadan
y›kay›n.  Derhal bir hekime baflvurun.
fiarj ifllemi s›ras›nda cihaz› çocuklardan uzak tutun. Kablolar yanl›fll›kla çocuklar›
bo¤abilir veya elektrik çarpmas›na neden olabilir.
Kablolar› bir ›s› kayna¤›n›n yan›nda b›rakmay›n.  Bu kabloyu deforme edebilir, eritebilir
ve yang›na veya elektrik çarpmas›na sebebiyet verebilir.
Flafl› araba kullan›n birisine do¤ru patlatmay›n; bu, bir kazaya sebep olabilir.
Flafl› bir kiflinin gözüne do¤ru patlatmay›n; görme problemleri oluflabilir. Bir çocu¤un foto¤raf›n›
çekerken flafl kullanacaksan›z, flafl ile çocu¤un aras›nda en az 1 metre mesafe olmas›na özen gösterin.

Foto¤raf makinesini veya aksesuarlar› kullanmad›¤›n›z zamanlarda saklamadan önce
pil kutusunu sökün ve güç kablosunu ç›kart›n. Bu, elektrik çarp›lmalar›n›, ›s› üretimini
ve yang›n› önlemek ‹çin al›nmas› gereken bir önlemdir.
Yan›c› gazlar›n oldu¤u yerlerde foto¤raf makinesini kullanmay›n.



ÖNEML‹ GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
BU TAL‹MATLARA UYUN - Bu k›lavuz LC-E4 Pil flarj cihaz› ile ilgili önemli
kullan›m ve güvenlik uyar›lar› içermektedir.
fiarj cihaz›n› kullanmadan önce (1) flarj cihaz›, (2) pil grubu ve (3) Pil grubunu
kullanan ürün ile ilgili uyar›lar› mutlaka okuyun.

ÖNLEM - Yaralanma riskini önlemek için sadece LP-E4 Pil Grubunu kullan›n.
Di¤er pil tipleri patlayabilir ve yaralanmalara ve di¤er hasarlara neden
olabilir.
fiarj cihaz›n›n ›slanmamas›na özen gösterin.
Bu cihaz ile önerilmeyen bir Canon ürününün kullan›m› elektrik çarpmalar›na
ve yaralanmalara neden olabilir.
Elektrik kablosuna veya prize gelecek zarar› engellemek için kabloyu
önce fifle sonra cihaza ba¤lay›n.
Kablo üzerine yük binmemesine, kablonun k›vr›lmamas›na özen
gösterin.
fiarj cihaz›n› hasarl› kablo veya priz ile
kullanmay›n.
Hasar görmüfl bir flarj cihaz›n› kullanmay›n. Yetkili servise
gösterin.
fiarj cihaz›n› açmay›n ve parçalar›na müdahale etmeyin. Tamir için yetkili
servise baflvurun. Cihaz›n yanl›fl yerleflimi elektrik çarpmalar›na neden
olabilir.
Elektrik çarpmas› riskini azaltmak için flarj cihaz› temizli¤i yapmadan önce
cihaz›n elektrik ba¤lant›s›n› kesin.

SAKLAMA TAL‹MATI
Bu k›lavuzda belirtilenler d›fl›nda bir sorunla veya soruyla karfl›lafl›rsan›z yetkili
servise baflvurun.

Sadece ABD ve Kanada'da:
Cihazda kullan›lan Lityum Piller yeniden dönüflüm için
kullan›labilir. Pili yeniden dönüflüm için de¤erlendirmek
istiyorsan›z, 1-800-8 BATTERY numaras›n› aray›n.

Sadece Kanada ve ABD'de
Lityum ‹yon piller Perhlorate Malzemesi içermektedir - özel önlem
al›nmal›d›r.



 

SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE
İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN
1. ÜNVANI: CANON EURASIA GÖRÜNTÜLEME VE OFİS SİSTEMLERİ 
2. MERKEZ ADRESİ: DEĞİRMEN S. NİDA KULE İŞ MERKEZİ NO:18 
KOZYATAĞIİSTANBUL 
3. TELEFON:  
4. FAKS:  
6.TİCARET SİCİL NO: 2010364684 
- YETKILI TAMIR VE BAKIM SERVISLERI-GÖRÜNTÜ, DUYURU VE 
SUNUM CIHAZLARI’NA HIZMET YETERLILIK BELGESI 
VERILMESINE ESAS KRITERLER 
8.VERGİ NO: 2010364684 
1  

• Servis Adı :ERKAYALAR FOTOĞRAFÇILIK TİC.LTD.ŞTİ.  
• Yetkili Ad Soyad :Orhan Sarıtaş  
• Vergi Dairesi :MARMARA KURUMLAR  
• Vergi No :3610033346  
• Telefon No :0 212 522 11 2  
• HYB NO :34/1655  
• Adres :MİMAR VEDAT CAD. NO:17 SİRKECİ  
• Şehir :  

2  

• Servis Adı :MİNE TİCARET-EMCET YAZICI  
• Yetkili Ad Soyad :Emcet Yazıcı  
• Vergi Dairesi :BASMANE  
• Vergi No :8310294049  
• Telefon No :232.4461180  
• HYB NO :14.31.35-03/2460  
• Adres :GAZİ BULV.2.ONUR İŞ HANI 96/114 ÇANKAYA  
• Şehir :  

3  

• Servis Adı :ERKAYALAR FOTOĞRAFÇILIK VE TİC. LTD. ŞTİ.  
• Yetkili Ad Soyad :Uğur Adanur  
• Vergi Dairesi :MARMARA KURUMLAR  
• Vergi No :3610033346  
• Telefon No :0312 4254794  
• HYB NO :06/7023  
• Adres :ATATÜRK BULVARI 117/13 KIZILAY  
• Şehir :  

 

 




