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Bu kılavuzun son bölümünde “Hızlı Başvuru Kılavuzu”
ve “Yazılım Başlangıç Kılavuzu” verilir.

Bir Canon Ürününü Seçti¤iniz ‹çin Teﬂekkür Ederiz
EOS REBEL T2i/EOS 550D, 18.0 etkin megapikselli bir ince ayr›nt› CMOS
sensörüne, DIGIC 4, yüksek hassasiyet ve yüksek h›zl› 9 nokta AF, yaklaﬂ›k
3.7 fps sürekli çekim, Live View çekim ve Full HD (Full High Definition) video
çekim özelliklerine sahip olan yüksek performansl›, dijital tek lens refleksli
foto¤raf makinesidir.
Foto¤raf makinesi çekime her an haz›rd›r, geliﬂtirilmiﬂ çekime uygun 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. 233,234) 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 resmi çekin
ve resimlerin 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 resimler
kaydedilemiyorsa veya kiﬂisel bir bilgisayar taraf›ndan okunam›yorsa, Canon
herhangi bir kay›ptan veya oluﬂacak sorunlardan sorumlu tutulamaz.

Kopyalama Haklar›
Ülkenizdeki kopyalama haklan insan resimlerinin ve baz› konular›n resimlerinin
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›, SDCH haf›za kartlar› ve
SDXC haf›za kartlar› ile uyumludur. Bu k›lavuzda haf›za kartlar›
genel olarak “kart” olarak belirtilmektedir.
Haf›za kart› foto¤raf makinesi ile birlikte verilmez. Ayr›ca sat›n
alman›z gerekir.
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Çekim
Otomatik çekim

sf.49 - 63 7HPHO $ODQ PRGODUÕ

Sürekli çekim

sf.88 (i 6UHNOL oHNLP

GruS resmi içinGe kenGini] Ge \er alÕn

sf.89 (j 2WRPDWLN ]DPDQOD\ÕFÕ

Aksiyonu dondurun
Aksiyonu flula÷tÕrÕn

sf.94 (s (QVWDQWDQH |QFHOLNOL $(

)onu flula÷tÕrÕn
Fonu net odakta tutun

sf.56 (C <DUDWÕFÕ RWRPDWLN
sf.96 (f 'L\DIUDP |QFHOLNOL $(

Görüntü SarlaklÕùÕnÕ ayarlayÕn So]

sf.103 (3R] WHODILVL

Dü÷ük Õ÷Õkta çekin

sf.50, 90 (D )ODöOÕ IRWRõUDIoÕOÕN
sf.79 (,62 KÕ]Õ D\DUÕ

Fla÷sÕ] çekin

sf.55 (7 )ODö NDSDOÕ
sf.58, 64 (b )ODö NDSDOÕ

GeFe KaYaifi÷ek Jösterisi çekin

sf.100 (%XOE SR]

LCD monitörden bakarken çekin

sf.124 (A &DQOÕ *|UQP oHNLPL

Video çekim

sf.141 (k 9LGHR oHNLP

Görüntü Kalitesi
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Konuya uyJun Jörüntü
efektleriyle çekin

sf.81(%LU 5HVLP 6WLOL VHoPH

Geni÷ boyutlu resim baskÕsÕ alÕn

sf.76(73, 83, 1

Çok sayÕda resim çekin

sf.76 (7a, 8a, b, c)

Odaklanma
Odak noktasÕnÕ deùi÷tirin

sf.85 (S AF Nokta seçimi)

+areketli konu seçin

sf.62, 84 (AI Servo AF)

ú]OHPH
Görüntüleri fotoùraf makinesiyle i]leyin

sf.71 (x ó]Oeme)

5esimleri KÕ]la arayÕn

sf.202 (H óQGeks ekraQÕ)
sf.203 (I *|rQtOere J|]atma)

Görüntüleri dereFelendirin

sf.206 ('ereFeOeQGirmeOer)

gnemli Jörüntülerin ka]ara
silinmesini önleyin

sf.222 (K *|rQtOeri korXma\a

Gereksi] Jörüntüleri silin

sf.224 (L SiOme)

Görüntüleri Ye YideolarÕ otomatik i]leyin

sf.215 (SOa\t J|sterisi)

Görüntüleri Ye YideolarÕ teleYi]yonda i]leyin

sf.218 (ViGeo OUT)

LCD monitör SarlaklÕùÕnÕ ayarlayÕn

sf.167 (/&' moQit|r SarOakOÕõÕ)

aOma)

BaskÕ
5esimleri kolaylÕkla ya]dÕrÕn

sf.235 ('irekt EaskÕ)
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Özellikler Dizini
Güç
Pil
 ôarM iöOemi
 TakmadÕkarma
 3iO koQtroO
Elektrik prizi
Otomatik kapanma

Görüntü Kalitesi
sf.26
sf.28
sf.33
sf.260
sf.32

Kart
Takma/ÇÕkarma
Formatlama
KartsÕz çekim

sf.29
sf.45
sf.166

Lens
Takma/ÇÕkarma
Zum
Görüntü Sabitleyici

sf.36
sf.37
sf.38

Temel Ayarlar
Dioptrik ayar
Dil
Tarih/Saat
Bip sesi
LCD Monitör kullanma
LCD KapalÕ/AçÕk
LCD parlaklÕùÕ ayarÕ

sf.39
sf.35
sf.34
sf.166
sf.31
sf.179
sf.167

Görüntüleri Kaydetme
Klasör olu÷tur/seç
Dosya No
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sf.168
sf.170

Görüntü kayÕt kalitesi
sf.76
Resim Stili
sf.81
Beyaz ayarÕ
sf.117
Renk alanÕ
sf.121
Görüntü Jeli÷tirme özellikleri
 Otomatik IöÕk ó\iOeötiriFi
sf.109
 /eQs SeriIeri
sf.110
a\GÕQOatma G]eOtisi
 U]XQ So]Oar içiQ
sf.253
Sara]it a]aOtma
 <kseO ISO KÕ]OarÕ içiQ
sf.254
Sara]it a]aOtma
sf.254
 VXrJXOama toQX |QFeOiõi

AF
AF modu
AF nokta seçimi
Manuel odaklanma

sf.83
sf.85
sf.87

İlerleme
İlerleme modlarÕ
Sürekli çekim
Otomatik zamanlayÕcÕ
Maksimum patlama

sf20
sf.88
sf.89
sf.77

Çekim
ISO hÕzÕ
Özellikler rehberi
+ÕzlÕ Kontrol
<aratÕcÕ Otomatik
Program AE
Enstantane öncelikli AE
Diyafram öncelikli AE
Manuel poz
Bulb

sf.79
sf.48
sf.41
sf.56
sf.74
sf.94
sf.96
sf.99
sf.100

Özellikler Dizini

Ayna kilidi
Otomatik Alan Derinliùi
AE
Ölçüm modu
Uzaktan kumanda

sf.122
sf.101
sf
. 102
sf.261

Poz AyarlarÕ
Poz telafisi
AEB
AE kilidi

sf.103
sf.105
sf.107

Fla÷
<erle÷ik fla÷
 Flaö poz telafisi
 FE kilidi
+arici fla÷
Fla÷ kontrolü
 .aElosuz flaö

sf.90
sf.104
sf.108
sf.263
sf.180
sf.189

CanlÕ Görünüm Çekimi
CanlÕ Görünüm çekimi
Odaklanma
En/boy oranÕ
KÕlaYuz gösterimi
+ÕzlÕ kontrol

sf.123
sf.131
sf.129
sf.129
sf.128

Görüntü gözden
geçirme süresi
Tek tek görüntü gösterimi
 dekiP EilJileri ekranÕ
úQGHNVHNUDQ×
Görüntü tarama
AtlamalÕ ekran
Büyütme
Döndürme
Derecelendirme
Video izleme
Videonun ilk/son
sahnesini düzenleme
Slayt gösterisi
Görüntüleri teleYizyonda izleme
Korumaya alma
Silme
+ÕzlÕ Kontrol

sf.141
sf.149
sf.160
sf.161
sf.153
sf.152
sf.144

sf.166
sf.71
sf.226
sf.202
sf.203
sf.204
sf.205
sf.206
sf.212
sf.214
sf.215
sf.218
sf.222
sf.224
sf.208

Görüntü Düzenleme
<aratÕcÕ filtreler
<eniden boyutlandÕrma

sf.230
sf.233

BaskÕ
PictBridge
BaskÕ Emri DPOF

Video Çekim
Video çekim
+ÕzlÕ kontrol
Ses kaydÕ
KÕlaYuz gösterimi
Video snapshot
Video dijital zum
Manuel poz

Görüntú]leme

sf.235
sf.245

Özelle÷tirme
g]HOúüOHYOHU C.Fn
Menüm

sf.250
sf.258

<azÕlÕm
Yükleme
YazÕlÕm KullanÕm
KÕlaYuzu

sf.303
sf.304
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KullanÕm Önlemleri
Fotoùraf Makinesi BakÕmÕ
BX IotoõraI makinesi Kassas Eir FiKa]GÕr. 'üöürme\in ve\a Ii]iksel GarEe\e
marX] EÕrakma\Õn.
FotoõraI makinesi sXGan korXmalÕ GeõilGir ve sX altÕnGa kXllanÕlama]. FotoõraI
makinesini ka]ara sX\a Güöürürseni], Kemen en \akÕn &anon +i]met 0erke]i
ile EaõlantÕ\a Jeçin. SX GamlaFÕklarÕnÕ temi] ve kXrX Eir Ee]le silin. FotoõraI
makinesine tX]lX sX EXlaötÕ\sa, tX] kalÕntÕlarÕnÕ i\iFe sÕktÕõÕnÕ] nemli Eir Ee]le silin.
FotoõraI makinesini mÕknatÕs ve\a elektrik motorX JiEi Jüçlü man\etik alan
\a\an KerKanJi Eir öe\in \akÕnÕna EÕrakma\Õn. A\rÕFa, IotoõraI makinesini,
Jeniö antenler JiEi Jüçlü raG\o GalJasÕ \a\an KerKanJi Eir öe\ \akÕnÕnGa
EÕrakma\Õn ve\a kXllanma\Õn. *üçlü man\etik alanlar, IotoõraI makinesinGe
iölem Eo]XklXklarÕna neGen olaEilir ve\a Jörüntü verisine ]arar vereEilir.
FotoõraI makinesini, GoõrXGan Jüneö ÕöÕõÕ alan Eir taöÕt içi JiEi, aöÕrÕ ÕsÕ alan
Eir ortamGa EÕrakma\Õn. <üksek ÕsÕ IotoõraI makinesinGe arÕ]a olXömasÕna
neGen olaEilir.
FotoõraI makinesinGe Kassas elektronik Gevre varGÕr. FotoõraI makinesini
asla kenGini] açma\a kalkÕöma\Õn.
Lens, vi]ör, reIleks a\nasÕ ve oGaklanma ekranÕ ü]erinGeki to]X JiGermek için
Eir üIle\iFi kXllanÕn. FotoõraI makinesi JövGesini ve\a lensi temi]lemek için
orJanik çö]üFüler içeren temi]le\iFileri kXllanma\Õn. ónatçÕ kirlerin çÕkarÕlmasÕ
için en \akÕn &anon +i]met 0erke]i¶ne EaövXrXn.
FotoõraI makinesinin elektrik kontaklarÕna SarmaklarÕnÕ]la GokXnma\Õn. BX,
kontaklarÕn aöÕnmamasÕ açÕsÕnGan önemliGir. AöÕnmÕö kontaklar, IotoõraI
makinesinGe iölem Eo]XklXklarÕna neGen olaEilir.
FotoõraI makinesi soõXk Eir ortamGan aniGen sÕFak Eir ortama taöÕnÕrsa, IotoõraI
makinesinGen iç SarçalarGa nem \oõXnlaömasÕ olXöaEilir. Nem \oõXnlaömasÕnÕ
önlemek için IotoõraI makinesini önFe korXmalÕ Eir Slastik Soöet içine ko\Xn ve
Soöetten çÕkarmaGan önFe sÕFak ortama X\Xm saõlamasÕnÕ Eekle\in.
Nem \oõXnlaömasÕ olXömXösa IotoõraI makinesini kXllanma\Õn. BX, makinenin
Kasar Jörmemesi için JerekliGir. Nem \oõXnlaömasÕ olXöXrsa lensi, kartÕ ve Sili
makineGen çÕkarÕn ve IotoõraI makinesini kXllanma\a EaölamaGan önFe nemin
tamamen kXrXmasÕnÕ Eekle\in.
FotoõraI makinesi X]Xn süre kXllanÕlma\aFaksa, Sili çÕkarÕn ve makinesi serin,
kXrX ve i\i KavalanGÕrmalÕ Eir mekanGa sakla\Õn. FotoõraI makinesi kalGÕrÕlmÕö
olsa Eile, araGa sÕraGa Geklanöör tXöXna Easarak IotoõraI makinesinin Kalen
çalÕöÕr GXrXmGa olXS olmaGÕõÕnÕ kontrol eGin.
FotoõraI makinesini aöÕnGÕrma ö]elliõi olan kim\asallarÕn EXlXnGXõX karanlÕk
oGalar ve\a kim\a laEoratXarlarÕ JiEi ortamlarGa saklama\Õn.
U]Xn süreGir kXllanÕlmÕ\orsa, IotoõraI makinesi iölevlerinin KeSsini kXllanma\a
EaölamaGan önFe test eGin. FotoõraI makinesini son ]amanlarGa kXllanmaGÕ\sanÕ]
ve\a \akÕnGa önemli Eir çekimini] varsa, makineni]i &anon Ea\isinGen kontrolGen
Jeçirterek ve\a kenGini] kontrol eGerek Gü]Jün Eir öekilGe çalÕötÕõÕnGan emin olXn.
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KXllanÕm gnlemleri

LCD Monitör
L&' monitör 99,99¶Gan Ia]la etkin Sikselle \üksek Kassasi\etli Eir
teknoloMi ile imal eGilmiö Ge olsa kalan 0,01 ve\a GaKa a] SikselGe Eir
miktar ölü Siksel EXlXnaEilir. Si\aK, kÕrmÕ]Õ vE. renkte Jörünen ölü
Sikseller Eir arÕ]a GeõilGir. Ka\GeGilen Jörüntü ü]erinGen etkileri \oktXr.
L&' monitör X]Xn süre açÕk EÕrakÕlÕrsa, ekranGaki Jörüntü\e ait EirtakÕm
kalÕntÕlarÕn JörüleFeõi ekran \anmasÕ olXöaEilir. AnFak EX GXrXm JeçiFiGir
ve IotoõraI makinesi Eirkaç Jün kXllanÕlmaGÕõÕnGa ka\EolXr.
'üöük ve\a \üksek sÕFaklÕklarGa L&' monitör Jösterimi \avaöla\aEilir ve\a
ekran si\aK JörüneEilir. OGa sÕFaklÕõÕnGa normale Göner.

Kartlar
KartÕ ve ka\ÕtlÕ veri\i korXmak için aöaõÕGakilere Gikkat eGin:
KartÕ Güöürme\in, Eükme\in ve\a Õslatma\Õn. KartÕ e]me\in, sarsma\Õn
ve\a karta Ia]la EastÕrma\Õn.
KartÕn elektronik kontaklarÕna SarmaklarÕnÕ]la ve\a KerKanJi Eir metal
nesne\le GokXnma\Õn.
KartÕ televi]\on setleri, KoSarlörler ve\a mÕknatÕslar JiEi Jüçlü man\etik
alanlara saKiS KerKanJi Eir öe\in \akÕnÕnGa tXtma\Õn ve\a kXllanma\Õn.
A\rÕFa, statik elektriõe saKiS alanlarGan Ga X]ak GXrXn.
KartÕ Girekt Jüneö ÕöÕõÕ altÕnGa ve\a ÕsÕ ka\naõÕ \akÕnÕnGa tXtma\Õn.
KartÕ Eir kXtXGa sakla\Õn.
KartÕ, sÕFak, to]lX ve\a nemli ortamlarGa saklama\Õn.

Lens
Lensi IotoõraI makinesinGen çÕkarGÕktan sonra lens \ü]e\inin
ve elektrik kontaklarÕnÕn çi]ilmesini önlemek için lenskaSaõÕnÕ
takÕn ve\a lensi arka taraIÕ \XkarÕGa kalaFak öekilGe \erleötirin.

Kontaklar

Uzun Süreli KullanÕm İçin Önlemler
U]Xn süre sürekli çekim, &anlÕ *örünüm çekimi ve\a viGeo
çekimi \aSÕlÕrsa IotoõraI makinesi ÕsÕnaEilir. BX Eir arÕ]a
olmasa Eile, ÕsÕnmÕö makinenin X]Xn süre tXtXlmasÕ kÕsmi
Filt \anÕklarÕna neGen olaEilir.

Sensörün ön kÕsmÕna bula÷an lekeler hakkÕnda
FotoõraI makinesine GÕöarÕGan Jiren to]Xn \anÕ sÕra, Ea]Õ GXrXmlarGa
IotoõraI makinesinin iç SarçalarÕnGa sÕ]an \aõ, sensörün ön kÕsmÕna
EXlaöaEilir. Otomatik sensör temi]liõi sonrasÕnGa Jö]le Jörünür artÕklarÕn
kalmasÕ GXrXmXnGa, sensörü Eir &anon +i]met 0erke]ine Jötürerek
temi]letmeni] tavsi\e eGilir.
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+ÕzlÕ Ba÷langÕç Rehberi

1

Pili takÕn. (sf.28)
Pili öarM etmek için 26. sayfaya
EakÕn.

2
3

Bir kart takÕn. (sf.29)
KartÕn etiketli yüzeyi fotoõraf
makinesine EakaFak öekilde
konumlandÕrÕlmÕöken kartÕ
yuYasÕna takÕn.

Beyaz indeks

Kırmızı indeks

Lensi takÕn. (sf.36)
Lensin Eeyaz Ye kÕrmÕzÕ indeksini
fotoõraf makinesindeki aynÕ
renkteki indekslerle aynÕ Kizaya
Jetirin.

4

Lens odak modu düùmesini
 AF ! konumuna
ayarlayÕn. (sf.36)

5

Açma/kapama düùmesini 1 açÕk
olarak ayarlayÕn Ye Mod KadranÕnÕ
A Sahne AkÕllÕ Otomatik
konumuna getirin. (sf.50)
Gerekli tüm fotoõraf makinesi
ayarlarÕ otomatik olarak ayarlanaFaktÕr.
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+Õ]lÕ BaölanJÕç 5eKEeri

6

LCD monitörü çevirin. (sf.31)

7

Konuya odaklanÕn. (sf.40)

8

Resmi çekin. (sf.40)

9

Resmi gözden geçirin. (sf.166)

L&' monitörGe tariKsaat a\arÕ
ekranÕ JörüntülenGiõinGe
34. sa\fa\a EakÕn.

Vi]örGen EakÕn ve vi]ör merke]ini
konX\a çevirin.
'eklanööre \arÕm EasÕn ve fotoõraf
makinesinin konX\a oGaklanmasÕnÕ
saõla\Õn.
*ereki\orsa, \erleöik flaö otomatik
olarak açÕlÕr.

5esmi çekmek için Geklanööre
tam EasÕn.

dekilen Jörüntü \aklaöÕk 2 sn.
Eo\XnFa L&' monitörGe
Jörüntülenir.
*örüntü\ü tekrar Jörüntülemek için
x tXöXna EasÕn (sf. 190).

L&' monitörGen Eakarken çekim \aSmak için ³&anlÕ *örünüm
dekimi´ (sf. 123) konXsXna EakÕn.
dekilen tüm Jörüntüleri Jö]Gen Jeçirmek için ³*örüntü ó]leme´
(sf. 71) konXsXna EakÕn.
Bir Jörüntü\ü silmek için ³*örüntüleri Silme (sf. 215) konXsXna
EakÕn.
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Parça KÕlavuzu
Ko\X Karflerle verilen aGlar, ³Temel dekim ve *örüntü ó]leme´ Eölüme
kaGar verilen konXlarÕ Eelirtir.
$oPD.DSDPDGùPHVL(sf.32)

0RG.DGUDQ× (sf.22)
<HUOHüLNIODü /AF-assist beam
VI

<B> *|UQWOHPHWXüX
VI

()/HQVL\HUOHüWLUPHLQGHNVL(sf.36)
()6/HQVL\HUOHüWLUPHLQGHNVL(sf.36)

<Z!,62KÕ]Õ
D\DUWXúX VI

)ODúVHQNURQNRQWDNODUÕ
ANVHVXDUNÕ]D÷Õ VI

<6> $QD.DGUDQ

<V > 2GDNG]OHPL
LüDUHWL(sf.61)

'HNODQü|UWXüX
(sf.40)

$VN×PRQWHVL
(sf.25)

.ÕUPÕ]Õ
göz azaltma/
Otomatik
]DPDQOD\ÕFÕ
lamba VI

Mikrofon
(sf.142)
<D!)ODú
WXúX VI

Uzaktan
kumanda
sensörü
(sf.122,261)
Kulp

Ayna (sf.122,187)

Terminal
NDSD÷Õ

.RQWDNODU(sf.15)

/HQVo×NDUPDWXüX
(sf.37)

Lens montesi
Lens kilit pimi

$ODQGHULQOL÷L|QL]OHPH
WXúX VI

Ses/video OUT/
Dijital terminal (sf.221,236)
Uzaktan kumanda
terminali (sf.262)
*|YGHNDSDù×(sf.36)

Harici mikrofon
IN terminali (sf.160)
HDMI mini
OUT terminali (sf.218)
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Parça KÕlavX]X

*|] deste÷i (sf. 22)

'LRSWULND\DUGùPHVL (sf.39)
<A> &aQOÕ *|rQm oekimi/
9ideo oekimi tXúX
(sf.124/142)

9L]|UJ|]GHVWHùL

<A/I> AE kilidi/
)E kilit tXúX/
øQdeks/A]altma tXúX
(sf.10/108/202/204,243)

<C> ,QIRWXüX
(sf.4,1,12,14,15)

<S/u>
$) Qokta seoimi/
%ytme tXúX
(sf.85/204,243)
<M> 0HQX
WXüX (sf.43)
Hoparlör
(sf.212)
/&'PRQLW|U
(sf.3131)

.DUW\XYDV×
NDSDù× (sf.29)

D& kaElo yXYasÕ
(sf.20)

<O> Diyafram/
3o] TeOafisi TXúX
(sf.99/103)

(ULüLPODPEDV×(sf.30)

Tripod soketi
<Q/l> +×]O×.RQWUROWXüX /
Direkt EaskÕ tXúX (sf.41/241)

3LONRPSDUW×PDQ
NDSDù×DoPDGùPHVL (sf.28)
3LONRPSDUW×PDQNDSDù×
(sf.28)

<x> ú]OHPHWXüX (sf.1)
<0> Ayar tXúX (sf.43)

<L> 6ilme tXúX (sf.224)

<S> dDSUD]WXüODU (sf.43)
<WB>
%eya] ayarÕ seoim tXúX (sf.11)
<XA>
5esim 6tili seoim tXúX (sf.81)
<Yi/Q> ølerleme modX seoim tXúX (sf.88,89)
<ZE>
A) modX seoim tXúX (sf.83)
.DUW\XYDV× (sf.29)
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Parça KÕlaYuzu

Çekim AyarlarÕ EkranÕ (<aratÕFÕ Alan modlarÕnda sf. 22)
Enstantane h×]×
Poz seYiye JösterJesi
Poz telafisi
miktarÕ (sf.103)
AEB menzili ( sf.105)
Çekim modu
5esim Stili (sf. 81)
AF modu (sf.83)
X
Tek dekim AF
9
A, FoFus AF
Z
A, SerYo AF
g
Manuel odak

Diyafram

cAna Kadran iöaretçisi (sf. 93)
Otomatik ,öÕk óyileötiriFi (sf. 109)
,62K×]× (sf.79)
9urJulama tonu önFeliõi
(sf.254)

y Flaö poz telafisi
miktarÕ (sf.104)
0+ariFi flaö
poz telafisi
<erleöik flaö iöleYi
ayarlarÕ*1 (sf.181)

+ÕzlÕ Kontrol simJesi (sf. 41)
Beyaz ayarÕ (sf. 117)
Q Otomatik
W Gün ÕöÕõÕ
E GölJeli
R Bulutlu
Y TunJsten ÕöÕõÕ
U Beyaz floresan ÕöÕõÕ
I Flaö
O Özel
3LONRQWURO(sf.33)

zxcn
ólerleme Modu (sf.8889)
u 7HNWHNoHNLP

i 6UHNOLoHNLP
Q 2WRPDWLN=DPDQOD\×F×VQ8]DNWDQ.XPDQGD
l Otomatik =amanlayÕFÕ: 2 sn.
q 2WRPDWLN=DPDQOD\×F×6UHNOL
Eye-Fil aktarÕm durumu* 2 (sf.265)

Görüntü kaydÕ kalitesi
(sf.76)
73
*HQLüú\L
83
Geniö/1ormal
74
Orta/óyi
84
Orta/1ormal
7a
Küçük 1/óyi
8a
Küçük 1/1ormal
b
Küçük 2 (óyi)
c
Küçük 3 (óyi)
1
5A:
1+73 5A:+Geniö/óyi
2ODV×oHNLPVD\×V×
:B dizeleme esnasÕnda
olasÕ çekim sayÕsÕ
2WRPDWLN]DPDQOD\×F×JHULVD\×P×

2Beyaz ayarÕ düzeltisi (sf. 119)
BBeyaz ayarÕ dizeleme (sf. 120)
Ölçüm modu (sf. 102)
q 'HùHUOHQGLUPHOL|OoP
w KÕsmi ölçüm
r Spot ölçüm
e Merkez aõÕrlÕk ortalamalÕ ölçüm

*1: <erleöik flaö açÕldÕõÕnda Jörüntülenir.
*2: Bir Eye-Fi kart kullanÕldÕõÕnda Jörüntülenir.

Bu ekran yalnÕzFa Jeçerli durumda uyJulanan ayarlarÕ Jösterir.
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Parça KÕlavX]X

Vizör Bilgileri
6pot ölom dairesi
2daklaQma ekraQÕ

$)QRNWDV×HWNLQOHüWLUPHJ|VWHUJHVL< >
$)QRNWDODU×

<Z>
,62 KÕ]Õ
<2>
%eya] ayarÕ
d]eltisi
<A> AE kilidi/
AE% iúlemde

<D> )ODüKD]×U
HatalÕ )E kilidi
XyarÕsÕ
<e> <ksek KÕ]da
seQkroQ ()P flasK)
<d> )E kilidi/
)E% iúlemde
<y> )laú po]
telafisi

(QVWDQWDQHK×]×
)E kilidi ()(/)
0HüJXO(EX6< )
<HUOHüLNIODüG|QJV(DEX6<)

<o> Odak
GRùUXODPD
×ü×ù×
0DNVSDWODPD
<0> Tek 5eQk dekim
,62 KÕ]Õ
<A> 9XrJXlama toQX öQFeli÷i
3o] seYiye JösterJesi
3o] telafisi miktarÕ
AE% aralÕ÷Õ
.ÕrmÕ]Õ Jö] d]eltme lamEasÕ
aoÕk JösterJesi
Diyafram
.DUWGROXX\DU×V× ()X//)
.DUWKDWDV×X\DU×V× (Card)
.art yok XyarÕsÕ (Card)

BX ekran, \alnÕ]Fa Jeçerli GXrXmGa X\JXlanan a\arlarÕ Jösterir.
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Parça KÕlavX]X

0RG.DGUDQ×
0oG KaGranÕnGa Temel Alan moGlarÕ, <aratÕFÕ Alan moGlarÕ ve ViGeo
dekim moGX varGÕr.
<DUDW×F×$ODQ
BX moGlar si]e çeöitli konX çekimlerinGe
GaKa fa]la kontrol saõlar.
d

: ProJram A( (sf. 74)

s

: (nstantane önFelikli A( (sf. 94)

f : 'i\afram önFelikli A( (sf. 96)
a

: 0anXel So] (sf. 99)

8: Otomatik alan Gerinliõi A(
(sf. 101)

Temel Alan
Tek \aSmanÕ] Jereken Geklanööre
EasmaktÕr. Fotoõraf makinesi konX\a
X\JXn tüm a\arlarÕ \aSar.
A : 6DKQH$N×OO×2WRPDWLN(sf.50)
7 : )ODüNDSDO× (sf.55)
C : <DUDW×F×2WRPDWLN (sf.56)

*|UQW$ODQ×
2 : Portre (sf.59)
3 : 0an]ara (sf.60)
4 : <akÕn Plan (sf.61)
5 : SSor dekimi (sf.62)
6 : *eFe Portre dekimi (sf.63)
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k: 9LGHRoHNLP
(sf.141)

Parça KÕlavX]X

Lens
Mesafe ölçekli olmayan lens
2daklaQma KalkasÕ (sf. 8, 138)

2GDNPRGXGùPHVL (sf.36)
=XPKDONDV×(sf.3)

%aúlÕk moQtesi
(sf.294)

=Xm koQXmX iQdeksi (sf. 3)

)iltre yXYasÕ
(leQs öQ) (sf. 294)

*|UQW6DELWOH\LFLGùPHVL (sf.38)

.RQWDNODU (sf.15)

/HQV\HUOHüWLUPHLQGHNVL(sf.36)

Mesafe ölçekli lens
%aúlÕk moQtesi
(sf.294)

2GDNPRGXGùPHVL(sf.36)
=Xm koQXmX iQdeksi (sf. 3)
0esafe öloe÷i

)iltre yXYasÕ
(leQs öQ) (sf. 294)

=XPKDONDV×(sf.3)
2daklaQma KalkasÕ (sf. 8, 138)
*|UQW6DELWOH\LFLGùPHVL (sf.38)

.RQWDNODU(sf.15)
/HQV\HUOHüWLUPHLQGHNVL (sf.36)
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Parça KÕlavX]X

/&(3LOûDUM&LKD]×
LP(8 Pil Paketi (sf.26) için öarM FiKa]Õ.

(lektrik fiöi

Pil Saketi \XvasÕ
ôarM lamEasÕ
Tam öarM lamEasÕ

BX Jüç ünitesinin \önünün Gike\ ve\a ]emine \erleötirilmiö Eir
konXmGa GoõrX a\arlanGÕõÕ varsa\ÕlÕr.
g1(0/ú*h9(1/ú.7$/ú0$7/$5,%87$/ú0$7/$5,.$<'('ú1
7(+/ú.(<$1*,19(<$(/(.75,.d$530$6,7(+/ú.(6ú1ú$=$/70$.
údú1û87$/ú0$7/$5,'ú..$7/(8<*8/$<,1
AB' GÕöÕnGa Eir Jüç ka\naõÕna EaõlanÕrken, elektrik kaElosXna X\JXn Eir fiö
aGaStörü kXllanÕn.

/&(((3LOûDUM&LKD]×
LP(8 Pil Paketi (sf.26) için öarM FiKa]Õ.
Pil Saketi \XvasÕ
ôarM lamEasÕ
Tam öarM lamEasÕ

(lektrik kaElosX
(lektrik kaElosX
soketi
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%DüODQJ×o
BX EölümGe, çekim önFesi Ka]ÕrlÕk aGÕmlarÕ ve temel
fotoõraf makinesi iölemleri açÕklanÕr.
$VN×\×7DNPD
AskÕnÕn XFXnX, fotoõraf makinesi
askÕ montesi Geliõinin altÕnGan
Jeçirin. Sonra, öekilGe JösterilGiõi
JiEi, askÕ tokasÕnGan Jeçirin. AskÕGa
KerKanJi Eir Jevöeklik kalmamasÕ
ve toka sertçe çekilGiõinGe GaKi
saõlam tXtXlmasÕ için Jevöekliõi
JiGerin.
KorX\XFX kaSak askÕ\a Ga
takÕlaEilir (sf. 262).

Vi]ör korX\XFX
kaSak
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3LOLûDUM(WPH

1

.RUX\XFXNDSDù×o×NDU×Q
Piller verilen korX\XFX kaSaõÕ çÕkarÕn.

2 3LOLWDN×Q
óllüstras\onGa JösterilGiõi JiEi, Sili
saõlam Eir öekilGe öarM FiKa]Õna
\erleötirin.
Pili çÕkarmak için \XkarÕGaki SroseGürün
tersini X\JXla\Õn.
LC-E8

3 3LOLüDUMHGLQ
/&(LoLQ
ôekilGe JösterilGiõi JiEi Sil öarM FiKa]ÕnÕn
Sri] XçlarÕnÕ çevirerek açÕn ve elektrik
Sri]ine takÕn.

/&((LoLQ
LC-E8E

(lektrik kaElosXnX öarM FiKa]Õna
Eaõla\Õn ve fiöi elektrik Sri]ine takÕn.
ôarM iölemi otomatik olarak Eaölar ve
öarM lamEasÕ tXrXnFX renkte \anÕS
söner.
Pil tamamen öarM eGilGiõinGe, tam öarM
lamEasÕ \eöil renkte \anar.

7DPDPHQWNHQPLüELUSLOLQ&)V×FDNO×NWDWDPDPHQüDUMHGLOPHVL
\DNODü×NVDDWVUHU3LOüDUM×LoLQJHUHNHQVUHRUWDPV×FDNO×ù×QDYH
SLOLQüDUMVHYL\HVLQHEDùO×RODUDNGHùLüLU
*üvenlik açÕsÕnGan Güöük sÕFaklÕklarGa (6&  10&  43F  50F)
\aSÕlan öarM iölemi GaKa X]Xn sürer (4 saate kaGar).
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Pili ôarM (tme

3LOYHûDUM&LKD]×.XOODQ×P×úoLQúSXoODU×
3LOVDW×QDO×QG×ù×QGDWDPRODUDNüDUMHGLOPHPLüWLU
KXllanmaGan önFe Sili öarM eGin.
3LOLNXOODQDFDù×Q×]JQYH\DELUJQ|QFHVLQGHüDUMHGLQ
ôarMlÕ Eir Sil kXllanÕlmaGan saklanGÕõÕ ]aman Eile \avaö \avaö
GeöarM olXr ve JüFünü ka\EeGer.
3LOLüDUMHWWLNWHQVRQUDSLOLo×NDU×QYHüDUMFLKD]×Q×HOHNWULN
SUL]LQGHQV|NQ
)RWRùUDIPDNLQHVLQLNXOODQPDG×ù×Q×]]DPDQSLOLo×NDU×Q
Pil X]Xn süre fotoõraf makinesi içinGe tXtXlXrsa, a] miktarGa elektrik
akÕmÕ salÕnÕr ve Silin KÕ]lÕ GeöarM olmasÕna ve Sil ömrünün
kÕsalmasÕna neGen olXr. Pili korX\XFX kaSaõÕnÕ (si]e verilen) takarak
sakla\Õn. Pilin tam öarMlÕ KalGe\ken saklanmasÕ Sil SerformansÕnÕ
GüöüreEilir.
3LOüDUMFLKD]×\XUWG×ü×QGDGDNXOODQ×ODELOLU
Pil öarM FiKa]Õ 100 V A& ile 240 V A& 5060 +] Jüç ka\naõÕ ile
X\XmlXGXr. *ereki\orsa, ilJili ülke ve\a EölJe\e X\JXn, Si\asaGan
temin eGileEileFek Eir fiö aGaStörü kXllanÕn. Pil öarM FiKa]Õna
KerKanJi Eir tür taöÕnaEilir voltaM GönüötürüFü takma\Õn. Pil öarM
FiKa]Õ Kasar JöreEilir.
3LOWDPDPHQüDUMHGLOGLNWHQN×VDELUVUHVRQUDWNHQL\RUVD
EXSLO|PUQQWNHQPHN]HUHROGXùXQXJ|VWHULU
<eni Eir Sil satÕn alÕn.
ôarM FiKa]Õ fiöini çÕkarGÕktan sonra en a] 3 sani\e Sri] XçlarÕna
GokXnma\Õn.
ôarM FiKa]Õ, LP(8 Pil Paketi GÕöÕnGaki KerKanJi Eir Sili öarM etme].
LP(8 Pil Paketi \alnÕ]Fa &anon ürünleri\le X\XmlXGXr. Pilin X\XmlX
olma\an Eir öarM FiKa]Õ\la ve\a ürünle kXllanÕlmasÕ arÕ]alanmalara ve\a
ka]alara neGen olaEilir ve &anon EX KasarlarGan kesinlikle sorXmlX
tXtXlama].
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3LOL7DNPDYHd×NDUPD
3LOL7DNPD
Fotoõraf makinesine tam öarMlÕ Eir LP-E8 Pil Paketi takÕn.

1

.DSDù×Do×Q
Düõmeyi ok ile Jösterildiõi JiEi kaydÕrÕn
Ye kapaõÕ açÕn.

2 3LOLWDN×Q
Pil kontaklarÕ aöaõÕda kalacak öekilde
takÕn.
Pili yerine oturana kadar itin.

3 .DSDù×NDSDW×Q
Kapaõa yerine kilitlenene kadar
EastÕrÕn.

3LOLd×NDUPD
.DSDù×Do×QYHSLOLo×NDU×Q
Pil çÕkarma düõmesine ok ile Jösterildiõi
JiEi EastÕrÕn Ye pili çÕkarÕn.
Pil kontaklarÕnÕn kÕsa deYre yapmasÕnÕ
önlemek için pile koruyucu kapaõÕ
(size Yerilen sf. 26) taktÕõÕnÕzdan
emin olun.

Pil kompartÕman kapaõÕnÕ açtÕktan sonra kapaõÕ arkaya doõru fazla
yatÕrmamaya dikkat edin. Aksi takdirde EaõlantÕ menteöesi kÕrÕlaEilir.
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+DI×]D.DUW×Q×7DNPDYHd×NDUPD
Kart (a\rÕ satÕlÕr) S', S'+& ve\a S';& KafÕ]a kartÕ olaEilir. dekilen
Jörüntüler karta ka\GeGilir.
<D]PDVLOPHLüOHPLQLQ\DS×ODELOPHVLLoLQNDUW×Q\D]PD\DNDUü×
NRUXPDGùPHVLQLQ\XNDU×GRùUXND\G×U×ODUDNDo×OG×ù×QGDQ
HPLQROXQ

+DI×]D.DUW×Q×7DNPD

1
<a]ma\a karöÕ korXma Güõmesi

.DSDù×Do×Q
'üõme\i ok ile JösterilGiõi JiEi ka\GÕrÕn
ve kaSaõÕ açÕn.

2 .DUW×WDN×Q
ûHNLOGHJ|VWHULOGLùLJLELNDUW×QHWLNHWOL
\]H\LVL]HGRùUXEDNDFDNüHNLOGH
oHYLULQYHW×NVHVL\OH\HULQHRWXUDQD
NDGDULWHUHNWDN×Q

3 .DSDù×NDSDW×Q
KaSaõÕ kaSatÕn ve öekilGe ok ile
JösterilGiõi \önGe ka\GÕrarak \erine
otXrtXn.

OlasÕ çekimler

AçmaKaSama Güõmesi 1 (açÕk)
olarak a\arlanGÕõÕnGa, olasÕ çekim
sa\ÕsÕ (sf. 33) L&' monitörGe
Jörüntülenir.

OlasÕ çekim sa\ÕsÕ, kalan kart kaSasitesine, Jörüntü ka\GÕ kalitesine,
ISO KÕ]Õna ve Giõer etkenlere EaõlÕ olarak GeõiöeEilir.
>.DUWV×]oHNLP@
1
a\arÕ >'HYUH'×ü×@ olarak a\arlanÕrsa, Eir kart
takma\Õ XnXtmanÕ] önlenmiö olXr (sf. 166)
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+afÕ]a KartÕnÕ Takma ve dÕkarma

.DUW×d×NDUPD

1
(riöim lamEasÕ

.DSDù×Do×Q
AçmaKaSama Güõmesini 2
(kaSalÕ) olarak a\arla\Õn.
(ULüLPODPEDV×Q×QNDSDO×ROGXùXQGDQ
HPLQROXQVRQUDNDSDù×Do×Q
³Ka\GeGi\or«´ mesaMÕ
Jörüntüleni\orsa, kaSaõÕ kaSatÕn.

2 .DUW×o×NDU×Q
KartÕ Kafifçe itin, sonra çÕkarÕn.
Kart GÕöarÕ çÕkar.
KartÕ çekerek çÕkarÕn, sonra
kaSaõÕ kaSatÕn.

(ULüLPODPEDV×\DQ×\RUYH\D\DQ×SV|Q\RUROPDV×J|UQWQQ
KDOLKD]×UGDNDUWDND\GHGLOGLùLQLYH\DNDUWWDQRNXQGXùXQX
VLOLQGLùLQLYH\DYHULQLQDNWDU×OG×ù×Q×J|VWHULU%XHVQDGDNDUW\XYDV×
NDSDù×Q×DoPD\×Q$\U×FDHULüLPODPEDV×\DQDUYH\D\DQ×SV|QHUNHQ
DVODDüDù×GDNLLüOHPOHULJHUoHNOHüWLUPH\LQ%XGXUXPJ|UQW
YHULVLQGHKDVDUDQHGHQRODELOLU.DUWDYH\DIRWRùUDIPDNLQHVLQHGH
KDVDUYHUHELOLU
.DUW×o×NDUPD
3LOLo×NDUPD
)RWRùUDIPDNLQHVLQHoDUS×OPDV×YH\DPDNLQHQLQVDUV×OPDV×
Kartta önFeGen ka\GeGilmiö Jörüntüler varsa, Jörüntü nXmarasÕ
0001¶Gen Eaölama\aEilir (sf. 170).
Kart kontaklarÕna SarmaklarÕnÕ]la ve\a metal nesnelerle GokXnma\Õn.
L&' ekranGa kartla iliökili Eir Kata mesaMÕ Jörüntülenirse, kartÕ çÕkarÕn
ve \eniGen takÕn. SorXn Gevam eGerse, farklÕ Eir kart kXllanÕn. Karttaki
tüm Jörüntüleri Eir EilJisa\ara aktarÕn ve sonra kartÕ fotoõraf makinesi\le
formatla\Õn (sf. 45). Kart normale GöneEilir.
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/&'0RQLW|U.XOODQPD
L&' monitörü çevirGikten sonra, menü iölevlerini a\arla\aEilir, &anlÕ
*örünüm çekimini kXllanaEilir, viGeo çekeEilir, Jörüntüleri ve viGeolarÕ
i]le\eEilirsini]. L&' monitör \önünü ve açÕsÕnÕ GeõiötireEilirsini].

1

LCD monitörü çevirin.

döndürün.
2 LCDL&'monitörü
monitör çevrilGiõinGe,

180°
90°
175°

\XkarÕaöaõÕ GönGürüleEilir ve\a
konX\a GoõrX çevrileEilir.
Belirtilen açÕ saGeFe \aklaöÕk Eir
GeõerGir.

3 .HQGLQL]HGRùUXoHYLULQ
Normal kXllanÕmGa L&' monitörü
kenGini]e GoõrX çevirin.

L&' monitörü GönGürürken menteöe\i ]orlama\Õn ve kÕrmama\a ö]en Jösterin.
Fotoõraf makinesini kXllanmaGÕõÕnÕ] ]aman, L&' monitörü ekran \ü]ü
içeri\e EakaFak öekilGe katla\Õn. BX ekranÕ korXr.
&anlÕ *örünüm çekimi ve\a viGeo çekim esnasÕnGa,, L&' monitörün
konX\a GoõrX çevrilmesi ekrana Eir a\na Jörüntüsü Jetirir.
L&' monitör açÕsÕna EaõlÕ olarak, L&' monitör arka\a katlanGÕktan
Kemen önFe ekran kaSanaEilir.
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&LKD]*FQ$oPD
$oPDNDSDPDGùPHVLQHEDV×O×SFLKD]Do×OG×ù×QGDWDULKVDDW
HNUDQ×J|UQWOHQLU7DULKVDDWD\DU×LoLQVD\ID\DEDN×Q
<1> : Fotoõraf makinesi açÕlÕr.
<2> : Fotoõraf makinesi kaSanÕr ve
çalÕöma]. KXllanmaGÕõÕnÕ] ]aman
fotoõraf makinesini EX konXma
a\arla\Õn.

2WRPDWLN6HQV|U7HPL]OLùL+DNN×QGD
AçmakaSama Güõmesi 1 (açÕk) ve\a 2 (kaSalÕ) konXma
Ker JetirilGiõinGe, sensör temi]liõi otomatik olarak \ürütülür. Sensör
temi]liõi esnasÕnGa L&' ekranGa f öõesi Jörüntülenir. Sensör
temi]liõi esnasÕnGa çekim \aSma\a Gevam eGeEilir, Geklanöör tXöXna
\arÕm Easarak (sf. 40) sensör temi]liõini GXrGXrXS çekim \aSaEilirsini].
*üç Güõmesine kÕsa aralÕklarla sÕk sÕk EasÕS 1  2
seçenekleri arasÕnGa
JiGer Jelirseni], <«> simJesi Jörüntülenme\eEilir.
f
BX normalGir ve Eir sorXn teökil etme].

32WRPDWLN.DSDQPD+DNN×QGD
Pil JüFünGen tasarrXf etmek için, fotoõraf makinesi \aklaöÕk 30 sani\e
kXllanÕlmaGÕktan sonra otomatik olarak kaSanÕr. Fotoõraf makinesini
tekrar açmak için Geklanööre \arÕm EasmanÕ] \eterliGir (sf. 40).
0enünün>2WRPDWLN.DSDQPD@a\arÕ
5
ile (sf. 167) otomatik
kaSanma süresini a\arla\aEilirsini].

*örüntü karta ka\GeGilirken açmakaSama Güõmesi 2 (kaSalÕ)
konXmXna Jetirilirse, >.D\GHGL\RU«@mesaMÕ Jörüntülenir ve kart Jörüntü
ka\GÕnÕ tamamlaGÕktan sonra FiKa] JüFü kaSanÕr.
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Cihaz Gücünü Açma

z Pil Seviyesini Kontrol Etme
AçmakaSama Güõmesi 1 (açÕk) olarak a\arlanGÕõÕnGa, Sil sevi\esi
aöaõÕGa Eelirtilen Gört sevi\eGen Eirini Jörüntüler:
z : Pil sevi\esi i\i.
x : Pil sevi\esi Güöük ancak
hala \eterli.
c : Pil \akÕnGa tükenecek
(\anÕS söner)
n : Pilin öarM eGilmesi Jerekir.

Pil Ömrü
23°C / 73°F’de

0°C / 32°F’de

Flaö \ok

<aklaöÕk 550 çekim

<aklaöÕk 470 çekim

50 Flaö KXllanÕmÕ

<aklaöÕk 440 çekim

<aklaöÕk 400 çekim

6×FDNO×N

<XkarÕGaki Geõerler, tam öarMlÕ LP(8 Pil Paketi ile CanlÕ Görünüm
kXllanÕlma\an çekimleri ve CIPA (Camera ImaJinJ ProGXcts Association)
test stanGartlarÕnÕ esas alÕr.
óki aGet LP(8 Sil ile kXllanÕlan BG(8 Batar\a SaSÕ, olasÕ çekim sa\ÕsÕnÕ
\aklaöÕk iki\e katlar. AA Eo\L56 alkalin Siller ile (23C  73F¶Ge) flaösÕz
\aklaöÕk 470 çekim ve\a 50 flaöla \aklaöÕk 270 çekim \aSÕlaEilir.

OlasÕ çekim sa\ÕsÕ, aöaõÕGaki iölemlerin herhanJi Eiri\le Güöer:
 'eklanöör tXöXna XzXn süre \arÕm EasÕlmasÕ.
 5esim çekilmemesine raõmen AF iölevinin sÕk sÕk etkinleötirilmesi.
 LC' monitörün sÕk sÕk kXllanÕlmasÕ.
 Lens Görüntü SaEitle\icisi¶nin kXllanÕlmasÕ.
Lens iölemi, fotoõraf makinesi Sili\le Eeslenir. KXllanÕlan lense EaõlÕ
olarak, olasÕ çekim sa\ÕsÕ GüöeEilir.
CanlÕ Görünüm çekimi\le olasÕ çekim sa\ÕsÕ için 125. sa\fa\Õ incele\in.
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3 7DULKYH6DDWL$\DUODPD
0akine\i ilk kez açtÕõÕnÕzGa ve\a tarihsaat a\arÕ sÕfÕrlanmÕösa,
TarihSaat ekranÕ Jörüntülenir. Tarihsaat a\arÕ \aSmak için 3. ve 4.
aGÕmlarÕ X\JXla\Õn. *|UQWOHUHHNOHQHQWDULKVDDWD\DU×Q×QEX
WDULKVDDWD\DU×Q×HVDVDOG×ù×Q×XQXWPD\×Q
'RùUXWDULKVDDWD\DU×\DSW×ù×Q×]GDQHPLQROXQ

1

0HQHNUDQ×Q×J|UQWOH\LQ
0enü\ü Jörüntülemek için M
tXöXna EasÕn.

6
2 VHNPHVLQGH
>7DULK6DDW@·LVHoLQ
U tXöXna Easarak 6 sekmesini
seçin.
V tXöXna Easarak >TarihSaat@¶i seçin,
sonra 0 tXöXna EasÕn.

3 7DULKYHVDDWLD\DUOD\×Q
U tXöXna Easarak tarih ve\a saat
Geõerini Eelirle\in.
0 tXöXna EasÕlÕnca a öõesi Jörüntülenir.
V tXöXna Easarak Eir sa\Õ Eelirle\in,
sonra 0 tXöXna EasÕn.
( b seçeneõine Göner).

4 $\DUGDQo×N×Q
U tXöXna Easarak [ OK ]¶Õ seçin,
sonra 0 tXöXna EasÕn.
Tarihsaat a\arlanÕr.
Fotoõraf makinesi Sili çÕkartÕlÕS saklanÕrsa ve\a fotoõraf makinesi Sili
tükenmiöse, tarihsaat Silli sÕfÕrlanaEilir. BX GXrXmGa, tarihsaat a\arÕnÕ
tekrar \aSÕn.
Tarihsaat a\arÕ, 4. aGÕmGa 0 tXöXna EasÕlmasÕ\la Eaölar.
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3$UDELULP'LOLQL6HoPH

1

0HQHNUDQ×Q×J|UQWOH\LQ
Menüyü görüntülemek için
M tXöXna EasÕn.

K
6
2 >@VHNPHVLQGH>'LO@·L
VHoLQ
U tXöXna Easarak > 6 @
sekmesini seçin.
V tXöXna Easarak >'il K @¶i
seçin (üstten GörGüncü öõe), arGÕnGan
0 tXöXna EasÕn.

3 úVWHGLùLQL]GLOLD\DUOD\×Q
S tXöXna Easarak Eir Gil seçin,
sonra 0 tXöXna EasÕn.
AraEirim Gili Geõiöir.
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Lensi Takma ve ÇÕkarma
Lensi Takma

1

KapaklarÕ çÕkarÕn.
Arka lens kaSaõÕnÕ ve gövGe kaSaõÕnÕ
ok ile gösterilGiõi giEi çevirerek çÕkarÕn.

takÕn.
2 Lensi
Lensin Eeyaz ve kÕrmÕzÕ noktasÕnÕ

Beyaz nokta

fotoõraf makinesinGeki aynÕ renkteki
noktalarla aynÕ hizaya getirin. Lensi
okla gösterilGiõi giEi çevirerek yerine
otXrtXn.
KÕrmÕzÕ nokta

üzerinde odak modu
3 Lens
düùmesini  AF ! otomatik odak
konumuna ayarlayÕn.

<MF> (manXel oGak) olarak
ayarlanÕrsa, otomatik oGak çalÕömaz.

4 Ön lens kapaùÕnÕ çÕkarÕn.

Tozu En Aza İndirme
Lens Geõiöimini tozsXz Eir mekanGa yaSÕn.
Fotoõraf makinesini lensi takmaGan saklarken, fotoõraf makinesi gövGe
kaSaõÕnÕ taktÕõÕnÕzGan emin olXn.
TakmanGan önce gövGe kaSaõÕ üzerinGeki tozX alÕn.
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Lensi Takma ve dÕkarma

=XPODPD+DNN×QGD
=Xmlama için lens üzerinGeki zXm
halkasÕnÕ SarmaklarÕnÕzla çevirin.
=XPODPD\DSPDNLVWL\RUVDQ×]EX
LüOHPLRGDNODQPDGDQ|QFH\DS×Q
2GDNODQPDVRQUDV×]XPKDONDV×
oHYULOLUVHRGDNN×VPHQND\DELOLU

/HQVLd×NDUPD
/HQVo×NDUPDGùPHVLQH
EDVDUNHQOHQVLRNLOHJ|VWHULOGLùL
JLELoHYLULQ
Lensi GXrana kaGar çevirin, sonra
çÕkarÕn.
dÕkarGÕõÕnÕz lense arka lens
kaSaõÕnÕ takÕn.

+içEir lensle GoõrXGan güneö ÕöÕõÕna EakmayÕn. Aksi takGirGe, görme
kayEÕnÕz olaEilir.
Lensin ön kÕsmÕ (oGaklanma halkasÕ) otomatik oGaklanma esnasÕnGa
Gönerse, Gönen Sarçaya asla GokXnmayÕn.

*|UQW'|QüWUPH)DNW|U
Görüntü sensör EoyXtX 35mm film
formatÕnGan Gaha küçük olGXõX
için, lens oGak XzXnlXõX 1,6[
oranÕnGa artmÕö giEi görünür.

Görüntü sensörü EoyXtX
(22,3 [ 14,9 mm  0,88 [ 0,59 inç)
35mm görüntü EoyXtX
(36 [ 24 mm  1,42 [ 0,94 inç)
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Lens Görüntü Sabitleyici +akkÕnda
IS lensin yerleöik Görüntü SaEitleyicisi kXllanÕlGÕõÕnGa fotoõraf makinesi
sarsÕntÕsÕ önlenerek Gaha net Eir çekim elGe eGilir. BXraGaki açÕklamalar
FS1855mm f3.55.6 IS II lensini örnek olarak kXllanÕr.
* IS, Görüntü SaEitleyici anlamÕna gelir.

1

IS düùmesini 1 açÕk konumuna
ayarlayÕn.
Fotoõraf makinesinin açmakaSama
Güõmesini Ge 1 (açÕk) konXma getirin.

yarÕm basÕn.
2 Deklan÷öre
Görüntü SaEitleyici iöleme Eaölar.
çekin.
3 Resmi
5esim vizörGen saEitlenGiõinGe resmi
çekmek için Geklanööre tam EasÕn.

KonX Sozlama anÕnGa hareket eGerse Görüntü SaEitleyici etkili
olmayaEilir.
AöÕrÕ sarsÕntÕ GXrXmXnGa, örneõin sallanan Eir Eotta çekim yaSarken,
Görüntü SaEitleyici etkili olmayaEilir.

Görüntü SaEitleyici, lens oGak moGX Güõmesi f veya g
konXmXnGayken Ge çalÕötÕrÕlaEilir.
Fotoõraf makinesi Eir tiSoGa yerleötirilirse, IS Güõmesini kaSalÕ 2
(kaSalÕ) olarak ayarlanarak Sil gücünGen tasarrXf eGileEilir.
Görüntü SaEitleyici, fotoõraf makinesi Eir monoSoGa
yerleötirilGiõinGe Ge çalÕötÕrÕlaEilir.
BazÕ IS lensleri, çekim koöXllarÕna XygXn hale getirmek için IS moGXnX
manXel olarak Geõiötirmenizi saõlar. Ancak, aöaõÕGaki lensler IS moGXnX
otomatik olarak Geõiötirir.
 EFS1855mm f3.55.6 IS II
 EFS18135mm f3.55.6 IS
 EFS1585mm f3.55.6 IS USM
 EFS18200mm f3.55.6 IS
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Temel İ÷lem
Vizör Netliùini Ayarlama
Diyoptrik ayar düùmesini çevirin.
VizörGeki GokXz AF noktasÕ net
görünene kaGar Güõmeyi sola veya
saõa çevirin.
Fotoõraf makinesinin GioSter ayarÕ net Eir vizör görüntüsü saõlayamÕyorsa,
'iyoStrik Ayar Lensi E (10 tiS, ayrÕ satÕlÕr) kXllanmanÕz önerilir.

Fotoùraf Makinesini Tutma
Net görüntü elGe etmek için, fotoõraf makinesini saEit tXtarak makine
sarsÕntÕsÕnÕ önleyin.

'ikey çekim

<atay çekim

1. Saõ elinizle fotoõraf makinesini saSÕnÕ saõlam Eir öekilGe kavrayÕn.
2. Sol elinizle lensin altÕnGan tXtXn.
3. Saõ elinizin iöaret SarmaõÕyla Geklanööre hafifçe EasÕn.
4. KollarÕnÕzÕ ve Girseklerinizi hafifçe gövGenize GoõrX çekin.
5. Fotoõraf makinesini yüzünüze yaklaötÕrÕn ve vizörGen EakÕn.
6. GövGenizi saEitlemek için, Eir ayaõÕnÕzÕ Giõerinin önüne yerleötirin.
LC' monitörGen Eakarken çekim yaSmak için 123. sayfaya EakÕn.
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Temel óölem

Deklan÷ör Tu÷u
'eklanöörün iki aGÕmÕ varGÕr. 'eklanööre yarÕm EasaEilirsiniz.
Sonra Geklanööre tam EasaEilirsiniz.

YarÕm basma.
BX, enstantane hÕzÕnÕ ve GiyaframÕ
ayarlayan otomatik oGaklanma ve otomatik
Soz sistemini etkinleötirir.
Poz ayarÕ (enstantane hÕzÕ ve Giyafram)
vizörGe görüntülenir ( 0).
'eklanööre yarÕm EasÕlÕrken LC' monitör
kaSanÕr (sf. 179)

Tam basma
BX, Geklanöörü serEest EÕrakÕr ve resmi
çeker.

Fotoùraf Makinesi SarsÕnÕ Önleme
Pozlama esnasÕnGa elGe tXtXlan fotoõraf makinesi hareketine fotoõraf
makinesi sarsÕntÕsÕ Genir. BX, görüntü EXlanÕklÕõÕna neGen olaEilir.
Fotoõraf makinesi sarsÕntÕsÕnÕ önlemek için öXnlara Gikkat eGin:
 Fotoõraf makinesini Eir önceki sayfaGa açÕklanGÕõÕ giEi tXtXn ve
saEitleyin.
 Otomatik oGaklanma için Geklanööre yarÕm EasÕn, sonra yavaöça
tam EasÕn.
'eklanööre yarÕm EasmaGan Girekt tam EasarsanÕz veya Geklanööre
önce yarÕm Easar ve hemen arGÕnGan tam EasarsanÕz, fotoõraf makinesi
çekim yaSmaGan önce Eiraz zaman geçer.
Menü ekranÕ, görüntü izleme ve görüntü kayGÕ esnasÕnGa Eile, Geklanööre
yarÕm Easarak makineyi hemen çekime hazÕr hale geleEilirsiniz.
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Q dHNLPúüOHYOHULúoLQ+×]O×.RQWURO
LC' monitörGe gösterilen çekim iölevlerini GoõrXGan seçeEilir ve
ayarlayaEilirsiniz. BXna +ÕzlÕ Kontrol ekranÕ Genir.

1

WXüXQDEDV×Q
Q
+ÕzlÕ Kontrol ekranÕ görüntülenir 7 .

2 úVWHGLùLQL]LüOHYLD\DUOD\×Q
S tXöXna Easarak ayarlanacak Eir
iölev seçin.
Seçilen iölev ve gzellik rehEeri (sf. 48)
görüntülenir.
AyarÕ Geõiötirmek için 6 kaGranÕnÕ
çevirin.
7HPHO$ODQPRGODU×

<DUDW×F×$ODQPRGODU×

3 5HVPLoHNLQ
5esmi çekmek için Geklanööre
tam EasÕn.
dekim ekranGa görüntülenir.

Temel alan moGlarÕnGa seçileEilir iölevler Ee ayar SroseGürleri için
64. sayfaya EakÕn.
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Q dekim óölevleri óçin +ÕzlÕ Kontrol

+×]O×.RQWURO(NUDQ×QGD$\DUODQDELOLUúüOHYOHU
Beyaz ayarÕ Güzeltisi* (sf. 119)
Enstantane hÕzÕ (sf. 94)

dekim moGX* (sf. 22)

'iyafram (sf. 96)
VXrgXlama tonX önceliõi*
(sf.254)

Poz telafisiAEB ayarÕ
(sf. 103105)

ISO hÕzÕ (sf. 79)
Flaö Soz telafisi
(sf. 104)

5esim Stili (sf. 81)

<erleöik flaö iölevi
Görüntü kayGÕ kalitesi
(sf. 76)

AF moGX (sf. 83)
Beyaz ayarÕ (sf. 117)
ólerleme MoGX (sf. 88, 89)
glçüm moGX (sf. 102)

Otomatik IöÕk óyileötirici
(sf. 109)
Beyaz ayarÕ Gizeleme* (sf. 120)

<ÕlGÕzlÕ iölevler +ÕzlÕ Kontrol ekranÕ ile ayarlanamaz.

úüOHY$\DU×(NUDQ×

<0>
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ósteGiõiniz iölevi seçin ve 0
tXöXna EasÕn. óölevin ayar ekranÕ
görüntülenir.
AyarÕ Geõiötirmek için U tXöXna
EasÕn veya 6 kaGranÕnÕ çevirin.
C tXöXna Easarak ayarlanan
iölevler Ge varGÕr.
AyarÕ tamamlamak için 0 tXöXna
EasÕn ve +ÕzlÕ Kontrol ekranÕna geri
Gönün.

3 0HQúüOHPOHUL
Menülerle görüntü kayGÕ kalitesi, tarihsaat vE. giEi çeöitli iölevleri
ayarlayaEilirsiniz. LC' monitörGen Eakarken, menülerle iölem yaSmak
için fotoõraf makinesi arkasÕnGaki M tXöXnX ve S çaSraz tXölarÕnÕ
<
ve 0 tXöXnX kXllanÕn.
<M> tXöX

<0> tXöX
LC' monitör

<S> daSraz tXölar

0HQ(NUDQ×
Temel Alan, <aratÕcÕ Alan ve ViGeo çekim moGlarÕnGa, görüntülenen
sekmeler ve menü seçenekleri farklÕ olXr.
7HPHO$ODQPRGODU×

<DUDW×F×$ODQPRGODU×

9LGHRoHNLPPRGX

5 Ayar

3 ózleme
1 dekim

9 Menüm

Sekme

Menüm
Menü öõeleri
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3 Menü óölemleri

0HQ$\DU×3URVHGU

1

0HQHNUDQ×Q×J|UQWOH\LQ
Menü ekranÕnÕ görüntülemek için
M tXöXna EasÕn.

2 %LUVHNPHVHoLQ
Bir menü sekmesi seçmek için
U tXöXna EasÕn.

3 úVWHGLùLQL]|ùH\LVHoLQ
gõeyi seçmek için V tXöXna EasÕn,
sonra 0 tXöXna EasÕn.

4 $\DU×VHoLQ
ósteGiõiniz ayarÕ seçmek için V veya
U tXöXna EasÕn. (BazÕ ayarlarÕn
seçilmesi için V veya U tXöXna
Easmak gerekir.)
Geçerli ayar mavi renkte gösterilir.

5 úVWHGLùLQL]D\DU×\DS×Q
AyarÕ yaSmak için 0 tXöXna EasÕn.
6 $\DUGDQo×N×Q
dekim ayarlarÕ ekranÕna geri Gönmek
için M tXöXna EasÕn.

Bir menü sekmesi seçmek için 2. aGÕmGa 6 kaGranÕ Ga çevrileEilir.
Menü iölevlerine Gair açÕklamalarGa menü ekranÕnÕn görüntülenmesi için
M tXöXna EasÕlmÕö olGXõX varsayÕlÕr.
Menü iölevlerin listesi 270. sayfaGa verilir.
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3KartÕ Formatlama
Kart yeniyse veya öncesinGe Eaöka Eir fotoõraf makinesi ya Ga
EilgisayarGa formatlanmÕösa, kartÕ EX fotoõraf makinesinGe formatlayÕn.
Kart formatlandÕùÕnda içindeki tüm görüntüler ve veriler silinir.
Koruma altÕndaki görüntüler dahi silineceùinden i÷lem
öncesinde saklamak istediùiniz hiçbir ÷ey olmadÕùÕndan
emin olun. Gerekiyorsa kartÕ formatlamadan önce görüntüleri
bir bilgisayara vb. aktarÕn.

1

>Formatla@·yÕ seçin.
5 sekmesinGe >Formatla@¶yÕ seçin,
sonra 0 tXöXna EasÕn.

formatlayÕn.
2 KartÕ
[ Tamam]¶Õ seçin, sonra 0
tXöXna EasÕn.
Kart formatlanÕr.
Formatlama iölemi tamamlanGÕõÕnGa,
menü tekrar görüntülenir.
'üöük seviyeGe formatlama için
>'üNVHYL\HGHIRUPDWOD@¶yÕ X ile
iöaretlemek için L tXöXna EasÕn,
sonra >7DPDP@¶Õ seçin.
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3 KartÕ Formatlama

A÷aùÕdaki durumlarda [Formatla] i÷lemi uygulayÕn
Kart yeniyse.
Kart farklÕ bir fotoùraf makinesinde veya bir bilgisayarda
formatlanmÕ÷sa.
Kart görüntüler ve verilerle doluysa.
Karta ilgili bir hata mesajÕ görüntüleniyorsa sf. 287 .
Dü÷ük Seviyede Formatlama +akkÕnda
KartÕn kayÕt veya okXma hÕzÕ yavaölamÕösa veya karttaki tüm veriyi
toStan silmek istiyorsanÕz, Güöük seviyeGe formatlama iölemi XygXlayÕn.
'üöük seviyeGe formatlama iöleminGe kartÕn kayGeGileEilir tüm Eölümleri
silineceõi için, iölem normal formatlamaGan Eiraz Gaha XzXn süreEilir.
'üöük seviyeGe formatlama iölemini iStal etmek için >óStal@¶i seçin.
BX GXrXmGa Eile normal formatlama iölemi tamamlanÕr ve kart her
zamanki giEi kXllanÕlaEilir.

Kart formatlanGÕõÕnGa veya veri silinGiõinGe, saGece Gosya yönetim
Eilgileri Geõiötirilir. Gerçek veri tamamen silinmez. KartÕ satarken veya
elGen çÕkarÕrken EXnX XnXtmayÕn. KartÕ elGen çÕkarÕrken, veri sÕzÕntÕsÕnÕ
önlemek için Güöük seviyeGe formatlama iölemi XygXlayÕn veya karta
fiziksel olarak hasar verin.
Yeni bir Eye-Fi kartÕnÕ kullanmadan önce kart içindeki yazÕlÕm
bilgisayara yüklenmelidir. Sonra kartÕ fotoùraf makinesi ile
formatlayÕn.

Kart formatlama ekranÕnGa görüntülenen kart kaSasitesi, kart üzerinGe
gösterilen GeõerGen Gaha Güöük olaEilir.
BX cihaz Microsoft lisanslÕ e[FAT teknoloMisine sahiStir.
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/&'0RQLW|U(NUDQ×Q×'HùLüWLUPH
LC' monitörGe çekim ayarlarÕ ekranÕ, menü ekranÕ, çekilen görüntüler
vE. görüntüleneEilir.

dHNLP$\DUODU×
AçmaKaSama Güõmesi açÕlGÕõÕnGa
çekim ayarlarÕ ekranÕ görüntülenir.
'HNODQü|UH\DU×PEDV×O×UVDHNUDQ
NDSDQ×U'HNODQü|UVHUEHVW
E×UDN×OG×ù×QGDLVHHNUDQDo×O×U
(NUDQWXüXQDEDV×ODUDNGD
B
NDSDW×ODELOLU(NUDQ×DoPDNLoLQ
WHNUDUEXWXüDEDV×Q
C tXöXna EasÕlGÕõÕnGa ayarlar
ekranÕ (sf. 20) ve fotoõraf makinesi
ayarlarÕ ekranÕ (sf. 175) arasÕnGa
geçiö yaSÕlaEilir.

0HQúüOHYOHUL

dHNLOHQ*|UQW

M tXöXna EasÕlGÕõÕnGa
görüntülenir. dekim ayarlarÕ
ekranÕna geri Gönmek için
tekrar tXöa EasÕn.

x tXöXna EasÕlGÕõÕnGa
görüntülenir. dekim ayarlarÕ
ekranÕna geri Gönmek için
tekrar tXöa EasÕn.

>/&'NDSDO×Do×NWXüX@
5
seçeneõi ayarlanGÕõÕnGa çekim ayarlarÕ ekranÕ
açÕkkaSalÕ konXmGa kalmaz (sf. 179).
Menü ekranÕ veya çekimler görüntüleniyorken Eile Geklanööre EasÕlarak
çekim yaSÕlaEilir.
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Özellik Rehberi
gzellik rehEeri, ilgili iölevin veya seçeneõin Easit Eir açÕklamasÕGÕr.
dekim moGX GeõiötirilGiõinGe, Eir çekim iölevini seçmek için +ÕzlÕ Kontrol
ekranÕ kXllanÕlGÕõÕnGa, CanlÕ Görünüm çekiminGe, viGeo çekiminGe veya
izlemesinGe görüntülenir. +ÕzlÕ Kontrol ekranÕnGa Eir iölev veya seçenek
EelirlenGiõinGe, gzellik rehEeri görüntülenir. gzellik rehEeri herhangi Eir
iölemle Gevam eGilGiõinGe ekranGan kayEolXr.
Çekim modu (grnek)

+ÕzlÕ Kontrol (grnek)

dekim iölevi

CanlÕ Görünüm çekimi

ózleme

3Özellik Rehberini Devre DÕ÷Õ BÕrakma
[Özellik rehberi]·ni seçin.
6 sekmesinGen [Özellik rehberi]¶ni
seçin, sonra 0 tXöXna EasÕn.
[Devre dÕ÷Õ]¶nÕ seçin, sonra 0
tXöXna EasÕn.
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Temel Çekim ve
*|UQWú]OHPH
BX EölümGe en iyi sonXçlarÕn alÕnmasÕ için MoG KaGranÕ
üzerinGeki Temel Alan moGlarÕnÕn nasÕl kXllanÕlacaõÕ ve
görüntülerin nasÕl izleneceõi anlatÕlÕr.
Temel Alan moGlarÕnGa, tek yaSmanÕz gereken EakÕS
çekmektir fotoõraf makinesi her öeyi otomatik olarak
ayarlar (sf. 64, 268). <anlÕö iölemGen kaynaklanan kötü
çekimlerin önlenmesi için, tam otomatik moGlarGa temel
çekim ayarlarÕ Geõiötirilemez.

Te

me

l A l an

2WRPDWLN,ü×Nú\LOHüWLULFL+DNN×QGD
Temel Alan moGlarÕnGa, Otomatik IöÕk óyileötirici (sf. 109) görüntüyü
otomatik olarak ayarlayarak en iyi SarlaklÕk ve kontrast ayarÕnÕn elGe
eGilmesini saõlar. BX, <aratÕcÕ Alan moGlarÕnGa Ga varsayÕlan olarak
etkinleötirileEilir.
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A7DP2WRPDWLNdHNLP 6DKQH$N×OO×2WRPDWLN
)RWRùUDIPDNLQHVLVDKQH\LDQDOL]HGHUYHD\DUODU×RWRPDWLNRODUDN
D\DUODU%XWDPRWRPDWLNELUPRGGXUHareketli konu
oHNLPOHULQGHGHIRWRùUDIPDNLQHVLNRQX\DRGDNODQPD\× VI 
RWRPDWLNRODUDNVUGUU

1
AF noktasÕ

0RG.DGUDQ×·Q×NRQXPXQD
A
D\DUOD\×Q

2 +HUKDQJLELU$)QRNWDV×Q×NRQX\D
oHYLULQ
OGaklanma için tüm AF noktalarÕ
kXllanÕlÕr ve genellikle en yakÕn
nesneye oGaklanÕlÕr.
Merkez AF noktasÕ konXya yöneltilirse
oGaklanma kolaylaöÕr.

3 .RQX\DRGDNODQ×Q
'eklanööre yarÕm EasÕn. Lens
oGaklanma halkasÕ Göner ve
oGaklanÕr.
OGaklanmayÕ gerçekleötiren AF noktasÕ
kÕsa süre kÕrmÕzÕ renkte yanÕS söner.
AynÕ zamanGa, EiS sesi GXyXlXr ve
vizörGeki oGak GoõrXlama ÕöÕõÕ o yanar.
Gerekiyorsa, yerleöik flaö otomatik olarak
açÕlÕr.

OGak GoõrXlama ÕöÕõÕ
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ATam Otomatik dekim (Sahne AkÕllÕ Otomatik)

çekin.
4 Resmi
5esmi çekmek için Geklanööre tam
EasÕn.
dekilen görüntü yaklaöÕk 2 sn.
EoyXnca LC' monitörGe
görüntülenir.
<erleöik flaö açÕlÕrsa, SarmaklarÕnÕzla
iterek kaSataEilirsiniz.
A moGXnGa, Goõa, GÕö mekan ve günEatÕmÕ çekimlerinGe renkler Gaha
etkileyici görünür. óstenen renk tonX elGe eGilemezse, Eir <aratÕcÕ Alan moGX
kXllanÕn ve XygXn Eir 5esim Stili (sf. 81) seçin.

SÕkça Sorulan Sorular
2GDNGRùUXODPD×ü×ù×\DQ×SV|Q\RUDQFDNRGDNODQPD
o
JHUoHNOHüPL\RU
$)QRNWDV×Q×L\LNRQWUDVW×ELUDODQDoHYLULQVRQUDGHNODQü|UH\DU×P
EDV×Q VI .RQX\DoRN\DN×QVDQ×]X]DNODü×QYHWHNUDUGHQH\LQ
%D]HQELUGHQID]OD$)QRNWDV×D\Q×DQGD\DQ×SV|Q\RU
%XPHYFXW$)QRNWDODU×Q×QKHSVL\OHRGDNODQPD\DS×OG×ù×Q×J|VWHULU
úVWHGLùLQL]NRQX\XNXüDWDQ$)QRNWDV×\DQ×SV|QGùQGHUHVPLoHNLQ
%LSVHVLKDILIoHGX\XOPD\DGHYDPHGL\RU
o
2GDNGRùUXODPD×ü×ù×\DQPD]

%XIRWRùUDIPDNLQHVLQLQKDUHNHWOLELUNRQX]HULQGHRGDNODQPD\×
o
VUGUGùQJ|VWHULU 2GDNGRùUXODPD×ü×ù×\DQPD]

+DUHNHWOLELUNRQXQXQQHWoHNLPLQL\DSDELOLUVLQL]
'HNODQü|UH\DU×PEDV×OG×ù×QGDNRQX\DRGDNODQP×\RU
/HQVLQRGDNPRGXGùPHVL
MF 0DQXHO2GDN RODUDN
D\DUODQP×üVD
AF 2WRPDWLN2GDN RODUDND\DUOD\×Q
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A Tam Otomatik dekim (Sahne AkÕllÕ Otomatik)

)ODüJQ×ü×ù×DOW×QGDELOHDo×O×\RU
$UNDGDQD\G×QODWPDO×NRQXODUGDNRQXQXQNDUDQO×NDODQODU×Q×Q
D\G×QODW×OPDV×QD\DUG×PF×ROPDV×LoLQIODüDo×ODELOLU
'üN×ü×NWD\HUOHüLNIODüELUGL]LIODüSDWODW×\RU
'HNODQü|UH\DU×PEDV×O×QFD\HUOHüLNIODüRWRPDWLNRGDNODQPD\D
\DUG×PF×ROPDN]HUHELUGL]LIODüSDWODWDELOLU%XQD$)\DUG×PF×
×ü×ù×GHQLU<DNODü×NPHWUHPHVDIH\HNDGDUHWNLQGLU
)ODüNXOODQ×OVDELOHUHVLPNDUDQO×No×N×\RU
.RQXoRNX]DNWD.RQXIRWRùUDIPDNLQHVLQHPHWUHOLNDODQ
GDKLOLQGHROPDO×G×U
)ODüNXOODQ×OG×ù×QGDUHVPLQDOWN×VP×GRùDOROPD\DQELUüHNLOGH
NDUDQO×No×N×\RU
.RQXIRWRùUDIPDNLQHVLQHoRN\DN×QYHOHQVoHUoHYHVLJ|OJHOHQPH\H
QHGHQROPXü.RQXIRWRùUDIPDNLQHVLQHHQD]PHWUHX]DNWD
ROPDO×G×U/HQVEDüO×ù×WDN×OP×üVDIODüO×oHNLPGHQ|QFHEDüO×ù×
o×NDU×Q
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A Tam Otomatik Sahne AkÕllÕ Otomatik Teknikler
Çekim Kompozisyonunu Yeniden Olu÷turma

Sahneye EaõlÕ olarak, Gengeli Eir fon ve iyi Eir SersSektif yaratmak
için konXyX sola veya saõa konXmlanGÕrÕn.
A (Sahne AkÕllÕ Otomatik) moGGa, saEit Eir konXya oGaklanmak
için Geklanööre yarÕm EasÕlÕrken oGak kilitlenir. BX aöamaGan sonra
çekimi yeniGen olXötXraEilir ve resmi çekmek için Geklanööre tam
EasaEilirsiniz. BX iöleve ³oGak kiliGi´ Genir. OGak kiliGi Giõer Temel
Alan moGlarÕnGa Ga kXllanÕlaEilir ( 5 SSor çekimi hariç).

+areketli Konu Çekimi

A (Sahne AkÕllÕ Otomatik) moGGa, oGaklama gerçekleöirken veya
sonrasÕnGa konX hareket eGerse (makineye XzaklÕõÕ Geõiöirse),
konXya sürekli oGaklanmak için Al Servo AF etkinleöir. 'eklanööre
yarÕm EasÕlÕrken AF noktasÕ konX üzerinGe tXtXlGXõX müGGetçe
oGaklanma Gevam eGer. 5esmi çekmek isteGiõinizGe Geklanööre
tam EasÕn.
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A Tam Otomatik (Sahne AkÕllÕ Otomatik) Teknikler

A CanlÕ Görünüm Çekimi
CanlÕ Görünüm çekimi görüntüye LC' monitörGen Eakarken çekim
yaSmanÕzÕ saõlar. AyrÕntÕlar için 123. sayfaya EakÕn.

1

CanlÕ Görünüm görüntüsünü
LCD monitörde görüntüleyin.
A tXöXna EasÕn.
CanlÕ Görünüm görüntüsü LC'
monitörGe gösterilir.

odaklanÕn.
2 Konuya
Merkez AF noktasÕnÕ

konXya
çevirin.
OGaklanmak için Geklanööre yarÕm EasÕn.
OGaklanma gerçekleötiõinGe AF
noktasÕ yeöil renkte yanar ve EiS
sesi GXyXlXr.

çekin.
3 Resmi
'eklanööre tam EasÕn.
5esim çekilir ve çekim LC'
monitörGe görüntülenir.
Görüntü gözGen geçirmesi
tamamlanGÕõÕnGa fotoõraf makinesi
CanlÕ Görünüm çekime otomatik
olarak geri Göner.
CanlÕ Görünüm çekiminGen çÕkmak
için A tXöXna EasÕn.
LC' monitörü farklÕ yönlere çevireEilirsiniz (sf. 31).

Normal açÕ
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'ar açÕ

Geniö açÕ

7)ODü×'HYUH'×ü×%×UDNPD
FlaölÕ fotoõraf çekiminin yasaklanGÕõÕ alanlarGa 7 (Flaö KaSalÕ)
moGXnX kXllanÕn. BX moG, sahneyi Eelirli Eir amEiyansla çekmek için Ge
(örneõin mXm ÕöÕõÕnGa sahne çekimi) kXllanÕlaEilir.

dHNLPúSXoODU×
9L]|UGHNLVD\×VDOGHùHU\DQ×SV|QHUVHIRWRùUDIPDNLQHVL
VDUV×QW×V×Q×|QOHPH\HoDO×ü×Q
Fotoõraf makinesi sarsÕntÕsÕ olXöXmXna müsait Güöük ayGÕnlatma
çekimlerinGe vizörGeki enstantane hÕzÕ göstergesi yanÕS söner.
Fotoõraf makinesini saEit tXtXn veya Eir triSoGa EaõlayÕn. =Xm lensi
kXllanÕlÕrken, makine sarsÕntÕsÕ kaynaklÕ görüntü EXlanÕklÕõÕnÕ önlemek
için geniö açÕ sonXnX kXllanÕn.
)ODüV×]SRUWUHoHNLPL
'üöük ÕöÕklanGÕrma altÕnGa, kiöi çekim tamamlanana kaGar
kÕSÕrGamamalÕGÕr. KonX Sozlama esnasÕnGa hareket eGerse,
resimGe EXlanÕk çÕkar.
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C<DUDW×F×2WRPDWLNdHNLP
Fotoõraf makinesinin Ker öeyi ayarladÕõÕ A AkÕllÕ Otomatik moddan
farklÕ olarak C <aratÕcÕ Otomatik modu alan derinliõini ilerleme
modunu Ye flaö patlamasÕnÕ kolaylÕkla deõiötirmenizi saõlar.
Görüntülerinize katacaõÕnÕz amEiyansÕ da seçeEilirsiniz.
9arsayÕlan ayar A (AkÕllÕ Otomatik) modu ile aynÕdÕr.
* CA <aratÕcÕ Otomatik anlamÕna Jelir.

1

0RG.DGUDQ×·Q×NRQXPXQD
C
getirin.

tXüXQa bas×Q(7)
2 QHÕzlÕ
Kontrol ekranÕ Jösterilir.

3 úVWHGLùLQL]LüOHYLVHoLQ
V tuöuna Easarak Eir iöleY
seçin.
Seçilen iöleY Ye Özellik reKEeri
(sf. 48) Jörüntülenir.
Her Eir iöleY ayarÕ ile ilJili ayrÕntÕlar
için 57-58. sayfalara EakÕn.

4 5HVPLoHNLQ
5esmi çekmek için deklanööre
tam EasÕn.

dekim modu deõiötirilir Yeya ciKaz Jücü kapatÕlÕrsa 2)) Eu ekranda ayarlanan
iöleYler YarsayÕlan deõerlerine Jeri döner. Ancak otomatik zamanlayÕcÕ Ye
uzaktan kumanda ayarlarÕ korunur.
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C <aratÕcÕ Otomatik dekim

(1)

Enstantane hÕzÕ
'iyafram
ISO hÕzÕ

(2)
(3)

Pil kontrolü

OlasÕ çekimler

Görüntü kayÕt kalitesi

Q tu÷una basÕldÕùÕnda a÷aùÕdaki ayarlar yapÕlabilir
(1) Ambiyans seçimiyle çekin
Görüntülerinize katacaõÕnÕz amEiyansÕ Ga seçeEilirsiniz. ósteGiõiniz
amEiyansÕ seçmek için U tXöXna EasÕn veya 6 kaGranÕnÕ
çevirin. AmEiyans seçimi listesinGen Eir seçim yaSmak için 0
tXöXna Ga EasaEilirsiniz. AyrÕntÕlar için 65. sayfaya EakÕn.
(2) Fonu bulanÕkla÷tÕrma/netle÷tirme
ónGeks iöareti sola getirilirse fon EXlanÕklÕõÕ artar. Saõa taöÕnÕrsa,
fon netleöir. FonX EXlanÕklaötÕrmak istiyorsanÕz, 59. sayfaGaki
³Portre dekimi´ konXsXna EakÕn. ósteGiõiniz efekti ayarlamak için
U tXöXna EasÕn veya 6 kaGranÕnÕ çevirin.
Lense ve çekim koöXllarÕna EaõlÕ olarak, fonGa EXlanÕklÕk
olXömayaEilir. BX ayar, yerleöik flaö a veya r moGXnGa
kalGÕrÕlGÕõÕnGa kXllanÕlamaz (gri renkteGir). Flaö kXllanÕlÕrsa EX
ayar XygXlanamaz.
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C <aratÕcÕ Otomatik dekim

(3) İlerleme modu/Fla÷ patlamasÕ
0 tXöXna EasÕlGÕõÕnGa, ilerleme moGX
veya flaö Satlama ayarÕ ekranÕ görüntülenir.
ósteGiõiniz giEi ayarlayÕn ve ayarÕ
tamamlamak için 0 tXöXna EasÕn ve
+ÕzlÕ Kontrol ekranÕna geri Gönün.

İlerleme modu : U tXöXna Easarak veya 6 kaGranÕnÕ çevirerek
isteGiõiniz giEi ayarlayÕn.
<u> Tek tek çekim : +er seferinGe tek Eir resim çekilir.
<i> Sürekli çekim :
'eklanööre tam EasÕlGÕõÕ müGGetçe sürekli
çekim yaSÕlÕr. 3,7 karesn.¶ye kaGar hÕzGa
çekim yaSÕlaEilir.
<Q> Otomatik zamanlayÕcÕ 10 sn./Uzaktan kumanda :
'eklanööre EasÕlGÕõÕnGa, 10 saniyelik
gecikmeyle resim çekilir. Bir Xzaktan
kXmanGa cihazÕ Ga kXllanÕlaEilir.
<q> Otomatik zamanlayÕcÕ Sürekli :
V tXöXna Easarak otomatik zamanlayÕcÕ
ile çekileEilecek görüntü sayÕsÕnÕ (2 ila 10)
Eelirleyin. 'eklanööre EasÕlGÕktan 10 saniye
sonra Eir Gizi görüntü çekilir.
Fla÷ patlamasÕ : ósteGiõiniz ayarÕ yaSmak için U tXöXna EasÕn veya
6 kaGranÕnÕ çevirin.
<a> Otomatik fla÷: GerektiõinGe flaö otomatik olarak Satlar.
<I>
Fla÷ açÕk: +er zaman flaö Satlar.
<b> Fla÷ kapalÕ: Flaö Gevre GÕöÕ EÕrakÕlÕr.
j veya q ayarÕ kXllanÕlGÕõÕnGa, 89. sayfaGaki
notlarÕna EakÕn.
b ayarÕ kXllanÕlGÕõÕnGa, 55. sayfaGaki ³FlaöÕ KaSatma´ konXsXna EakÕn.
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23RUWUHdHNLPL
2 (Portre) moGXnGa kiöiyi ön Slana çÕkarmak için fon EXlanÕklaötÕrÕlÕr.
AyrÕca, cilt tonlarÕ ve saç görünümü yXmXöaklaötÕrÕlÕr.

dHNLPúSXoODU×
.RQXYHIRQDUDV×X]DNO×NDUWW×NoDoHNLPL\LOHüLU
KonX ve fon arasÕnGaki XzaklÕk artÕkça fon Gaha EXlanÕk görünür.
KonX, saGe ve koyX Eir fonGa Gaha iyi ayÕrt eGilir.
7HOHIRWROHQVLNXOODQ×Q
=Xm lensiniz varsa, konXyX Eel üstü seviyesinGen çerçeveye
yerleötirmek için telefoto sonXnX kXllanÕn. Gerekiyorsa yaklaöÕn.
<]HRGDNODQ×Q
<üzü kXöatan AF noktasÕnÕn kÕrmÕzÕ renkte yanÕS sönGüõü
kontrol eGin.

'eklanöörü EasÕlÕ tXtarsanÕz, farklÕ Sozlar ve yüz ifaGeleri elGe etmek için
sürekli çekim yaSaEilirsiniz. (maks. yaklaöÕk 3,7 karesn.)
Gerekiyorsa, yerleöik flaö otomatik olarak açÕlÕr.
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3 0DQ]DUDdHNLPL
Geniö manzaralar, gece sahneleri çekiminGe veya Xzak ve yakÕnGaki
her öeyi oGaõa almak isteGiõinizGe 3 (Manzara) moGXnX kXllanÕn.
CanlÕ maviler, yeöiller net ve canlÕ görüntüler için.

dHNLPúSXoODU×
=XPOHQVL\OHJHQLüDo×VRQXNXOODQ×Q
=Xm lensinin geniö açÕ sonX kXllanÕlÕrken, yakÕn ve Xzaktaki konXlar
telefoto sonXnGan Gaha iyi oGaõa alÕnÕr. Manzara çekimine
Gerinlik Ge katÕlÕr.
*HFHVDKQHVLoHNPH
<erleöik flaö Gevre GÕöÕ EÕrakÕlGÕõÕ için EX
moG 3 gece sahneleri için Ge iyi Eir
seçimGir. Fotoõraf makinesi sarsÕntÕsÕnÕ
önlemek için Eir triSoG kXllanÕn. Gece
sahnesine karöÕ kiöi çekimi yaSma
istiyorsanÕz, MoG KaGranÕ¶nÕ 6
(Gece Portre) konXmXna getirin ve
Eir triSoG kXllanÕn (sf. 63).
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4 <DN×Q3ODQdHNLP
diçekleri veya küçük konXlarÕ yakÕnGan çekmek istiyorsanÕz 4 (<akÕn
Plan) moGXnX kXllanÕn. Küçük konXlarÕ Gaha Eüyük göstermek için Eir
makro lensi (ayrÕ satÕlÕr) kXllanÕn.

dHNLPúSXoODU×
6DGHELUIRQNXOODQ×Q
Basit Eir fonGa çiçekler ve Eenzeri küçük konXlar Gaha iyi ayÕrt eGilir.
.RQX\DPPNQROGXùXQFD\DN×QODü×Q
Lensin en Güöük oGaklanma mesafesini kontrol eGin. BazÕ lenslerGe
4 0,25m/0,8ft giEi Eir gösterge EXlXnXr. Lens minimXm oGaklanma
mesafesi, fotoõraf makinesi üzerinGeki V (oGak Güzlemi)
iöaretinGen konXya kaGar ölçülür. KonXya fazla yakÕnGanÕz, oGak
GoõrXlama ÕöÕõÕ o yanÕS söner.
'üöük ayGÕnlatmaGa yerleöik flaö Satlar. KonXya fazla yakÕnsanÕz ve
resmin alt kÕsmÕ koyX görünüyorsa, konXGan XzaklaöÕn.
=XPOHQVL\OHWHOHIRWRVRQXQXNXOODQ×Q
=Xm lensiniz varsa, telefoto sonX kXllanÕlGÕõÕnGa konX Gaha
Eüyük görünür.
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5Hareketli Konu Çekimi
+areketli Eir konX çekiminGe, EX ister koöan Eir çocXk ister hareket
halinGeki Eir taöÕt olsXn, 5 (SSor dekimi) moGXnX kXllanÕn.

dHNLPúSXoODU×
7HOHIRWROHQVLNXOODQ×Q
Telefoto lensi kXllanmanÕzÕ öneririz, Eöylelikle Gaha Xzaktan çekim
yaSaEilirsiniz.
2GDNODQPDNLoLQPHUNH]$)QRNWDV×Q×NXOODQ×Q
Merkez AF noktasÕnÕ konXya yöneltin, sonra otomatik oGaklanma
için Geklanööre yarÕm EasÕn. Otomatik oGaklanma esnasÕnGa EiS
sesi hafiften GXyXlmaya Gevam eGer. OGaklanma gerçekleömeGiõinGe,
oGak GoõrXlama ÕöÕõÕ o yanÕS söner.
5esmi çekmek isteGiõinizGe Geklanööre tam EasÕn. 'eklanöör EasÕlÕ
tXtXlGXõXnGa, sürekli çekim (maks. yaklaöÕk 3,7 karesn.) ve otomatik
oGaklanma etkinleöir.

Fotoõraf makinesi sarsÕntÕsÕ olXöXmXna müsait Güöük ayGÕnlatma
çekimlerinGe, sol altta vizörün enstantane hÕzÕ göstergesi yanÕS söner.
Fotoõraf makinesini saEit tXtXn ve çekin.
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6*HFH3RUWUHdHNLPL
Gece kiöi çekimi yaSmak ve fonGa Goõal görünümlü Eir Soz elGe etmek
için 6 (Gece Portre dekimi) moGXnX kXllanÕn.

dHNLPúSXoODU×
*HQLüDo×OHQVLYHWULSRGNXOODQ×Q
=Xm lensi kXllanÕlGÕõÕnGa, kaSsamlÕ gece görünümü elGe etmek için
geniö açÕ sonXnX kXllanÕn. AyrÕca, fotoõraf makinesi sarsÕntÕsÕnÕ
önlemek için Eir triSoG kXllanÕn.
.LüLIRWRùUDIPDNLQHVLQHPHWUHOLNDODQGDKLOLQGHROPDO×G×U
'üöük ayGÕnlatmaGa iyi SozlanmÕö kiöi SozX elGe etmek için yerleöik
flaö otomatik olarak Satlar. <erleöik flaöÕn etkin menzili fotoõraf
makinesinGen itiEaren 5 metreGir.
A 6DKQH$N×OO×2WRPDWLN LOHGHoHNLQ
Gece çekimlerinGe fotoõraf makinesi sarsÕntÕsÕ olasÕlÕõÕ olGXõX için
A (Sahne AkÕllÕ Otomatik) seçeneõinGe çekim yaSmanÕz Ga tavsiye
eGilir.
KonXya flaö SatlaGÕõÕnGa Gahi saEit GXrmasÕnÕ söyleyin.
Flaöla Eirlikte otomatik zamanlayÕcÕ Ga kXllanÕlÕrsa, resim çekilGiõinGe
kÕsa Eir süre otomatik zamanlayÕcÕ lamEa Ga yanar.
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Q+×]O×.RQWURO
grnek: Portre moGX

Temel Alan moGlarÕnGa çekim ayarlarÕ
ekranÕ görüntülenirken, +ÕzlÕ Kontrol
ekranÕnÕ görüntülemek için Q tXöXna
EasaEilirsiniz. AöaõÕGaki taElo, her Eir
Temel Alan moGXnGa +ÕzlÕ Kontrol ekranÕ
ile ayarlanaEilecek iölevleri gösterir.

10RG.DGUDQ×Q×ELU7HPHO$ODQPRGXQDJHWLULQ
2 Q WXüXQDEDV×Q 
7
+ÕzlÕ kontrol ekranÕ görüntülenir.
3úüOHYLD\DUOD\×Q

V tXöXna Easarak Eir iölev seçin. ( A7 moGXnGa EX aGÕm
gerekli GeõilGir.)
Seçilen iölev ve gzellik rehEeri (sf. 48) görüntülenir.
U tXöXna Easarak veya 6 kaGranÕnÕ çevirerek ayarÕ Geõiötirin.

7HPHO$ODQ0RGODU×QGD$\DUODQDELOLUúüOHYOHU
o:

Otomatik ayarlanÕrk: KXllanÕcÕ seçeEilir

úüOHY
u: Tek çekim

Flaö
SatlamasÕ

2

4

5

6

k

k

k

k

k

k

k

k
k

Q: 10 sn.Uzaktan kXmanGa

k

k

k

k

k

k

k

k

q: 10 sn. sonra sürekli
çekim*

k

k

k

k

k

k

k

k

Otomatik Satlama

o

k

o

FlaöÕ kaSalÕ

o

k
k

AyGÕnlatmaya veya sahne tiSine göre çekim (sf. 68)
FonX EXlanÕklaötÕrmanetleötirme (sf. 57)

o

o

k

Flaö açÕk (Flaö her zaman Satlar)

AmEiyans seçimiyle çekim (sf. 65)

o

o

k

k

k

k

k

k

k

k

k

* Sürekli çekim sayÕsÕnÕ Eelirlemek için V tXöXnX kXllanÕn.
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: Seçilemez
3

(sf.50) (sf.55) (sf.56) (sf.59) (sf.60) (sf.61) (sf.62) (sf.63)

i: Sürekli çekim 'üöük hÕz
Otomatik
zamanlayÕcÕ

ólerleme
moGX

A 7 C

k

$PEL\DQV6HoLPL\OHdHNLP
A (Sahne AkÕllÕ Otomatik) ve 7 (Flaö KaSalÕ) Temel Alan moGlarÕ
haricinGeki moGlarGa, çekim için amEiyans seçimi yaSÕlaEilir.
$PEL\DQV

A 7 C 2 3 4 5 6

$PEL\DQV(IHNWL

(1) StanGart ayar

k k k k k

k

(2) CanlÕ

k k k k k

k 'üöük  StanGart  <üksek

(3) <XmXöak

k k k k k

k 'üöük  StanGart  <üksek

(4) SÕcak

k k k k k

k 'üöük  StanGart  <üksek

(5) <oõXn

k k k k k

k 'üöük  StanGart  <üksek

(6) SaGe

k k k k k

k 'üöük  StanGart  <üksek

(7) Parlak

k k k k k

k 'üöük  Orta  <üksek

(8) KoyX

k k k k k

k 'üöük  Orta  <üksek

(9) Tek 5enk

k k k k k

k Mavi  SB  SeSya

1

No setting

0RG.DGUDQ×·Q×DüDù×GDNL
PRGODUGDQELULQHJHWLULQ
C2 3
4
5
6
YH\D

2 &DQO×*|UQPoHNLPLJ|UQWOH\LQ
CanlÕ Görünüm çekimi görüntülenGiõinGe,
amEiyans efektini kontrol eGeEilirsiniz.
CanlÕ Görünüm çekimine geçmek için
A tXöXna EasÕn.

3 +×]O×.RQWUROHNUDQ×QGDLVWHGLùLQL]
DPEL\DQV×VHoLQ
Q tXöXna EasÕn ( 7 ).
V tXöXna Easarak [Standart ayar]¶Õ
seçin. EkranÕn alt kÕsmÕnGa [Ambiyans
seçimiyle çekim] mesaMÕ görünür.
ósteGiõiniz amEiyansÕ seçmek için U
tXöXna EasÕn veya 6 kaGranÕnÕ çevirin.
LC' ekranGa, seçilen amEiyansla
çekimin nasÕl görüneceõi gösterilir.
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Ambiyans Seçimiyle Çekim

efektini ayarlayÕn.
4 Ambiyans
V tXöXna basarak efekt çXbXõXnX
seçin ve alt kÕsÕmGa >Efekt@ öõesinin
görünmesini saõlayÕn.
ósteGiõiniz efekti seçmek için U
tXöXna basÕn veya 6 kaGranÕnÕ
çevirin.

çekin.
5 Resmi
CanlÕ Görünüm görüntüsü ekranGayken
çekmek için Geklanööre basÕn.
Vizörlü çekime Gönmek için A tXöXna
basarak CanlÕ Görünüm çekiminGen
çÕkÕn. Sonra resmi çekmek için Geklanööre
tam basÕn.
AçmakaSama Güõmesinin 2 (kaSalÕ)
olarak ayarlanmasÕ veya çekim moGXnXn
Geõiötirilmesi, ayarÕ [Standart ayar]’a
geri çevirir.

Ambiyans ayarÕ XygXlanmÕö CanlÕ Görünüm görüntüsü çekilen gerçek
görüntüyle eöleömeyebilir.
Flaö kXllanÕlmasÕ ambiyans efektini asgari Güzeye inGirilebilir.
Parlak GÕö mekan çekimlerinGe ekranGa görülen CanlÕ Görünüm
görüntüsü, çektiõiniz görüntüGeki SarlaklÕk veya ambiyansla tam olarak
eöleömeyebilir. Ekran GÕö ÕöÕktan etkilenmiyorken, [ 6 LCD parlaklÕùÕ]’nÕ
4’e getirin ve ekranÕn ÕöÕktan etkilenmemesini saõlayarak CanlÕ Görünüm
görüntüsüne bakÕn.

óölevler ayarlanÕrken ekranGa CanlÕ Görüntü çekimini istemiyorsanÕz,
1. aGÕmGan sonra Q tXöXna basÕn. Q tXöXna basÕlÕrken +ÕzlÕ Kontrol
ekranÕ görüntülenir ve [Ambiyans seçimiyle çekim] ve [AydÕnlatmaya
veya sahne tipine göre çekim] mesaMÕ ayarlanGÕktan sonra vizörle çekim
yaSÕlabilir.
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Ambiyans Seçimiyle Çekim

$PEL\DQV$\DUODU×
(1) Standart ayar
2
úOJLOLoHNLPPRGXLoLQVWDQGDUWJ|UQW|]HOOLNOHULVHoHQHùLQLQ
3
SRUWUH|]HOOLNOHULQHVHoHQHùLQLQLVHPDQ]DUDoHNLPL|]HOOLNOHULQH
<
VDKLSROGXùXQXQRWHGLQ+HUELUDPEL\DQVLOJLOLoHNLPPRGXQXQJ|UQW
|]HOOLNOHULQLQELUX\DUODPDV×G×U
(2) &DQO×
.RQXQHWYHFDQO×J|UQU)RWRùUDI×Q>6WDQGDUWD\DU@LOHROGXùXQGDQ
GDKDHWNLOH\LFLJ|UQPHVLQLVDùODU
(3) <XPXüDN
.RQXGDKD\XPXüDNYH]DULIJ|UQU3RUWUHOHUKD\YDQODUoLoHNOHU
YEVHoHQHNOHUHX\JXODQ×U
(4) 6×FDN
.RQXV×FDNUHQNOHUOH\XPXüDNODüW×U×O×U3RUWUHOHUHKD\YDQODUDYHV×FDN
J|UQPYHUPHNLVWHGLùLQL]GLùHUNRQXODUDX\JXODQ×U
(5) <RùXQ
*HQHOSDUODNO×NN×VPHQD]DOW×O×UNHQGDKDHWNLOH\LFLELUKLVYHUPHNLoLQ
NRQXYXUJXODQ×U.LüLYH\DFDQO×NRQXODU×QGDKDL\LD\×UWHGLOPHVLQLVDùODU
(6) Sade
'DKDVDGHELUUHQNGDù×O×P×\DS×ODUDNJHQHOSDUODNO×NN×VPHQD]DOW×O×U
*|OJHGHNLELUNRQXGDKDGLQJLQYHHWNLOH\LFLJ|UQU
(7) 3DUODN
5HVLPGDKDSDUODNJ|UQU
(8) Koyu
5HVLPGDKDNDUDQO×NJ|UQU
(9) 7HN5HQN
5HVLPWHNUHQNROXU6L\DKEH\D]VHS\DYH\DPDYLJLELWHNUHQN
VHoHQHNOHULDUDV×QGDQVHoLP\DSDELOLUVLQL]>7HN5HQN@VHoLOGLùLQGH
0
YL]|UGHVLPJHVLJ|UQWOHQLU
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$\G×QODWPD\DYH\D6DKQH7LSLQH*|UHdHNLP
2 (Portre), 3 (Manzara), 4 (<akÕn Plan) ve 5 (SSor Çekimi)
Temel Alan moGlarÕnGa, ayarlarÕ ÕöÕklanGÕrma veya sahne tiSiyle
eöleötirerek çekim yaSabilirsiniz. NormalGe, [VarsayÕlan ayar] yeterliGir
ancak, ayarlar ayGÕnlatma koöXllarÕ veya sahneyle eöleötirilirse, resim
gözünüze Gaha net görünür.
CanlÕ Görünüm çekimi için, hem [AydÕnlatma veya sahne tipine göre
çekim] hem Ge [Ambiyans seçimiyle çekim] (sf. 65) seçilirse, önce
[AydÕnlatma veya sahne tipine göre çekim] ayarÕnÕn yaSÕlmasÕ gerekir.
BX öekilGe XygXlanan efektin LC' ekranGa görülmesini kolaylaötÕrÕr.
$\G×QODWPDYH\D6DKQH A 7 C 2 3 4 5 6
(1) VarsayÕlan ayar

k

k

k

k

(2) GünÕöÕõÕ

k

k

k

k

(3) Gölge

k

k

k

k

(4) BXlXtlX

k

k

k

k

(5) TXngsten ÕöÕõÕ

k

k

k

(6) Floresan ÕöÕõÕ

k

k

k

(7) Gün batÕmÕ

k

k

k

1

k

0RG.DGUDQ×·Q×DüDù×GDNL
PRGODUGDQELULQHJHWLULQ
YH\D
5
2
3 4

2 &DQO×*|UQPoHNLPL
J|UQWOH\LQ
CanlÕ Görünüm çekimi ekranGayken,
sonXçta elGe eGilecek efekti kontrol
eGebilirsiniz.
CanlÕ Görünüm çekimine geçmek için
A tXöXna basÕn.
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Kontrol ekranÕnda, aydÕnlatmayÕ
3 +ÕzlÕ
veya sahne tipini seçin.
Q tXöXna basÕn ( 7).
V tXöXna basarak >VarsayÕlan ayar@’Õ
(örnek ekranGa gösterilen) seçin. EkranÕn
alt kÕsmÕnGa >AyGÕnlatma veya sahne
tiSine göre çekim@ öõesi görünür.
AyGÕnlatmayÕ veya sahne tiSini
seçmekiçin U tXöXna basÕn
veya 6 kaGranÕnÕ çevirin.
LC' monitörGe, seçilen ayGÕnlatma
veya sahne tiSiyle çekimin nasÕl
görüneceõi gösterilir.

çekin.
4 Resmi
CanlÕ Görünüm görüntüsü
ekranGayken çekmek için Geklanööre
basÕn.
Vizör çekimine geri Gönmek için, CanlÕ
Görünüm çekiminGen çÕkmak üzere
A tXöXna basÕn. Sonra resmi çekmek
için Geklanööre tam basÕn.
AçmakaSama Güõmesinin 2 (kaSalÕ)
olarak ayarlanmasÕ veya çekim moGXnXn
Geõiötirilmesi, ayarÕ >VarsayÕlan ayar@
seçeneõine geri çevirir.
Flaö kXllanÕlÕrsa, >VarsayÕlan ayar@ etkinleöir. (Ancak, çekim bilgilerinGe
ayarlanan ayGÕnlatma veya sahne tiSi gösterilir).
BX ayarÕ >Ambiyans seçimiyle çekim@ seçeneõiyle birlikte kXllanmak istiyorsanÕz,
yaSmÕö olGXõXnX ambiyans ayarÕna en XygXn >AyGÕnlatmaya veya sahne tiSine
göre seçim@ öõesini ayarlayÕn. grneõin >Gün BatÕmÕ@ seçeneõinGe, sÕcak renkler
ön Slana çÕkar ve ayarlaGÕõÕnÕz ambiyans iyi sonXç vermeyebilir.
óölevleri ayarlarken CanlÕ Görünüm görüntüsünün ekrana gelmesini istemiyorsanÕz,
1. aGÕmGan sonra Q tXöXna basÕn. Q tXöXna basÕlGÕõÕnGa +ÕzlÕ Kontrol
ekranÕ görüntülenir. BX iölemGen sonra >AyGÕnlatmaya veya sahne tiSine göre
seçim@ ayarÕnÕ yaSÕS vizörle çekebilirsiniz.
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$\G×QODWPDYH\D6DKQH7LSL$\DUODU×
(1) 9DUVD\×ODQD\DU
(2) *Q×ü×ù×
*QHü×ü×ù×DOW×QGDNLNRQXODULoLQ'DKDGRùDOJ|UQPOPDYLJ|N\]
YH\HüLODODQoHNLPOHULVXQDUYHD\U×FDDo×NUHQNOLoLoHNOHUGHGDKDL\L
UHQNUHWLPLVDùODU
(3) *|OJH
*|OJHGHNLNRQXODULoLQ)D]ODPDYL\HoDODQFLOWWRQODU×YH\DDo×NUHQNOL
oLoHNOHULoLQX\JXQGXU
(4) %XOXWOX
.DSDO×J|N\]DOW×QGDNLNRQXODULoLQ%XOXWOXELUJQGHGRQXNJ|UQPHVL
PXKWHPHOFLOWWRQODU×Q×QYHPDQ]DUDODU×QGDKDV×FDNJ|UQPHVLQLVDùODU
$\U×FDDo×NUHQNOLoLoHNOHULoLQGHHWNLOLGLU
(5) 7XQJVWHQ×ü×ù×
7XQJVWHQD\G×QODWPDV×DOW×QGDNLNRQXODULoLQ7XQJVWHQD\G×QODWPDQ×Q
QHGHQROGXùXN×UP×]×PV×WXUXQFXUHQNGDù×O×P×Q×D]DOW×U
(6) )ORUHVDQ×ü×ù×
)ORUHVDQD\G×QODWPDV×DOW×QGDNLNRQXODULoLQ+HUWUIORUHVDQD\G×QODWPD
LoLQX\JXQGXU
(7) *QEDW×P×
*QEDW×P×L]OHPLQLYHUHQUHQNOHUOHoHNLP\DSPDNLVWHGLùLQL]GH
NXOODQ×ODELOLU
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x*|UQWú]OHPH
Görüntüleri izlemenin en kolay yolX bXraGa açÕklanmaktaGÕr. ózleme
SroseGürleriyle ilgili ayrÕntÕlÕ bilgi için 201. sayfaya bakÕn.

1

Görüntüyü izleyin.
x tXöXna basÕlGÕõÕnGa çekilen en
son görüntü ekrana gelir.

seçin.
2 Görüntüyü
Görüntüleri en son görüntüden
baölayarak izlemek için Y tXöXna
basÕn. Görüntüleri ilk çekimden (en eski)
itibaren izlemek için Z tXöXna basÕn.
C tXöXna her basÕldÕõÕnda, ekran
formatÕ deõiöir.

Bilgi yok

Temel bilgiyle

Histogram

Çekim bilgileri ekranÕ

3 *|UQWL]OHPHGHQo×N×Q
Görüntü izlemeden çÕkmak ve
çekim ayarlarÕ ekranÕna geri dönmek
için x tXöXna basÕn.
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YaratÕcÕ Çekim
Temel Alan modlarÕnda kötü çekim olasÕlÕõÕnÕn
giderilmesi için iölevlerin büyük çoõXnlXõX otomatik
olarak ayarlanÕr ve deõiötirilemez. d (Program AE)
modXnda çeöitli iölevleri ayarlayabilir ve daha yaratÕcÕ
olabilirsiniz.
d modXnda, fotoõraf makinesi standart Soz elde etmek
için enstantane hÕzÕ ve diyafram deõerini otomatik olarak
yaSar.
Temel Alan modlarÕ ve d seçeneõi arasÕndaki farklar
268. sayfada açÕklanÕr.
BX bölümde açÕklanan iölevler, 4. Bölüm’de s , f ve
a modlarÕnda da kXllanÕlabilir.
Sayfa baölÕõÕnÕn saõ kÕsmÕnda gösterilen M iöareti iölevin
sadece <aratÕcÕ Alan modlarÕnda mevcXt oldXõXnX gösterir.

* <d> Program anlamÕna gelir.
* AE Otomatik Poz anlamÕna gelir.
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d Program AE
Fotoõraf makinesi, enstantane hÕzÕnÕ ve diyafram açÕklÕõÕnÕ konX
SarlaklÕõÕna göre otomatik olarak ayarlar. BXna, Program AE denir.

1

Mod KadranÕ·nÕ d konumuna
getirin.

odaklanÕn.
2 Konuya
Vizörden bakÕn ve seçilen AF
noktasÕnÕ konXya çevirin. Sonra
deklanööre yarÕm basÕn.
OdaklanmayÕ gerçekleötiren AF noktasÕ
kÕrmÕzÕ renkte yanÕS söner ve vizörün
saõ altÕnda o odak doõrXlama ÕöÕõÕ
yanar (Tek Çekim AF ile).
Enstantane hÕzÕ ve diyafram deõeri
otomatik olarak ayarlanÕr ve vizörde
görüntülenir.

kontrol edin.
3 EkranÕ
Enstantane hÕzÕ ve diyafram deõeri
göstergesi yanÕS sönmediõi müddetçe
standart bir Soz elde edilebilir.

çekin.
4 Resmi
Çekimi olXötXrXn ve deklanööre tam
basÕn.
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dHNLPúSXoODU×
,62K×]×Q×GHùLüWLULQYH\D\HUOHüLNIODü×NXOODQ×Q
KonX ve ortam aydÕnlatmasÕ düzeylerini eöleötirmek için ISO hÕzÕnÕ
(sf. 79) deõiötirebilir veya yerleöik flaöÕ (sf. 90) kXllanabilirsiniz. d
modXnda yerleöik flaö otomatik olarak Satlamaz. BX nedenle düöük
aydÕnlatma altÕnda yerleöik flaöÕ kaldÕrmak için I (Flaö) tXöXna basÕn.
3URJUDPGHùLüWLULOHELOLU 3URJUDPGHùLüLPL 
'eklanöör tXöXna bastÕktan sonra enstantane hÕzÕ ve diyafram ayarÕ
kombinasyonXnX (Srogram) deõiötirmek için 6 kadranÕnÕ çevirin.
5esim çekildikten sonra Srogram deõiöimi otomatik olarak iStal edilir.
Flaöla Srogram deõiöimi mümkün olmaz.

³30´ enstantane hÕzÕ ve maksimXm diyafram deõeri
yanÕS sönüyorsa bX düöük Sozlama oldXõXnX gösterir.
ISO hÕzÕnÕ arttÕrÕn veya flaö kXllanÕn.
³4000´ enstantane hÕzÕ ve minimXm diyafram deõeri
yanÕS sönüyorsa bX aöÕrÕ Sozlama oldXõXnX gösterir.
ISO hÕzÕnÕ düöürün.

YH
d
A 6DKQH$N×OO×2WRPDWLN $UDV×QGDNL)DUNODU
Aseçeneõiyle, kötü çekim olasÕlÕõÕnÕ önlemek için AF modX, ilerleme modX
ve yerleöik flaö gibi birçok iölev otomatik olarak ayarlanÕr. Ayarlayabileceõiniz
iölevler sÕnÕrlÕdÕr. d seçeneõiyle, sadece enstantane hÕzÕ ve diyafram
deõeri otomatik olarak ayarlanÕr. AF modXnX, ilerleme modXnX, yerleöik flaöÕ
ve diõer iölevleri (sf. 268) istediõiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
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3 *|UQW.D\G×.DOLWHVLQL$\DUODPD
Piksel sayÕsÕnÕ ve görüntü kalitesini seçebilirsiniz. On adet görüntü
kaydÕ kalitesi ayarÕ vardÕr: 73 , 83 , 74 , 84 , 7a ,8a , b , c ,
1 , 1 , 73

1
Piksel sayÕsÕ
OlasÕ çekimler

[Kalite]’yi seçin.
1 sekmesinde >Kalite@’yi seçin, sonra
0 tXöXna basÕn.
>Kalite@ görüntülenir.

2 *|UQWND\G×NDOLWHVLQLVHoLQ
ólgili kalitenin Siksel sayÕsÕ ve olasÕ
çekim sayÕsÕ görüntülenerek, istediõiniz
kaliteyi seçmenizde size yardÕmcÕ olXr.
Sonra 0 tXöXna basÕn.

*|UQW.D\G×.DOLWHVL$\DUODU×5HKEHUL <DNODü×N 
.D\×WO×3LNVHOOHU 'RV\D%R\XWX
2ODV× 0DNVLPXP
0%
.D\×WO×3LNVHOOHU
dHNLPOHU 3DWODPD

Kalite
73

<aklaöÕk 17.9
(18M)

6.4

570

34

3.2

1120

1120

74 Orta
84 kalite

<aklaöÕk 8.0
(8M)

3.4

1070

1070

1.7

2100

2100

7a

<aklaöÕk 4.5
(4.5M)

2.2

1670

1670

1.1

3180

3180

<aklaöÕk 2.5
(2.5M)

1.3

2780

2780

<aklaöÕk 0.35
(0.35M)

0.3

10780

10780

24.5

150

6

24.5+6.4

110

3

83

<üksek
kalite

JPEG

8a
b

'üöük
kalite

c
1
1+73

<üksek
kalite

<aklaöÕk 17.9
(18M)

* Sürekli çekimde dosya boyXtX, olasÕ çekimler ve maksimXm Satlama ile ilgili deõerler,
4 GB kart ile yaSÕlan Canon’Xn test standartlarÕna (3:2 enboy oranÕ, ISO 100 ve Standart
5esim Stili) dayanÕr. %XGHùHUOHUNRQX\DNDUWPDUNDV×QDHQER\RUDQ×QD,62K×]×QD
5HVLP6WLOLQHg]HOúüOHYOHUHYHGLùHUD\DUODUDEDùO×RODUDNGHùLüLU
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3 Görüntü KaydÕ Kalitesini Ayarlama

6×NoD6RUXOaQ6RUXOaU
%DVN×LoLQNDù×WER\XWX\ODHüOHüHQJ|UQWND\G×NDOLWHVLQL
NXOODQPDNLVWL\RUXP
Görüntü kaydÕ kalitesini seçerken soldaki
.Dù×WER\XWX
öemaya EaöYurun. Görüntüyü kÕrpmak
A2 (42[59.4cm/16.5[23.4in.)
istiyorsanÕz 73  83  1 Yeya
73
1+ 73 JiEi yüksek Eir kaliteyi
83
A3 (42[29.7cm/
(daKa fazla pikselli) seçmenizi taYsiye
1
16.5[11.7in.)
1+73
ederiz. b  Jörüntüleri Eir diMital fotoõraf
74
çerçeYesinde izlemek için uyJundur.
84
7a
8a
b
c ise Jörüntüyü e-posta ile Jöndermek
Yeya Eir :eE sitesinde kullanmak içindir.
A4 (29.7[21cm/11.7[8.3in.)

12.7[8.9cm/5.0[3.5in.

YHDUDV×QGakLIDUNQHGLU"
7
8
Bu Jörüntü kalitesinde farklÕ Eir sÕkÕötÕrma oranÕ kullanmaktan
kaynaklanan farkÕ Jösterir. AynÕ piksel sayÕsÕ kullanÕlsa Eile 7
Jörüntülerinde Jörüntü kalitesi daKa yüksektir. 8 seçeneõinde
ise Jörüntü kalitesi kÕsmen daKa düöük olur ancak karta daKa
fazla sayÕda Jörüntü kaydedileEilir. Hem b Kem de c
seçeneõi 7 (óyi) kalitesine saKiptir.
%HOLUWLOHQROas×oHNLPVD\×s×QGaQGahafa]OaVD\×GaoHNLP
\DpaELOGLP
dekim koöullarÕna EaõlÕ olarak Eelirtilenden daKa fazla sayÕda
çekim yapaEilirsiniz. AynÕ öekilde Eelirtilenden daKa az sayÕda
çekim de yapaEilirsiniz. Belirtilen yaklaöÕk çekim sayÕsÕ sadece
yaklaöÕk Eir deõerdir.
)RWRùUDIPDNLQHVLPDNVLPXPSDWODPD\×J|UQWOHUPL"
Maksimum patlama Yizörün saõ tarafÕnda görüntülenir. Bu yalnÕzca
tek Kaneli Eir gösterge ( 0 - 9 arasÕ) olduõundan 9 ¶u aöan Ker türlü
sayÕsal deõer “9.” Olarak gösterilir. Bu sayÕsal deõerin Eir hafÕza
kartÕ takÕlmadÕõÕ zaman da gösterileceõini unutmayÕn. Fotoõraf
makinesine Eir kart takÕlmadan çekim yapmamaya dikkat edin.
1H]DPDQD\DU×Q×kXOOaQPDO×\×P"
1
1 görüntülerin Eilgisayarda iölemden geçirilmesi gerekir. AyrÕntÕlar
için Eir sonraki sayfada Yerilen “ 1 HakkÕnda” Ye
“ 1 + 73 HakkÕnda” konularÕna EakÕn.
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3 Görüntü KaydÕ Kalitesini Ayarlama

1 +akkÕnda
1 , 73 veya diõer görüntülere dönüötürülmeden önceki iölenmemiö
görüntü verisidir. 1 görüntülerin bilgisayarda görüntülenmesi
için 'igital Photo Professional gibi (size verilen, sf. 302) bir yazÕlÕm
gerekliyse de sadece 1 ile mümkün olan görüntü ayarlamalarÕ
için esneklikleri vardÕr. 1 seçeneõi, görüntüyü özellikle kendiniz
ayarlamak istiyorsanÕz veya önemli bir konX çekimi yaSÕyorsanÕz
iölevlidir.

1  73 +akkÕnda
1 + 73 seçeneõi, tek bir çekimde hem bir 1 hem de 73 görüntü
kaydeder. Her iki görüntü de karta eö zamanlÕ olarak kaydedilir.
óki görüntü aynÕ klasöre aynÕ dosya nXmarasÕ ile kaydedilir (dosya
XzantÕsÕ JPEG için .JPG ve 5A: için .C52’dir). 73 görüntüler,
fotoõraf makinesi ile verilen yazÕlÕmÕn yüklü olmadÕõÕ bilgisayarlarda da
görüntülenebilir veya yazdÕrÕlabilir.

1 görüntü

0001 . CR2

73 görüntü

0001 . JPG

Dosya QXmarasÕ

Dosya X]aQtÕsÕ

Piyasadan temin edilen bir yazÕlÕmla 5A: görüntüler görüntülenmeyebilir.
Size verilen yazÕlÕmÕ kXllanmanÕz önerilir.
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Z ISO +ÕzÕnÕ Deùi÷tirmeN
ISO hÕzÕnÕ (görüntü sensörünün ÕöÕõa hassasiyeti) ortam ÕöÕklandÕrma
seviyesine göre ayarlayÕn. Temel Alan modlarÕnda, ISO hÕzÕ otomatik
olarak ayarlanÕr (sf. 80).

tu÷una basÕn. ( 9 )
1 Z[ISO
hÕzÕ] görüntülenir.

ayarlayÕn.
2 ISOUhÕzÕnÕ
tXöXna basarak veya 6kadranÕnÕ
çevirerek istediõiniz ISO hÕzÕnÕ seçin,
sonra 0 tXöXna basÕn.
ISO hÕzÕnÕ vizörden bakarken 6
kadranÕnÕ çevirerek de ayarlayabilirsiniz.
[AUTO] seçimi yaSÕldÕõÕnda, ISO hÕzÕ
otomatik olarak ayarlanÕr (sf. 80).

ISO +ÕzÕ Rehberi
ISO +ÕzÕ

Çekim Ko÷ulu (Fla÷sÕz)

100  400

Güneöli dÕö mekan

400  1600

KaSalÕ gökyüzü veya aköam üstü

1600  6400, H

KaranlÕk iç mekan veya gece

Fla÷ Menzili
ISO hÕzÕ yükseldikçe,
flaö menzili artar
(sf. 90).

* <üksek ISO hÕzlarÕnda grenli görüntüler olabilir.

>g]HOúüOHYOHU
7
&)Q @altÕnda, >,62JHQLüOHPHVL@ seçeneõi>$o×N@’a
ayarlanÕrsa “H” (ISO 12800 eödeõeri seçeneõi de ayarlanabilir (sf. 252).

>g]HOúüOHYOHU
7
&)Q @altÕnda, [6 Vurgulama tonu önceliùi] seçeneõi
[1 Etkin]’e ayarlanÕrsa, ISO 100 ve “H” (ISO 12800 eödeõeri) seçeneõi
belirlenemez (sf. 254).
<üksek sÕcaklÕkta çekim yaSmak grenli görüntülere neden olabilir. UzXn
Sozlar da görüntüde düzensiz renk daõÕlÕma neden olabilir.
<üksek ISO hÕzlarÕnda çekim yaSarken, Sarazitlenme (bantlanma, ÕöÕk
noktalarÕ vb.) artabilir.
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Z: ISO HÕzÕnÕ 'eõiötirmeN

ISO [AUTO]
ISO hÕzÕ >AUTO@ seçeneõine ayarlanÕrsa,
deklanööre yarÕm basÕldÕõÕnda ayarlanacak
gerçek ISO hÕzÕ görüntülenir. AöaõÕda
belirtildiõi gibi, ISO hÕzÕ çekim modXna
XygXn olarak otomatik olarak ayarlanÕr.
Çekim Modu
A/7/C/3/4/5/6

,62+×]×$\DU×
ISO 100 ± 3200 aralÕõÕnda otomatik olarak ayarlanÕr

d/s/f/a*1/8

ISO 100 ± 6400 aralÕõÕnda otomatik olarak ayarlanÕr *2

2

ISO 100 deõerinde sabit

FlaölÕ

ISO 400 deõerinde sabit *3*4

*1: BXlb Sozlar için ISO 400 deõerinde sabittir.
*2: Ayarlanan maksimXm ISO hÕzÕna baõlÕdÕr.
*3: Flaö dolXmX aöÕrÕ Sozlamaya neden olXrsa, ISO 100 veya daha yüksek bir ISO
deõeri ayarlanÕr.
*4: Temel Alan ( 6 modX hariç), d veya 8 modlarÕnda harici bir
SSeedlite ile yansÕma flaöÕ kXllanÕlÕrsa ISO 400 ± 1600 (veya maksimXm limite
kadar) otomatik olarak ayarlanÕr.
[AUTO] seçeneõi ayarlandÕõÕnda, ISO hÕzÕ tam dXraklÕ artÕölarla gösterilir.
Ancak, ISO hÕzÕna ince ayar yaSÕlÕr. BX nedenle, görüntü çekim bilgilerinde
(sf. 226) ISO hÕzÕ olarak 125 veya 640 görüntülenir.
2 modXnda, ISO 100 görüntülenmezse bile tabloda verilen ISO hÕzÕ
kXllanÕlÕr.

32WRPDWLN,62LoLQ0DNVLPXP,62+×]×Q×$\DUODPDN
Otomatik ISO için, maksimXm ISO hÕzÕnÕ ISO 400 ± 6400 aralÕõÕnda
ayarlayabilirsiniz.
y sekmesinde >ISO Otomatik@’i seçin,
sonra 0 tXöXna basÕn. ISO hÕzÕnÕ seçin,
sonra 0 tXöXna basÕn.
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A .RQXQXQ(Qú\L*|UQWg]HOOLNOHULQL6HoPHN
Bir 5esim Stili seçerek, fotoõraf ifadenize veya konXnXza XygXn
görüntü efektleri elde edebilirsiniz.
Temel Alan modlarÕnda, 5esim Stili seçilemez.

WXüXQDEDV×Q
1 XA
[Resim Stili] görüntülenir.

2 %LU5HVLP6WLOLVHoLQ
U tXöXna basarak veya 6
kadranÕnÕ çevirerek bir 5esim Stili
seçin, sonra 0 tXöXna basÕn.

5HVLP6WLOLg]HOOLNOHUL
D 2WRPDWLN
5enk tonX sahneye XygXn öekilde ayarlanÕr. 5enkler, özellikle
doõadaki ve dÕö mekan çekimlerindeki maviler, yeöiller ve gün
batÕmÕ tonlarÕ canlÕ görünür.
óstenen renk tonX elde edilemezse, baöka bir 5esim Stili kXllanÕn.

P 6WDQGDUW
Görüntü canlÕ, net ve berrak görünür. BX, birçok sahneye XygXn
genel amaçlÕ bir 5esim Stilidir.
Q Portre
Hoö cilt tonlarÕ için. Görüntü yXmXöak görünür. <akÕn Slan kiöi
çekimlerinde etkilidir.
[Renk tonu] (sf. 113) öõesi deõiötirilerek cilt tonX ayarlanabilir.
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A KonXnXn En óyi Görüntü gzelliklerini SeçmeN

R Manzara
CanlÕ maviler ve yeöiller net ve berrak görüntüler için.
Etkileyici manzara çekimlerinde etkilidir.
S Nötral
BX 5esim Stili, görüntüleri bilgisayarlarÕnda iölemeyi tercih eden
kXllanÕcÕlar içindir. 'oõal renkli ve yXmXöak görüntüler için.
U Faithful
BX 5esim Stili, görüntüleri bilgisayarlarÕnda iölemeyi tercih eden
kXllanÕcÕlar içindir. KonX, 5200K gün ÕöÕõÕ renk sÕcaklÕõÕ deõerinde
çekildiõinde, renk ayarÕ konXnXn rengiyle eöleömesi için kalorimetrik
olarak ayarlanÕr. Görüntü donXk ve yXmXöaktÕr.
V Tek Renk
Siyah ve beyaz görüntüler yaratÕr.
1 seçeneõinde farklÕ olarak, siyah/beyaz çekilmiö görüntülerde
renk deõiöimi yaSÕlamaz. 5enkli resim çekimine geri dönmek
istiyorsanÕz,
[Tek Renk] ayarÕnÕ iStal edin. [Tek Renk] ayarÕ
[
seçildiõinde, vizörde ve LC' ekranda 0 öõesi görüntülenir.

W KullanÕcÕ TanÕmlÕ 1-3
[Portre], [Manzara] gibi temel bir stili, bir 5esim stili dosyasÕnÕ vb.
kaydedebilir ve istediõiniz gibi ayarlayabilirsiniz (sf. 115).
AyarlanmamÕö herhangi bir KXllanÕcÕ TanÕmlÕ 5esim Stili, [Otomatik]
5esim Stili ile aynÕ ayarlara sahiS olXr.
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E Otomatik Odak Modunu Deùi÷tirmeN
Çekim koöXllarÕna veya konXya XygXn AF (otomatik odak) modXnX
seçebilirsiniz. Temel Alan modlarÕnda, en XygXn AF modX otomatik
olarak ayarlanÕr.

1

Lens üzerinde, odak modu
düùmesini  AF ! konumuna
ayarlayÕn.

tu÷una basÕn.
2 E[AF
modu] görüntülenir.

modunu seçin.
3 AFU
tXöXna basarak veya 6
kadranÕnÕ çevirerek istediõiniz AF
modXnX seçin, sonra 0 tXöXna basÕn.

odaklanÕn.
4 Konuya
AF noktasÕnÕ bir konXya yöneltin ve
deklanööre yarÕm basÕn. Fotoõraf
makinesi seçilen AF modXnda
odaklanÕr.

Sabit Konular için Tek Çekim AF
Sabit konular için uygundur. Deklan÷öre yarÕm basÕldÕùÕnda,
fotoùraf makinesi sadece bir kez odaklanÕr.
Odaklanma gerçekleötiõinde, odaklanan AF noktasÕ bir süre
kÕrmÕzÕ renkte yanar ve vizördeki o odak doõrXlama ÕöÕõÕ da y
anar.
'eõerlendirmeli ölçümle (sf. 102), odaklanma gerçekleötiõi an
Soz ayarÕ da yaSÕlÕr.
'eklanöör yarÕm basÕlÕ tXtXlXrken odak kilitlenir. ósterseniz çekim
komSozisyonXnX yeniden olXötXrabilirsiniz.
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E: Otomatik Odak ModXnX 'eõiötirmeN

Odak gerçekleötirilmezse, vizörde o odak doõrXlama ÕöÕõÕ yanÕS söner.
BX dXrXmda, deklanöör tXöXna tam basÕlsa bile resim çekilmez. 5esmi
yeniden olXötXrXn ve tekrar odaklanmayÕ deneyin. Veya ³Odaklanma
Güçlüõü Çeken KonXlar´ konXsXna (sf. 87) bakÕn.
[ 1 Bip Sesi] menüsü ['evre 'ÕöÕ@ olarak ayarlanÕrsa, odaklanma
gerçekleötiõinde biS sesi dXyXlmaz.

+DUHNHWOL.RQXODULoLQ$O6HUYR$)
%X$)PRGXRGDNODQPDPHVDIHVLV×NV×NGHùLüL\RUNHQKDUHNHWOL
NRQXoHNLPOHULQGHNXOODQ×O×U'HNODQü|U\DU×PEDV×O×WXWXOXUNHQ
NRQXVUHNOLRODUDNRGDNWDNDO×U
Poz ayarÕ resim çekilirken yaSÕlÕr.
Otomatik AF noktasÕ seçimi (sf. 85) kXllanÕldÕõÕnda, fotoõraf makinesi
odaklanmak için önce merkez AF noktasÕnÕ kXllanÕr. Otomatik
odaklanma esnasÕnda, konX merkez AF noktasÕndan XzaklaöÕrsa,
konX baöka bir AF noktasÕ tarafÕndan kXöatÕldÕõÕ müddetçe odak
takibi devam eder.
Al Servo AF ile odaklanma gerçekleötiõinde bile biS sesi dXyXlmaz.
AyrÕca, vizörde o odak doõrXlama ÕöÕõÕ yanmaz.

$)0RGXQD2WRPDWLN*HoLüLoLQ$O)RFXV$)
$O)RFXV$)VDELWNRQXKDUHNHWHEDüODUVD$)PRGXQX7HNdHNLP
$)ҋGHQRWRPDWLNRODUDN$O6HUYR$)ҋ\HJHoLULU
KonX Tek Çekim AF modXnda odaõa alÕndÕktan sonra, konX hareketi
baölarsa, fotoõraf makinesi hareketi tesSit eder ve AF modXnX
otomatik olarak Al Servo AF’ye geçirir.

Odaklanma Al FocXs AF modXnda Servo modX etkin haldeyken
gerçekleötirilirse, hafif biS sesi dXyXlabilir. Ancak, vizörde o odak
doõrXlama ÕöÕõÕ yanmaz.
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S$)1RNWDV×Q×6HoPHN
Temel Alan modlarÕnda, fotoõraf makinesi otomatik olarak en yakÕn
konXya odaklanÕr. BX nedenle, her zaman hedef konXya odaklanmayabilir.
d, s , f, ve a modlarÕnda, AF noktasÕnÕ seçebilir ve hedef
konXya odaklanmak için bX noktaya odaklanabilirsiniz.

1

WXüXQDEDV×Q
S

9 
Seçilen AF noktasÕ, vizörde ve LC'
monitörde görüntülenir.

2 $)QRNWDV×Q×VHoLQ
S tXöXna basarak AF noktasÕnÕ
seçin.
Vizörden bakarken, istediõiniz AF
noktasÕ kÕrmÕzÕ renkte görüntülenene
kadar 6 kadranÕnÕ çevirerek AF
noktasÕnÕ seçebilirsiniz.
Tüm AF noktalarÕ yandÕõÕnda, otomatik
AF seçimi yaSÕlÕr. KonXya odaklanmak
için otomatik olarak seçilen AF noktasÕ
görüntülenir.
0 tXöXna basÕldÕõÕnda, AF noktasÕ
seçimi merkez AF noktasÕ ve otomatik
AF noktasÕ seçimi arasÕnda deõiöir.

3 .RQX\DRGDNODQ×Q
Seçilen AF noktasÕnÕ konXya yöneltin
ve odaklanmak için deklanööre yarÕm
basÕn.
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S AF NoktasÕnÕ SeçmeN

dHNLPúSXoODU×
<DN×QGDQSRUWUHoHNLPL\DSDUNHQ7HNdHNLP$)NXOODQ×QYH
J|]OHUHRGDNODQ×Q
gQFHJ|]OHUHRGDNODQ×O×UVDoHNLPNRPSR]LV\RQXWHNUDU
NXUXODELOLUYH\]QHWOLùLNRUXQXU
2GDNODQPDJoOùoHNLOL\RUVDPHUNH]$)QRNWDV×Q×VHoLQYH
NXOODQ×Q
Odaklanma güçlüõü çekiliyorsa, merkez AF noktasÕnÕ seçin ve kXllanÕn.
+DUHNHWOLELUNRQX\DRGDNODQPD\×NROD\ODüW×UPDNLoLQIRWRùUDI
PDNLQHVLQLRWRPDWLN$)QRNWDV×VHoLPLQHYH$O6HUYR$)ҋ\H
D\DUOD\×Q VI 
KonXya odaklanmak için önce merkez AF noktasÕ kXllanÕlÕr. Otomatik
odaklanma esnasÕnda, konX merkez AF noktasÕndan çok XzaklaöÕrsa,
konX baöka bir AF noktasÕ ile kXöatÕldÕõÕ müddetçe odak takibi
sürdürülür.

<HUOHüLN)ODüLOH$)<DUG×PF×,ü×ù×
'üöük aydÕnlatma altÕnda, deklanööre yarÕm basÕldÕõÕnda yerleöik flaö
kÕsa aralÕklarla flaö SatlatÕr. BX, otomatik odaklanmayÕ kolaylaötÕrmak için
konXyX aydÕnlatÕr.
AF yardÕmcÕ ÕöÕõÕ öX çekim modlarÕnda yanmaz: 7 3 ve 5
Al Servo AF modXnda AF yardÕmcÕ ÕöÕõÕ yanmaz.
<erleöik flaöÕn AF yardÕmcÕ ÕöÕõÕ yaklaöÕk 4 metre menzilinde etkindir.
<aratÕcÕ Alan modlarÕnda I tXöXyla (sf. 90) yerleöik flaö kaldÕrÕldÕõÕnda,
gerektiõinde AF yardÕmcÕ ÕöÕõÕ Satlar.

Bir Geniöletici (ayrÕ satÕlÕr) kXllanÕldÕõÕnda ve maksimXm diyafram açÕklÕõÕ
f/5.6 altÕna düöerse, AF çekimi mümkün olmaz (CanlÕ Görünüm çekimi
sÕrasÕnda [CanlÕ Mod] ve [ u CanlÕ mod] seçenekleri hariç). AyrÕntÕlar için
Geniöletici’nin kXllanÕm kÕlavXzXna bakÕn.
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2GDNODPD*oOù<DUDWDQ.RQXODU
Otomatik odaklanma iölevi, aöaõÕda belirtilen konXlar benzeri konXlarda
odaklanamayabilir (vizörün odak doõrXlama ÕöÕõÕ o yanÕS döner):
Çok düöük kontrastlÕ konXlar
(grneõin: Mavi gökyüzü, tek renkli dXvarlar, vb.)
Çok düöük aydÕnlatma altÕndaki konXlar
Arka aydÕnlatmasÕ çok yüksek veya yansÕtÕcÕ konXlar
(grneõin: Çok yansÕtÕcÕ bir yüzeyi olan taöÕtlar vb.)
AF noktasÕyla kXöatÕlan çok yakÕn ve Xzak konXlar
(grneõin: Kafesteki bir hayvan, vb.)
Tekrarlayan desenler
(grneõin: Gökdelen camlarÕ, bilgisayar klavyeleri, vb.)
BX gibi dXrXmlarda, aöaõÕdakilerden birini yaSÕn:
(1) Tek Çekim AF’de konX ile aynÕ mesafedeki bir nesneye odaklanÕn ve
çekim komSozisyonXnX olXötXrmadan önce (sf. 56) odaõÕ kilitleyin.
(2) Lens odak modX düõmesini MF olarak ayarlayÕn ve manXel
odaklanÕn.
CanlÕ Görünüm çekimi esnasÕnda [CanlÕ mod]/[ u CanlÕ mod] seçenekleri
ile AF kXllanÕlarak odaklanma gerçekleömezse 134. sayfayÕ inceleyin.

MF: Manuel Odaklanma

1 /HQVRGDNPRGXGùPHVLQL
0)!RODUDND\DUOD\×Q
2 .RQX\DRGDNODQ×Q
KonX vizörde net görünene kadar lens
Odaklanma halkasÕ

odaklanma halkasÕnÕ çevirerek
odaklanÕn.

ManXel odaklanma esnasÕnda deklanööre yarÕm basÕlÕrsa, odaklanmayÕ
gerçekleötiren AF noktasÕ kÕsa bir süre kÕrmÕzÕ renkte yanÕS söner, biS sesi
dXyXlXr ve vizörde o odak doõrXlama ÕöÕõÕ yanar.
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i 6UHNOLdHNLPN
<aklaöÕk 3,7 kare/sn’ye kadar çekim yaSabilirsiniz. BX, size doõrX koöan
bir çocXõXn veya farklÕ yüz ifadelerinin çekiminde etkilidir.

WXüXQDEDV×Q
1 iQ
i
2 |ùHVLQLVHoLQ
U tXöXna basarak veya 6
kadranÕnÕ çevirerek sürekli çekim ayarÕnÕ
i seçin, sonra 0 tXöXna basÕn.

3 5HVPLoHNLQ
'eklanöör tXöX tam basÕlÕ tXtXldXõX
müddetçe fotoõraf makinesi sürekli
çekim yaSar.

dHNLPúSXoODU×
$\U×FD$)PRGXQX VI GDD\DUOD\DUDNNRQX\ODHüOHüWLULQ
 +DUHNHWOLELUNRQXLoLQ
Al Servo AF ayarÕ yaSÕldÕõÕnda, sürekli çekim sÕrasÕnda
odaklanma da sürekli olXr.
 6DELWNRQXODULoLQ
Tek Çekim AF ayarlandÕõÕnda, fotoõraf makinesi sürekli çekim
esnasÕnda sadece bir kez odaklanÕr.
)ODüNXOODQ×ODPD]
FlaöÕn bir döngü süresine ihtiyacÕ oldXõX için sürekli çekim hÕzÕ düöer.
[ 7 : Özel ó÷levler (C.Fn)] altÕnda, [5: Yüksek ISO hÕzÕ parazit azaltma]
(sf. 254) seçeneõi [2: Güçlü@’ye ayarlanÕrsa, maksimXm sürekli çekim
sayÕsÕ ciddi oranda düöer.
Al Servo AF modXnda, sürekli çekim hÕzÕ, konXya ve kXllanÕlan lense
baõlÕ olarak kÕsmen düöebilir.
Sürekli çekim hÕzÕ iç mekan ve düöük ÕöÕk çekimlerinde de düöebilir.
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j Otomatik ZamanlayÕcÕyÕ Kullanma

1 YiQ tu÷una basÕn.
zamanlayÕcÕyÕ seçin.
2 Otomatik
UtXöXna basarak veya 6 kadranÕnÕ
çevirerek istediõiniz otomatik zamanlayÕcÕyÕ
seçin, sonra 0 tXöXna basÕn.
Q : 10 sn. otomatik zamanlayÕcÕ
Uzaktan kXmanda da kXllanÕlabilir
(sf. 261)
l : 2 sn. otomatik zamanlayÕcÕ (sf. 122)
q : 10 sn. otomatik zamanlayÕcÕ 
sürekli çekim
V tXöXna basarak, otomatik
zamanlayÕcÕ ile sürekli çekim
sayÕsÕnÕ (2 ila 10) belirleyin.

çekin.
3 Resmi
Vizörden bakÕn, konXya odaklanÕn,
sonra deklanööre tam basÕn.
Otomatik zamanlayÕcÕnÕn, otomatik
zamanlayÕcÕ lamba, biS sesi, geri sayÕm
ekranÕ (saniye cinsinden) ile ilgili iölemlerini
LC' monitörden kontrol edebilirsiniz.
5esim çekilmeden iki saniye önce, otomatik zamanlayÕcÕ lamba
yanÕk kalÕr ve biS sesi hÕzlanÕr.
q seçeneõi ile çoklX çekimler arasÕndaki süre, görüntü kaydÕ kalitesi veya flaö gibi
çekim iölevi ayarlarÕna baõlÕ olarak Xzayabilir.
Otomatik zamanlayÕcÕ çekimleri tamamlandÕktan sonra, görüntünün XygXn odak ve Soz ayarÕna
sahiS olXS olmadÕõÕnÕ kontrol etmeniz gerekir (sf. 71).
'eklanööre basarken vizörden bakmayacaksanÕz, vizör korXyXcX kaSaõÕ
takÕn (sf. 262). 5esim çekilirken vizörden istenmeyen ÕöÕk giriöi olXrsa,
Soz kayabilir.
Otomatik zamanlayÕcÕyÕ sadece kendinizi çekerken kXllanÕrken, sizin
konXmXnXza yakÕn konXmdaki bir nesneyi seçerek odaõÕ bXnXn üzerine
kilitleyin (sf. 53).
Otomatik zamanlayÕcÕyÕ baöladÕktan sonra iStal etmek için YiQ tXöXna
basÕn. CanlÕ Görünüm çekimi sÕrasÕnda otomatik zamanlayÕcÕyÕ kaSatmak
için açma/kaSama düõmesini 2 (kaSalÕ) konXma getirin.
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D<HUOHüLN)ODü×.XOODQPD
óç mekan, düöük ÕöÕk, gün ÕöÕõÕnda arkadan aydÕnlatmalÕ konX çekimlerinde
flaölÕ çekim yaSmak için yerleöik flaöÕ kaldÕrmanÕz ve deklanöör tXöXna
basmanÕz yeterlidir. d modXnda, fotoõraf makinesi sarsÕntÕsÕnÕn önlenmesi
için enstantane hÕzÕ (1/60 sn. ± 1/200 sn.) otomatik olarak ayarlanÕr.

1

D
WXüXQDEDV×Q
<aratÕcÕ Alan modlarÕnda flaölÕ fotoõraf
çekmek istediõiniz her an D tXöXna
basabilirsiniz.
Flaö döngüsü sÕrasÕnda vizörde
“D buSY” (meögXl) mesaMÕ ve LC'
monitörde [BUSY D ] (meögXl) mesaMÕ
görüntülenir.

2 'HNODQü|UH\DU×PEDV×Q
Vizörün sol alt kÕsmÕnda D simgesinin
3

yandÕõÕndan emin olXn.

5HVPLoHNLQ

(WNLQ)ODü0HQ]LOL
ISO K×]×
(sf.79)

Odaklanma gerçekleötiõinde ve
deklanööre tam basÕldÕõÕnda, flaö
Satlayarak resim çekilir.

[<aklaöÕk metre/feet]

()6PP I IS II
()6PPI,6
*HQLü$o×

Telefoto

100

1  3.7 / 3.3  12.1

1  2.3 / 3.3  7.5

200

1  5.3 / 3.3  17.4

1  3.3 / 3.3  10.8

400/AUTO*

1  7.4 / 3.3  24.3

1  4.6 / 3.3  15.1

800

1  10.5 / 3.3  34.4

1  6.6 / 3.3  21.7

1600

1  14.9 / 3.3  48.9

1  9.3 / 3.3  30.5

3200

1  21.0 / 3.3  68.9

1  13.1 / 3.3  43.0

6400

1  29.7 / 3.3  97.4

1  18.6 / 3.3  61.0

H: 12800

1  42.0 / 3.3  137.8

1  26.3 / 3.3  86.3

* Flaö dolXmX için ISO hÕzÕ ISO 400 altÕna ayarlanabilir.
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D <erleöik FlaöÕ KXllanma

dHNLPúSXoODU×
Konu çok uzaktaysa,62K×]×Q×art×r×Q(sf. 79).
ISO h×]×arW×nca flaümen]ili de artar.
Parlak ayG×QOatma alt×QGa,62K×]×Q×GürQ.
Vi]örde po]ayar×\an×p sönerse ISO h×]×n×düüürün.
Lens siperOLùLQLç×kar×Qve konuyla araQ×]a en az 1 metre
mesafe koyun.
Lense sLSHUOLùL taN×lm×üVa veya konuya çok yaN×nsan×]Ilaü×n
oluüWXUGXùX engel sonucu resmin alWN×Vm×Naranl×No×Nabilir.
Önemli çekimler öncesinde flaüpo]unun GRùDO J|UQGùQGHQ
(altta kararW×olmad×ù×ndan) emin olmak için LCD monitörden
görüntüyü kontrol edin.

3.×UP×]×*|]$]DOWPD
FlaölÕ bir resim çekmeden önce kÕrmÕzÕ göz azaltma lambasÕnÕn
kXllanÕlmasÕ, kÕrmÕzÕ göz etkisini azalabilir. KÕrmÕzÕ göz azaltma,
7, 3 , 5 ,veya k haricindeki tüm modlarda kXllanÕlabilir.
1 sekmesinde [KÕrmÕzÕ göz azaltma]’yÕ
seçin, sonra 0 tXöXna basÕn.
[Etkin]’i seçin, sonra 0 tXöXna basÕn.
FlaölÕ fotoõraf çekiminde, deklanööre
yarÕm basÕldÕõÕnda kÕrmÕzÕ göz azaltma
lambasÕ yanar. Sonra, deklanööre tam
basÕldÕõÕnda, resim çekilir.

KÕrmÕzÕ göz azaltma iölevi, oda iyi aydÕnlatÕlmÕösa veya konX yakÕndaysa,
en fazla konX kÕrmÕzÕ göz lambasÕna baktÕõÕnda etkili olXr.
'eklanööre yarÕm basÕldÕõÕnda, vizörün alt
kÕsmÕndaki skala göstergesi yavaö yavaö kaSanÕr.
En iyi sonXçlarÕ elde etmek için resmi bX gösterge kaSandÕktan sonra çekin.
KÕrmÕzÕ göz azaltma iölevinin etkinliõi konXya baõlÕ olarak deõiöir.
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*HOLüWLULOPLüdHNLP
BX bölüm 3. Bölüm’ü esas alÕr ve sizi yaratÕcÕ çekim
yaSmanÕn çeöitli yollarÕyla tanÕötÕrÕr.
BX bölümün ilk yarÕsÕnda Mod KadranÕ üzerindeki s,
f, a ve 8 modlarÕnÕn nasÕl kXllanÕldÕõÕ açÕklanÕr.
3. Bölüm’de açÕklanan iölevlerin tamamÕ s , f ve
a modlarÕnda da kXllanÕlabilir.
Her bir çekim modXnda hangi iölevin kXllanÕldÕõÕ görmek
için 268. sayfaya bakÕn.
SayfanÕn baölÕõÕnÕn saõ kÕsmÕnda verilen M iöareti söz
konXsX iölevin sadece <aratÕcÕ Alan modlarÕnda (sf. 22)
mevcXt oldXõX gösterir.

c$QD.DGUDQúüDUHWoLVL+DNN×QGD
Enstantane hÕzÕ, diyafram deõeri veya
Soz telafisi miktarÕ ile görüntülenen
óöaretçi simgesi c , ilgili ayarÕ yaSmak
için 6 kadranÕnÕ çevirebileceõinizi
belirtir.
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s: $NVL\RQdHNLPOHUL
Mod kadranÕ üzerindeki s (Enstantane gncelikli AE) modXnX
kXllanarak aksiyonX dondXrXn veya bXlanÕklaötÕrÕn.
* s Süre deõeri anlamÕna gelir.

BXlanÕk aksiyon
(<avaö enstantane hÕzÕ: 1/30 sn.)

1

'ondXrXlmXö aksiyon
(HÕzlÕ enstantane hÕzÕ: 1/2000 sn.)

0RG.DGUDQ×·Q×NRQXPXQD
s
getirin.

2 úVWHGLùLQL]HQVWDQWDQHK×]×Q×
D\DUOD\×Q
Enstantane hÕzÕ ayarÕyla ilgili önerileri
görmek için ³Çekim óSXçlarÕ´ konXsXna
bakÕn.
6 kadranÕ saõa doõrX çevrilirse daha
yüksek, sola doõrX çevrilince daha
düöük bir enstantane hÕzÕ elde edilir.

3 5HVPLoHNLQ
OdaklandÕõÕnÕzda ve deklanööre tam
bastÕõÕnÕzda resim seçilen enstantane
hÕzÕyla çekilir.

(QVWDQWDQH+×]×*|VWHUJHVL
LC' monitörde enstantane hÕzÕ kesirli bir deõerle gösterilir. Ancak, vizörde
sadece Sayda gösterilir. AyrÕca, ³05´ deõeri 0,5 sn. yi ve ³15´ deõeri ise
15 sn.’yi belirtir.
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s: Aksiyon Çekimleri

dHNLPúSXoODU×
Aksiyonu veya hareketli konuyu dondurmak için
VQLODVQDUDO×ù×QGDK×]O×ELUHQVWDQWDQHK×]×NXOODQ×Q
.RüDQELUoRFXùXYH\DKD\YDQ×K×]O×KDUHNHWHGL\RUL]OHQLPL
YHUHUHNEXODQ×NODüW×UPDNLoLQ
VQLODVQDUDO×ù×QGDRUWDG]H\GHELUHQVWDQWDQHK×]×
NXOODQ×Q+DUHNHWOLNRQX\XYL]|UGHQWDNLSHGLQYHUHVPLoHNPHNLoLQ
GHNODQü|UHEDV×Q%LUWHOHIRWROHQVLNXOODQ×\RUVDQ×]IRWRùUDIPDNLQHVL
VDUV×QW×V×Q×|QOHPHNLoLQVDùODPELUüHNLOGHWXWXQ
$NDQELUQHKULYH\DoHüPH\LEXODQ×NODüW×UPDNLoLQ
VQYH\DGDKDGüNELUHQVWDQWDQHK×]×NXOODQ×Q(OGH\DS×ODQ
oHNLPGHROXüDELOHQIRWRùUDIPDNLQHVLVDUV×QW×V×Q×|QOHPHNLoLQELU
WULSRGNXOODQ×Q
'L\DIUDPJ|UQWOHQLUNHQGHNODQü|UH\DU×PEDV×O×U
YH\DHQVWDQWDQHK×]×GHùLüWLULOLUVHSR]X J|UQW
VHQV|UQHHULüHQ×ü×NPLNWDU×Q× D\Q×WXWPDNLoLQ
GL\DIUDPJ|VWHUJHVLGHGHùLüHFHNWLU$\DUODQDELOLU
GL\DIUDPDUDO×ù×G×ü×QDo×NDUVDQ×]GL\DIUDP
J|VWHUJHVL\DQ×SV|QHUHNVWDQGDUW
SR]XQHOGHHGLOHPHGLùLQLEHOLUWLU3R]oRNNDUDQO×NRODFDNVD
6
PDNVLPXPGL\DIUDP HQGüNGHùHU \DQ×SV|QHU%XGXUXPGD
NDGUDQ×Q×VRODGRùUXoHYLUHUHNGDKDGüNELUHQVWDQWDQHK×]×
D\DUOD\×QYH\D,62K×]×Q×DUW×U×Q3R]oRNSDUODNRODFDNVDPLQLPXP
6
GL\DIUDP HQ\NVHNGHùHU \DQ×SV|QHU%XGXUXPGDNDGUDQ×Q×
VDùDGRùUXoHYLUHUHNGDKD\NVHNELUHQVWDQWDQHK×]×oHNLQYH\D
,62K×]×Q×GüUQ

D<HUOHüLN)ODü×.XOODQPD
'oõrX flaö SozXnXn elde edilmesi için flaö çÕkÕöÕ otomatik olarak
ayarlanan diyafram deõeriyle eöleömesi için otomatik olarak
(otomatik flaö SozX) ayarlanÕr. Senk hÕzÕ, 1/200 sn. ila 30 sn.
aralÕõÕnda seçilebilir.
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f: $ODQ'HULQOLùLQL'HùLüWLUPH
FonX bXlanÕklaötÕrmak veya yakÕn/Xzaktaki her konXyX net çekmek için
Mod KadranÕ’nÕ f ('iyafram gncelikli AE) konXmXna getirerek alan
derinliõini (makXl odaklanma aralÕõÕ) ayarlayÕn.
* f Lens içindeki diyafram boölXõX boyXtXnX belirten 'iyafram deõeri anlamÕna gelir.

BXlanÕk fon
('üöük diyafram f/deõeri: f/5.6)

1

(<üksek diyafram f/deõeri: f/32)
Net ön ve arka Slan

0RG.DGUDQ×·Q×NRQXPXQD
f
getirin.

2 úVWHGLùLQL]GL\DIUDPGHùHULQL
YD\DUOD\×Q
<üksek f/deõeri kXllanÕldÕõÕnda daha
geniö alan derinliõi elde edilerek hem
ön hem de arka Slanda daha net
odaklanma elde edilir.
6 kadranÕ saõa doõrX çevrilirse daha
yüksek bir f/deõeri (daha dar diyafram
açÕklÕõÕ) ve sola doõrX çevrilince daha
düöük bir f/deõeri (daha geniö diyafram
açÕklÕõÕ) elde edilir.

3 5HVPLoHNLQ
OdaklanÕn ve deklanööre tam basÕn.
5esim seçilen diyafram deõeriyle çekilir.
'L\DIUDP*|VWHUJHVL
f/deõeri yükseldikçe diyafram açÕklÕõÕ daralÕr. 'iyafram göstergesi lense
baõlÕ olarak farklÕlÕk gösterir. Fotoõraf makinesine bir lens takÕlmamÕösa,
diyafram deõeri olarak “00” görüntülenir.
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f: Alan 'erinliõini 'eõiötirme

dHNLPúSXoODU×
Yüksek bir f/deùeri kullaQ×O×rsa düüük ayG×QOatmaO×sahne
çekimlerinde fotRùraf makinesi sars×Qt×s×ROXüDbileceùLQL
unutmay×Q.
Yüksek bir f/GHùHUL enstantane h×]×n×\avaülaW×r. DüüüN×ü×NalW×nda
enstantane h×]×30 sn. kadar olabilir. Bu durumda, ISO h×]×n×arW×r×n
ve fotRùUDf makinesini sDùODP birüekilde tutun ve\a bir tripod kullan×n.
Alan derLQOLùLyaOQ×]ca diyaframa deùLOayQ×]amanda lense ve
konu mesafesine baùO×G×r.
Geniüao×lenslerinde alan GHULQOLùL (odak noktaV×önü ve gerisindeki
kabul edilebilir odaklanma aral×ù×) geniüROGXùX için, ön ve arka
planda net bir çekim elde etmek için\üksek bir f/GHùHUL kullanman×]a
gerek kalma]'LùHU\andan, bir telefoto lensinde alan GHULQOLùi daha
dard×r.Konu\aN×nlaüW×Noa alan GHULQOLùL daral×r. Konu u]aklaüt×Noa
alan GHULQOLùL geniüler.
Diyafram ayar×Q×yaparak enstantaneK×]×J|sterJesinin yaQ×S
s|QmesLQL|QOeyin
Enstantane h×]×görüntülenirken deklanüöre\ar×m
baV×l×r ve\a di\afram GHùHUL GHùLüWirilirse, po]u
(görüntü sensörüne eriüen×ü×Nmiktar×n×) a\n×
tutmak için enstantane h×]×göstergesi de
GHùLüecektir$\arlanabilir enstantane h×]×aral×ù×
d×ü×nao×Narsan×]enstantane h×]×göstergesi\an×p
sönerek standart po]un elde HGLOHPHGLùLQL belirtir. Po]ook karanl×N
olacaksa, “30”” (30 sn.) enstantane h×]×göstergesi\an×p söner. Bu
durumda 6 kadran×n×Vola GRùUX çevirerek daha düüük bir
di\afram f/GHùHUL a\arla\×n ve\a ISO h×]×n×arW×r×n. Po]ook parlak
olacaksa, “4000” (1/4000 sn.) enstantane h×]×göstergesi\an×p
söner. Bu durumda, 6 kadran×n×VDùD GRùUX çevirerek daha
\üksek bir di\afram f/GHùHUL a\arla\×n ve\a ISO h×]×n×düüürün.

97

f: Alan 'erinliõini 'eõiötirme

D Yerle÷ik Fla÷Õ Kullanma
'oõrX flaö SozXnXn elde edilmesi için flaö çÕkÕöÕ, otomatik olarak
ayarlanan diyafram deõeriyle eöleömesi için otomatik olarak (otomatik
flaö SozX) ayarlanÕr. Enstantane hÕzÕ, sahne SarlaklÕõÕyla eöleömesi için,
1/200 sn. ila 30 sn. aralÕõÕnda otomatik olarak ayarlanÕr.
'üöük aydÕnlatma altÕnda, ana konX otomatik flaöla SozlanÕr ve fon
otomatik olarak ayarlanan düöük bir enstantane hÕzÕyla SozlanÕr. Hem
konX hem de fon XygXn öekilde SozlanmÕö (otomatik düöük hÕzda flaö
senkronX) görünür. Elde çekim yaSÕyorsanÕz, fotoõraf makinesi
sarsÕntÕsÕnÕ önlemek için saõlam tXtXn. Bir triSod kXllanmanÕzÕ öneririz.
7
'üöük bir enstantane hÕzÕ kXllanmak istemiyorsanÕz >g]HOúüOHYOHU
(C.Fn)] (sf. 252) içinde [3: Av modunda fla÷ senk hÕzÕ] seçeneõini
[1: 1/200-1/60 sn otomatik] veya [2: 1/200 sn. (sabit)] olarak ayarlayÕn.

Alan Derinliùi ÖnizlemeN
Diyafram açÕklÕõÕ (diyaframÕ) sadece resim çekildiõi anda deõiöir. Diõer
dXrXmda, diyafram tamamen açÕk kalÕr.
BX nedenle, sahneye vizörden veya LCD ekrandan bakÕlÕrken alan
derinliõi dar görülebilir.
Çekim öncesinde alan derinliõi ön izleme
tXöXna basÕlÕrsa gerçek alan derinliõi
görülebilir.

CanlÕ Görünüm görüntüsüne (sf. 124) bakÕlÕrken ve alan derinliõi ön izleme
tXöX basÕlÕ tXtXlXrken diyafram deõiötirilebilir ve alan derinliõinin nasÕl
deõiötiõi görülebilir.
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a: Manuel Poz
Enstantane hÕz ve diyafram deõerini manXel olarak istediõiniz gibi
ayarlayabilirsiniz. Vizördeki Soz seviyesi göstergesine baövXrarak
SozX istediõiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
* a ManXel anlamÕna gelir.

1

Mod KadranÕ·nÕ a konumuna
getirin.

hÕzÕnÕ ve diyaframÕ
2 Enstantane
ayarlayÕn.
<6>
<O> + <6>

Standart Soz indeksi

Poz seviyesi iöareti

Enstantane hÕzÕnÕ ayarlamak için
6 kadranÕnÕ çevirin.
Diyafram deõerini ayarlamak için
O tXöXnX basÕlÕ tXtXn ve 6
kadranÕnÕ çevirin.

odaklanÕn.
3 Konuya
Deklanööre yarÕm basÕn.
Poz ayarÕ vizörde
görüntülenir.
Poz seviyesi iöareti h , geçerli Soz
seviyesinin standart Soz seviyesini ne
kadar aötÕõÕnÕ belirtir.

ayarlayÕn ve resmi çekin.
4 Pozu
Enstantane hÕzÕ ve diyafram deõerini
istediõiniz gibi ayarlayÕn.
Poz ayarÕ standart 2 dXraklÕ Soz aralÕõÕnÕ
aöarsa, vizörde Soz seviye göstergesinin
sonXnda I veya J simgesi görüntülenir.
(LCD monitörde, Soz seviyesi 3 dXraklÕ
aralÕõÕ aöarsa, <3> veya <+3>
görüntülendiõinde N simgesi
görüntülenir.)

>2WRPDWLN,ü×Nú\LOHüWLULFL@
2
(sf.109) seçeneõi >'HYUHG×ü×@ dÕöÕnda bir konXma
ayarlanÕrsa, karanlÕk bir Soz ayarÕ yaSÕlmÕö olsa bile görüntü Sarlak görünebilir.
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a: Manuel Poz

I Yerle÷ik Fla÷Õ Kullanma
Doõru flaö Sozunu seçmek için, flaö çÕkÕöÕ otomatik olarak ayarlanan
diyafram deõeriyle eöleömesi için otomatik olarak ayarlanÕr (otomatik
flaö Sozu). Flaö senk hÕzÕ 1/200 sn. ila 30 sn. aralÕõÕnda ve bulb olarak
ayarlanabilir.

B: Bulb Pozlar
Bulb Sozda deklanöör tuöu basÕlÕ tutulduõu
müddetçe enstantane deklanöör açÕk kalÕr.
Bu, havai fiöekler vb. çekimlerde kullanÕlabilir.
gnceki sayfanÕn 2. adÕmÕnda 6 kadranÕnÕ
çevirerek BULB konumuna getirin. Geçen
Soz süresi LCD monitörde görüntülenir.

%XOESR]V×UDV×QGDOHQVLJQHüHGRùUXOWPD\×Q*QHüLQQHGHQROGXùXV×FDNO×N
IRWRùUDIPDNLQHVLQLQLoSDUoDODU×QD]DUDUYHUHELOLU
%XOESR]ODUGDQRUPDOGHQGDKDID]ODSDUD]LWUHWLOHFHùLLoLQJ|UQWN×VPHQ
JUHQOLRODELOLU
>g]HOúüOHYOHU
&)Q @LoLQGH>8]XQSR]SDUD]LWD]DOWPD@
7
VHoHQHùL>2WRPDWLN@YH\D>$o×N@RODUDND\DUODQ×UVDEXOESR]GDQ
ND\QDNODQDQSDUD]LWD]DOW×ODELOLU VI 
%XOESR]ODUGDELUWULSRGYH\D8]DNWDQ.XPDQGD'ùPHVLQL D\U×VDW×O×U
VI NXOODQPDQ×]|QHULOLU
%XOESR]ODULoLQX]DNWDQNXPDQGDGD D\U×VDW×O×UVI NXOODQ×ODELOLU
8]DNWDQNXPDQGDFLKD]×Q×QDNWDU×PWXüXQDEDV×OG×ù×QGDEXOESR]KHPHQ
YH\DVQVRQUDEDüODU%XOESR]XGXUGXUPDNLoLQWHNUDUWXüDEDV×Q
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8: Otomatik Alan Derinliùi AE
gn Slanda ve fondaki nesneler otomatik olarak odaõa alÕnÕr. Konu tesSiti
için tüm AF noktalarÕ iölev görür ve gerekli alan derinliõini atamak için
gereken diyafram deõeri otomatik olarak ayarlanÕr.
* 8, Otomatik Alan Derinliõi anlamÕna gelir. Bu mod, alan derinliõini otomatik
olarak ayarlar.

1

Mod kadranÕnÕ 8
konumuna ayarlayÕn.

odaklanÕn.
2 Konuya
AF noktalarÕnÕ konuya yöneltin ve
deklanööre yarÕm basÕn 0 .
KÕrmÕzÕ renkte yanÕS sönen AF
noktalarÕyla kuöatÕlan tüm konular
odaõa alÕnÕr.
Odaklanma gerçekleömediõinde
resim çekilmez.

3 Resmi çekin.
SÕkça Sorulan Sorular

Vizörde diyafram göstergesi yanÕp sönüyor.
Poz doõru ancak istenen alan derinliõi elde edilemedi. Bir geniö
açÕ lensi kullanÕn veya konulardan uzaklaöÕn.
Vizörde enstantane hÕzÕ yanÕp sönüyor.
“30”” enstantane hÕzÕ göstergesi yanÕS sönerse bu, konunun çok
karanlÕk olduõunu gösterir. ISO hÕzÕnÕ artÕrÕn. “4000” enstantane
hÕzÕ yanÕS sönerse bu, konunun çok Sarlak olduõunu gösterir.
ISO hÕzÕnÕ düöürür.
Dü÷ük bir enstantane hÕzÕ ayarlandÕ.
Fotoõraf makinesini sabitlemek için bir triSod kullanÕn.
Fla÷ kullanmak istiyorum.
Flaö kullanÕlabilir ancak flaölÕ d moduya yaSÕlan çekimle aynÕ olur.
óstenen alan derinliõi elde edilemez.

101

qgOoP0RGXQX'HùLüWLUPHN
Konu SarlaklÕõÕnÕ ölçmek için dört yöntem (ölçüm modu) saõlanmÕötÕr.
Normalde deõerlendirmeli ölçüm önerilir. Temel Alan modlarÕnda,
otomatik olarak deõerlendirmeli ölçüm yöntemi ayarlanÕr.

1

[Ölçüm modu]’nu seçin.
2 sekmesinde [Ölçüm modu]’nu
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.

modunu seçin.
2 Ölçüm
óstediõiniz ölçüm modunu seçin, sonra
0tuöuna basÕn.

q'HùHUOHQGLUPHOL|OoP
Bu, Sortreler ve arkadan aydÕnlatmalÕ konulara
uygun genel amaçlÕ bir ölçüm yöntemidir. Fotoõraf
makinesi sahneye uygun Sozu otomatik olarak
ayarlar.
w .×VPL|OoP
Arka aydÕnlatma vb. nedenle fon konudan daha
Sarlak olduõunda etkili olan bir yöntemdir. Soldaki
öekilde gösterilen gri renkli alan standart Sozu elde
etmek için SarlaklÕõÕn ölçüldüõü yerdir.
r 6SRW|OoP
Bu, konunun veya sahnenin belirli bir noktasÕnÕ ölçmek
için kullanÕlÕr. Soldaki öekilde gösterilen gri renkli alan
standart Sozu elde etmek için SarlaklÕõÕn ölçüldüõü
yerdir. Bu ölçüm modu ileri düzeydeki kullanÕcÕlar içindir.

e 0HUNH]Dù×UO×NRUWDODPDO×|OoP
glçüm merkezde yaSÕlÕr ve sonra sahne geneline
ortalanÕr. Bu ölçüm modu ileri düzeydeki
kullanÕcÕlar içindir.
q seçeneõinde, deklanöör tuöuna yarÕm basÕldÕõÕnda Soz ayarÕ kilitlenir
ve odaklanma gerçekleöir. w , r ve e seçeneklerinde Soz ayarÕ
Sozlama anÕnda yaSÕlÕr. (Poz ayarÕ deklanööre yarÕm basÕldÕõÕnda
kilitlenmez.)
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3R]7HODILVL$\DU×

N

O3R]7HODILVL$\DU×
Poz ayarÕ (flaölÕ çekimde) arzu edildiõi gibi ayarlanamazsa Soz telafisi ayarÕ
yaSÕn. Bu özellik <aratÕcÕ Alan modlarÕnda ( a hariç) kullanÕlabilir.
Poz telafisini 1/3 duraklÕ artÕölarla 5 durak aralÕõÕnda ayarlayabilirsiniz.
3DUODNODüW×U×Q
O tuöunu basÕlÕ tutun ve 6
kadranÕnÕ saõa çevirin (artÕrÕlmÕö Soz).

Parlak bir görüntü için arttÕrÕlmÕö Soz

KaranlÕk bir görüntü için azaltÕlmÕö Soz

KaranlÕk Soz

.R\XODüW×U×Q
O tuöunu basÕlÕ tutun ve 6
kadranÕnÕ sola çevirin (azaltÕlmÕö Soz).

ôekilde gösterildiõi gibi, Soz seviyesi
LCD monitörde ve vizörde
görüntülenir.
5HVLPoHNLOGLNWHQVRQUDSR]
VHYL\HVLQLWHNUDU·DD\DUOD\DUDN
LSWDOHGLQ

Parlak bir görüntü için artÕrÕlmÕö Soz

Vizörde Soz telafi miktarÕ sadece 2 duraõa kadar gösterilir. Poz
telafisi miktarÕ 2 durak aralÕõÕnÕ aöarsa, Soz seviye göstergesi
sonunda I veya J öõesi görüntülenir.
Poz telafisi [ 2 Poz telafisi/AEB] (sf. 105) seçeneõi ile de ayarlanabilir.
Ayarlanan Soz telafisi deõeri 2 deõerini aöarsa, ayar yaSmak için
[ 2 Poz telafisi/AEB] seçeneõini kullanmanÕz gerekir.
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Poz Telafisi AyarÕN

y)ODü3R]7HODILVL
Konunun flaö SozlamasÕndan istenen sonuçlar elde edilememiöse, flaö
Soz telafisini ayarlayÕn. Flaö Soz telafisi 1/3 duraklÕ artÕölarla 2
aralÕõÕnda yaSÕlabilir.

1

WXüXQDEDV×Q
Q
7

HÕzlÕ Kontrol ekranÕ görüntülenir
(sf. 41)

y
2 |ùHVLQLVHoLQ
S tuöuna basarak y öõesini seçin.
Altta [Fla÷ poz telafisi] görüntülenir.

3 )ODüSR]WHODILVLPLNWDU×Q×
EHOLUOH\LQ
Flaö Sozunu Sarlatmak için 6
kadranÕnÕ saõa doõru çevirin.
Koyultmak için 6 kadranÕnÕ sola
doõru çevirin. (AzaltÕlmÕö Soz)
Deklanööre yarÕm basÕldÕõÕnda,
vizörde y simgesi görüntülenir.
5HVLPoHNLOGLNWHQVRQUDIODüSR]
WHODILVLQLҋDJHWLUHUHNV×I×UOD\×Q

[ 2 Otomatik I÷Õk óyile÷tirici] (sf.109) seçeneõi [Devre dÕ÷Õ] olarak
ayarlanmamÕösa, karanlÕk bir Soz ayarÕ yaSÕlmÕö veya daha düöük flaö Soz
telafisi ayarlanmÕö olsa bile görüntü Sarlak görünebilir.

Flaö Soz telafisi [ 1 Fla÷ kontrolü] (sf. 181) içindeki [Yerle÷ik fla÷ i÷levi
ayarÕ] ile de ayarlanabilir.

104

3 Otomatik Poz DizelemeN
Bu özellik Soz telafisini, Sozu aöaõÕda gösterildiõi gibi üç çekim ile
otomatik olarak çeöitleyerek (2 aralÕõÕnda 1/3’lük artÕölarla) bir adÕm
öteye götürür. Bu aöamadan sonra en iyi Sozu seçebilirsiniz. Bu özelliõe
Otomatik Poz Dizeleme (AEB) denir.

Standart Soz

KaranlÕk Soz (AzaltÕlmÕö Soz) AydÕnlÕk Soz (ArttÕrÕlmÕö Soz)

1

[Poz kontrolü./AEB]’yi seçin.
2 sekmesinden, [Poz kontrolü./AEB]’yi
seçin ve 0tuöuna basÕn.

ayarlayÕn.
2 AEB6miktarÕnÕ
kadranÕnÕ çevirerek AEB miktarÕnÕ

AEB miktarÕ

ayarlayÕn.
U tuöuna basarak Soz telafi
miktarÕnÕ ayarlayÕn. AEB Soz telafisi
ile birleötirilmiöse, AEB Soz telafisi
üzerine merkezlenerek uygulanÕr.
AyarÕ yaSmak için 0 tuöuna basÕn.
Menüden çÕkmak için M tuöuna
bastÕõÕnÕzda, LCD monitörde AEB
miktarÕ görünür.

çekin.
3 Resmi
OdaklanÕn ve deklanööre tam basÕn.
Peö Seöe üç dizelenmiö Soz serisi
çekilir: Standart Soz, azaltÕlmÕö Soz
ve arttÕrÕlmÕö Soz.

105

3 Otomatik Poz Dizeleme N

AEB ayar×Q×QLStali
1 ve 2. adÕmlarÕ uygulayarak AEB miktarÕ ekranÕnÕ kaSatÕn.
Açma/kaSama düõmesini 2 (kaSalÕ) konumuna getirdiõinizde
veya flaö döngüsü tamamlandÕõÕnda vb. de AEB ayarÕ iStal edilir.

dHNLPúoLQúSXoODU×
AEB’yi sürekli çekimde kullanma.
Sürekli çekim i ayarÕ yaSÕldÕõÕnda (sf. 88) ve deklanööre tam
basÕldÕõÕnda üç tane dizelenmiö Soz serisi öu sÕrada Seö Seöe çekilir:
Standart Soz, azaltÕlmÕö Soz ve arttÕrÕlmÕö Soz.
u Tek çekimde AEB’yi kullanma.
hç tane dizelenmiö Soz çekmek için deklanööre üç kez basÕn.
Çekilen üç Soz, aöaõÕdaki sÕrayla SozlanÕr: Standart Soz, azaltÕlmÕö
Soz ve arttÕrÕlmÕö Soz.
$(%ҋ\LRWRPDWLN]DPDQOD\×F×YHX]DNWDQNXPDQGD D\U×VDW×O× 
ile kullanma.
Otomatik zamanlayÕcÕ veya uzaktan kumanda ile Q veya l
10 sn. veya 2 sn. gecikme sonrasÕnda Seö Seöe üç çekim dizelenir.
q seçeneõi (sf. 89) ayarlandÕõÕnda, sürekli çekim sayÕsÕ ayarlanan
sayÕnÕn üç katÕ olur.

AEB ile flaö ve bulb Sozu kullanÕlamaz.
>2WRPDWLN,ü×Nú\LOHüWLULFL@
2
(sf. 109) ayarÕ, [Devre DÕ÷Õ] seçeneõinde
farklÕ bir ayara getirildiõinde AEB etkili olmayabilir.
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A Pozu Kilitleme N
Odaklanma alanÕ Soz ölçüm alanÕndan farklÕ olduõunda veya aynÕ Soz
ayarÕyla birden fazla çekim yaSmak istediõinizde Sozu kilitleyebilirsiniz.
Pozu kilitlemek için A tuöuna basÕn, sonra çekimi yeniden oluöturun
ve çekin. Bu iöleve AE kilidi denir. Arkadan aydÕnlatmalÕ konularda
etkilidir.

1

.RQX\DRGDNODQ×Q
Deklanööre yarÕm basÕn.
Poz ayarÕ görüntülenir.

A
(0)
2 WXüXQDEDV×Q
Vizörde yanan A simgesi, Soz
ayarÕnÕn kilitlendiõini (AE kilidi)
belirtir.
A tuöuna her basÕldÕõÕnda, geçerli
otomatik Soz ayarÕ kilitlenir.

3 dHNLPL\HQLGHQROXüWXUXQYH
UHVPLoHNLQ
Diõer çekimlerde AE kilidini korumak
istiyorsanÕz, A tuöunu basÕlÕ tutun
ve baöka bir çekim yaSmak için
deklanööre basÕn.

$(.LOLGL(IHNWOHUL
gOoP0RGX
(sf.102)

q*
wre

$)1RNWD6HoLP<|QWHPL(S.85)
2WRPDWLN6HoLP
0DQXHO6HoLP
AE kilidi, odaklanmayÕ gerçekleötiren AE kilidi, seçilen AF noktasÕna
AF noktasÕna uygulanÕr.
uygulanÕr.
AE kilidi, merkez AF noktasÕna uygulanÕr.

* Lensin odak modu MF olarak ayarlanÕrsa, AE kilidi merkez AF noktasÕna uygulanÕr.
.
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A)ODü3R]XQX.LOLWOHPHN
Konunuz çerçeve kenarÕnda kalÕyorsa ve flaölÕ çekim yaSÕyorsanÕz, fona
ve diõer koöullara baõlÕ olarak konu çok Sarlak veya çok karanlÕk çÕkabilir.
Bu durumda FE kilidi kullanmanÕz gerekir. Konu için uygun flaö Sozu
ayarlandÕktan sonra çekimi yeniden oluöturabilir (konuyu kenara alabilir)
ve çekim yaSabilirsiniz. Bu özellik Canon E;serisi SSeedlite’larda da
kullanÕlÕr.
* FE, Flaö Pozu anlamÕna gelir.

1

SSot metering circle

WXüXQDEDV×Q
D
<erleöik flaö kalkar.
Deklanööre yarÕm basÕn ve vizörden
bakarak D simgesinin yandÕõÕndan
emin olun.

2 .RQX\DRGDNODQ×Q
A
(8)
3 WXüXQDEDV×Q
SSot ölçüm dairesini konuya yöneltin,
sonra A tuöuna basÕn.
Flaö bir ön flaö SatlatÕr ve gerekli flaö
çÕkÕöÕ hesaSlanarak bellekte saklanÕr.
Vizörde bir süre FEL öõesi
görüntülenir ve d simgesi yanar.
A tuöuna her basÕldÕõÕnda, bir ön flaö
Satlar ve gerekli flaö çÕkÕöÕ hesaSlanarak
bellekte saklanÕr.

4 5HVPLoHNLQ
Çekimi oluöturun ve deklanööre
tam basÕn.
5esim çekilirken flaö Satlar.

Konu çok uzakta ve flaöÕn etkin menzili dÕöÕndaysa, D simgesi yanÕS söner.
Konuya yaklaöÕn ve 24. adÕmlarÕ tekrarlayÕn.
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3 3DUODNO×ù×YH.RQWUDVW×2WRPDWLN2ODUDN']HOWPHN
Görüntü karanlÕk çÕkarsa veya kontrast düöük olursa, SarlaklÕk ve kontrast
otomatik olarak düzeltilir. Bu özelliõe Otomatik IöÕk óyileötirici denir.
VarsayÕlan ayar, [Standart] ayarÕdÕr. JPEG görüntülerde, görüntü
çekildiõinde düzelti yaSÕlÕr. 5A: görüntülerde ise Digital Photo
Professional ile (size verilen yazÕlÕm, sf. 302) görüntü düzeltisi yaSÕlabilir.

1

>2WRPDWLN,ü×Nú\LOHüWLULFL@·\LVHoLQ
2 sekmesinde [Otomatik I÷Õk
óyile÷tirici]’yi seçin, sonra0
tuöuna basÕn.

2 $\DU×VHoLQ
óstediõiniz ayarÕ seçin, sonra 0
tuöuna basÕn.

3

Düzelti olmadan

5HVPLoHNLQ
Görüntü gerekli SarlaklÕk ve kontrast
düzeltileri yaSÕlarak kaydedilir.

Düzelti varken

7
>g]HOúüOHYOHU
&)Q @altÕnda >9XUJXODPDWRQX|QFHOLùL@
seçeneõi [1: Etkin] olarak ayarlanÕrsa, Otomatik IöÕk óyileötirici otomatik
olarak [Devre dÕ÷Õ] kalÕr ve bu ayar deõiötirilemez.
Çekim koöullarÕna baõlÕ olarak, Sarazitlenme olabilir.
[Devre dÕ÷Õ] dÕöÕnda bir ayar yaSÕlÕr ve Sozu koyulaötÕrmak için Soz
telafisi, flaö Sozu veya manuel Soz kullanÕlÕrsa, görüntü buna raõmen
Sarlak çÕkabilir. Daha koyu bir Soz elde etmek için, ayarÕ önce [Otomatik
I÷Õk óyile÷tirici]’yi [Devre dÕ÷Õ] seçeneõine getirin.
Temel Alan modlarÕnda, otomatik olarak [Standart] seçeneõi ayarlanÕr.
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3*|UQWQQ.DUDQO×N.|üHOHULQL']HOWPH
Lens özellikleri nedeniyle resmin dört kööesi koyu çÕkabilir. Bu durum
lens ÕöÕõÕnda düöme veya Seriferi aydÕnlatmasÕnda düöme olarak
adlandÕrÕlÕr ve otomatik olarak düzeltilebilir. VarsayÕlan ayar, [Etkin]
ayarÕdÕr. JPEG görüntülerde, görüntü çekildiõinde düzelti yaSÕlÕr.
5A: görüntülerde ise Digital Photo Professional ile (size verilen
yazÕlÕm, sf. 302) görüntü düzeltisi yaSÕlabilir.

1

>3HULIHULD\G×QODWPDV×G]HOWLVL@·QL
VHoLQ
1 sekmesinde [Periferi aydÕnlatmasÕ
düzeltisi]’ni seçin, sonra 0
tuöuna basÕn.

2 ']HOWLD\DU×Q×\DS×Q
Ekranda, takÕlÕ olan lens için [Düzelti
verisi kullanÕlabilir] mesaMÕnÕn görüntüleniS
görüntülenmediõini kontrol edin.
[Düzelti verisi kullanÕlabilir] mesaMÕ
görüntüleniyorsa, bir sonraki sayfadaki
Lens Düzelti Verisi HakkÕnda´
konusuna bakÕn.
[Etkin]’i seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.

3 5HVPLoHNLQ
Görüntü düzeltilmiö Seriferi
aydÕnlatmasÕ ile kaydedilir.

Düzelti devre dÕöÕ
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Düzelti etkin

3 Görüntünün KaranlÕk Kööelerini Düzeltme

Lens Düzelti Verisi HakkÕnda
Fotoõraf makinesinde yaklaöÕk 25 çeöit lens için lens Seriferi
aydÕnlatmasÕ düzeltisi verisi vardÕr. 2. adÕmda [Etkin] seçilmiöse,
düzelti verisi fotoõraf makinesinde kayÕtlÕ olan herhangi bir lense
Seriferi aydÕnlatmasÕ düzeltisi otomatik olarak uygulanÕr.
EOS <ardÕmcÕ ProgramÕ (size verilen yazÕlÕm, sf. 302) ile fotoõraf
makinesinden hangi lenslerin düzelti verilerinin bulunduõunu kontrol
edebilirsiniz. KaydÕ bulunmayan lensler için düzelti verisi kaydÕ da
yaSabilirsiniz.

gnceden çekilmiö JEPG görüntülere lens Seriferi aydÕnlatmasÕ düzeltisi
iölemi uygulanamaz.
Çekim koöullarÕna baõlÕ olarak, görüntü Seriferisinde Sarazitlenme olabilir.
Canon marka olmayan bir lens kullanÕlÕrken, ekranda [Düzelti verisi
NXOODQ×ODELOLU@ mesaMÕ görüntülense bile düzelti seçeneõini >'HYUHG×ü×@
olarak ayarlamanÕz tavsiye edilir.
Bir Geniöletici takÕldÕõÕnda lens Seriferi aydÕnlatmasÕ düzeltisi iölemi
uygulanabilir.
TakÕlan lensin düzelti verisi fotoõraf makinesine kaydedilmemiöse, elde
edilen sonuç düzelti seçeneõinin >'HYUHG×ü×@ olarak ayarlandÕõÕ koöulla
aynÕdÕr.
Uygulanan düzelti miktarÕ, Digital Photo Professional (size verilen yazÕlÕm)
ile ayarlanabilen maksimum düzelti miktarÕndan biraz daha az olur.
Lensin mesafe bilgisi yoksa düzelti verisi daha düöük olur.
ISO hÕzÕ yükseldikçe düzelti verisi miktarÕ azalÕr.
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A*|UQWg]HOOLNOHULQLg]HOOHüWLUPHN
[Netlik] ve [Kontrast] gibi tekil parametreleri ayarlayarak bir Resim Stili’ni
özelleötirebilirsiniz. Efektlerin etkisini görmek için deneme çekimleri yapÕn.
[Tek renk] seçeneõini özelleötirmek için 114. sayfaya bakÕn.

WXüXQDEDV×Q
1 XA
2 %LU5HVLP6WLOLVHoLQ
Bir Resim Stili seçin sonra C
tuöuna basÕn.
AyrÕntÕlÕ ayar ekranÕ görüntülenir.

3 %LUSDUDPHWUHVHoLQ
[Netlik] gibi bir parametre seçin sonra
0 tuöuna basÕn.

4 3DUDPHWUH\LD\DUOD\×Q
Parametreyi istediõiniz gibi ayarlamak
için U tuöuna basÕn sonra 0
tuöuna basÕn.

Ayarlanan parametreleri kaydetmek için
M tuöuna basÕn. Resim Stili seçim
ekranÕ tekrar görüntülenir.
9arsayÕlan ayar dÕöÕndaki herhangi bir
ayar mavi renkte gösterilir.
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A Görüntü gzelliklerini gzelleötirmeN

3DUDPHWUH$\DUODU×YH(IHNWOHUL
Netlik
*|UQWQHWOLùLQLD\DUODU
Netliõi azaltmak için E sonuna gelin. E simgesine yaklaötÕkça
resim yumuöaklaöÕr.
5esmi netleötirmek için F sonuna gelin. F simgesine yaklaötÕkça
resim keskinleöir.
.RQWUDVW
*|UQWNRQWUDV×Q×YHUHQNOHULQFDQO×O×ù×Q×D\DUODU
KontrasÕ düöürmek için eksi deõerli sona gelin. G noktasÕna
yaklaötÕkça resim yumuöaklaöÕr.
KontrastÕ arttÕrmak için artÕ deõerli sona gelin. H noktasÕna
yaklaötÕkça resim sertleöir.
5HQN'R\JXQOXùX
*|UQWQQUHQNGR\JXQOXùXD\DUODQDELOLU
5enk doygunluõunu azaltmak için eksi deõerli sona gelin.
G noktasÕna yaklaötÕkça resmin renkleri SarlaklaöÕr.
5enk doygunluõunu arttÕrmak için artÕ deõerli sona gelin.
H noktasÕna yaklaötÕkça resmin renkleri doygunlaöÕr.
5HQN7RQX
&LOWUHQNWRQXD\DUODQ×U
Cilt renk tonunu kÕrmÕzÕlaötÕrmak için eksi deõerli sona gelin.
G noktasÕna yaklaötÕkça cilt tonu kÕrmÕzÕlaöÕr.
Cilt renginden kÕrmÕzÕ tonu azaltmak için artÕ deõerli sona gelin.
H noktasÕna yaklaötÕkça cilt tonu sarÕya yaklaöÕr.

3. adÕmda >9DUVD\×ODQD\DU@ seçerek ilgili 5esim Stilini varsayÕlan ayar
konumuna çevirebilirsiniz.
Deõiötirdiõiniz 5esim Stili ile deõiötirmek için 81. sayfada verilen 2. adÕmÕ
uygulayarak deõiötirilen 5esim Stili’ni seçin ve sonra çekim yaSÕn.
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A Görüntü gzelliklerini gzelleötirmeN

V Tek Renk Ayar
Tek 5enk ayar için, bir önceki sayfada açÕklanan [Netlik] ve [Kontrast]
seçeneklerine ek olarak [Filtre efekti] ve [Tonlama efekti] de
ayarlanabilir.

kFiltre Efekti
Tek renk görüntüye eklenen bir filtre
efektiyle, beyaz bulutlarÕ veya yeöil
aõaçlarÕ daha fazla önce Slana
çÕkarabilirsiniz.

Filtre
N: <ok
Ye: SarÕ

Örnek Efektler
Filtre efekti olmayan, normal siyah/beyaz görüntü.
Mavi gökyüzü daha canlÕ, beyaz bulutlar daha berrak görünür.

Or: Turuncu

Mavi gökyüzü kÕsmen daha karanlÕk görünür. GünbatÕmÕ daha
Sarlak görünür.

5: KÕrmÕzÕ

Mavi gökyüzü oldukça karanlÕk görünür. Sonbahar yaSraklarÕ
daha net ve Sarlak görünür.

G: Yeöil

Cilt tonlarÕ ve dudaklar daha iyi görünür. Yeöil yaSraklarÕ daha
net ve Sarlak görünür.

[Kontrast] deõerinin yükseltilmesi, filtre efektini daha çok belirginleötirir.

lTonlama Efekti
Bir tonlama efekti uygulandÕõÕnda, bu
renkte bir tek renk görüntü elde edilir.
Bu, görüntüyü daha etkileyici hale getirir.
ôunlar seçilebilir: [N:Yok] [S:Sepya]
[B:Mavi] [P:Mor] veya >*<HüLO@.
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A7HUFLK(GLOHQ*|UQWg]HOOLNOHULQL.D\GHWPHN
[Portre] veya [Manzara] gibi baz bir Resim Stili seçebilir, bunun
parametrelerini istediõiniz gibi ayarlayabilir ve >.XOODQ×F×7DQ×PO×@
>.XOODQ×F×7DQ×PO×@ veya >.XOODQ×F×7DQ×PO×@ altÕna kaydedebilirsiniz.
Netlik ve kontrast gibi parametre ayarlarÕ farklÕ Resim Stilleri
yaratabilirsiniz. AyrÕca EOS <ardÕmcÕ ProgramÕ ile (size verilen, sf. 302)
fotoõraf makinesine kaydedilmiö olan bir Resim Stili’nin parametrelerini
ayarlayabilirsiniz.

1 XA WXüXQDEDV×Q
2 >.XOODQ×F×7DQ×PO×@·\×VHoLQ
[KullanÕcÕ TanÕmlÕ*]’yÕ seçin, sonra
C tuöuna basÕn.
AyrÕntÕlÕ ayar ekranÕ görüntülenir.

3

0 WXüXQDEDV×Q
[Resim Stili] seçildikten sonra,
0 tuöuna basÕn.

4 %D]5HVLP6WLOLQLVHoLQ
Resim Stilini seçmek için V tuöuna
basÕn, sonra 0 tuöuna basÕn.
EOS <ardÕmcÕ ProgramÕ (size verilen
yazÕlÕm) ile fotoõraf makinesine
kaydedilmiö olan bir Resim Stili’nin
parametrelerini ayarlamak için,
burada Resim Stilini seçin.
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A Tercih Edilen Görüntü Özelliklerini KaydetmeN

parametre seçin.
5 Bir[Netlik]
gibi bir parametre seçin, sonra
0 tuöuna basÕn.

6 3DUDPHWUH\LD\DUOD\×Q
Parametreyi istediõiniz gibi ayarlamak
için U tuöuna basÕn, sonra 0
tuöuna basÕn. AyrÕntÕlar için, 112114.
sayfalarda verilen “Görüntü Özelliklerini
Özelleötirme´ konusuna bakÕn.
Yeni Resim Stilini kaydetmek için M
tuöuna basÕn. Sonra Resim Stili seçim
ekranÕ tekrar görüntülenir.
Baz Resim Stili, >.XOODQ×F×7DQ×PO× @
seçeneõinin saõ tarafÕnda
görüntülenir.

Bir Resim Stili öncesinde >.XOODQ×F×7DQ×PO× @ altÕna kaydedilmiöse,
4. adÕmdaki baz Resim Stili, kayÕtlÕ Resim Stiline ait parametre ayarlarÕnÕ
iptal eder.
>7PPDNLQHD\DUODU×Q×WHPL]OH@ (sf. 176) seçeneõi uygulanÕrsa, tüm
>.XOODQ×F×7DQ×PO× @ ayarlarÕ varsayÕlan deõerlerine geri çevrilir. Sadece
EOS YardÕmcÕ ProgramÕ (size verilen yazÕlÕm) ile deõiötirilmiö Resim Stili
parametreleri varsayÕlan ayarlarÕna çevrilebilir.
Kaydettiõiniz Resim Stili ile çekim yapmak için, 81. sayfada verilen 2. adÕmÕnÕ
uygulayarak>.XOODQ×F×7DQ×PO× @ öõesini seçin ve sonra çekin.
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B,ü×N.D\QDù×Q×(üOHüWLUPHN
Renk tonunu ayarlayarak beyaz nesnelerin resimde beyaz görünmesini
saõlayan iöleve beyaz ayarÕ (:B) denir. Normalde, Q (Otomatik)
ayarÕ doõru beyaz ayarÕnÕ elde eder. Q ayarÕ ile doõal görünümlü
renkler elde edilemezse, ÕöÕk kaynaõÕna uygun beyaz ayarÕnÕ seçebilir
veya beyaz bir nesne çekimiyle manuel olarak kendiniz ayarlayabilirsiniz.

WXüXQDEDV×Q
1 WB
>%H\D]D\DU×@görüntülenir.
2 %H\D]D\DU×Q×VHoLQ
U tuöuna basarak veya 6 kadranÕnÕ
çevirerek istenen beyaz ayarÕnÕ seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.
W, E, R , Y , veya U beyaz
ayarÕ seçenekleri için görüntülenen
“<aklaöÕk ****K” (K: Kelvin) deõeri,
ilgili renk sÕcaklÕõÕdÕr.

O g]HO%H\D]$\DU×
Özel beyaz ayarÕ, daha net sonuçlar elde etmek için belirli bir ÕöÕk
kaynaõÕ için beyaz ayarÕnÕn manuel olarak ayarlanmasÕnÕ saõlar.
Bu prosedürü kullanÕlacak gerçek ÕöÕk kaynaõÕ altÕnda gerçekleötirin.

1

%H\D]ELUQHVQH\LIRWRùUDIOD\×Q
Düz, beyaz nesne spot ölçüm dairesini
doldurmalÕdÕr.
Manuel olarak odaklanÕn ve beyaz
nesne için standart pozu ayarlayÕn.
Herhangi bir beyaz ayarÕ yapÕlabilir.

Spot ölçüm dairesi
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B: IöÕk KaynaõÕnÕ EöleötirmeN

2 >g]HO%H\D]$\DU×@ҋQ×VHoLQ
2 sekmesinde >g]HO%H\D]$\DU×@’nÕ
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
Özel beyaz ayarÕ seçim ekranÕ
görüntülenir.

3 %H\D]D\DU×YHULVLQLDO×Q
1.adÕmda çekilen görüntüyü seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.
Görüntülenen iletiöim ekranÕnda,
[Tamam] seçilince veri alÕnÕr.
Menü tekrar görüntülendiõinde,
menüden çÕkmak için M tuöuna
basÕn.

4 g]HOEH\D]D\DU×Q×VHoLQ
WB tuöuna basÕn.
O öõesini seçin, sonra 0 tuöuna
basÕn.

1. adÕmda elde edilen poz kaybedilirse, doõru beyaz ayarÕ verisi elde
edilemeyebilir.
* Resim Stili >7HN5HQN@ ayarÕndayken (sf. 82) görüntü çekilmiöse veya
görüntüye YaratÕcÕ bir filtre uygulanmÕösa, görüntü 3. adÕmda seçilemez.

* Beyaz bir nesne yerine, 18 gri kart (piyasada mevcuttur) ile daha net
bir beyaz ayarÕ elde edilebilir.
* EOS YardÕmcÕ ProgramÕ (size verilen yazÕlÕm, sf. 302) ile kaydedilen
kiöisel beyaz ayarÕ, O öõesi altÕna kaydedilir. 3. adÕm uygulanÕrsa,
kayÕtlÕ kiöisel beyaz ayarÕ verisi silinir.

118

2 ,ü×N.D\QDù×úoLQ5HQN7RQXQX$\DUODPDN
Ayarlanan beyaz ayarÕnÕ düzeltebilirsiniz. Bu ayar, piyasadan temin
edilecek bir renk sÕcaklÕõÕ dönüötürme filtresi veya renk telafi filtresiyle
aynÕ efekti üretir. Her bir renk, bir ila dokuz seviye arasÕnda düzeltilebilir.
Bu ayar, renk sÕcaklÕõÕ dönüötürmeyi veya renk telafisi filtrelerini
kullanmayÕ bilen ileri düzeydeki kullanÕcÕlar içindir.

%H\D]$\DU×']HOWLVL

1

>:%'HùLüLPL%.7@·\LVHoLQ
2 sekmesinde >:%'HùLüLP%.7@’yi
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
:B düzeltme/:B dizeleme ekranÕ
görüntülenir.

2 %H\D]D\DU×G]HOWLVLQLD\DUOD\×Q
S iöaretini istenen konuma getirmek
Örnek ayar: A2, G1

için
tuöunu kullanÕn.
B mavi, A kehribar, M macenta ve
G yeöildir. ólgili yöndeki renk düzeltilir.
Saõ üstte, ´'HùLüLPµ ibaresi, yönü ve
düzelti miktarÕnÕ belirtir.
C tuöuna basÕldÕõÕnda,
>:%'HùLüLP%.7@ayarlarÕ iptal edilir.
Ayardan çÕkmak ve menüye dönmek
için 0 tuöuna basÕn.

Beyaz ayarÕ düzeltisi esnasÕnda, vizörde ve LCD monitörde 2 öõesi
görüntülenir.
Mavi/kehribar düzeltisinin bir seviyesi, renk sÕcaklÕõÕ dönüötürme
filtresinin 5 miredine eöittir. (Mired: Renk sÕcaklÕõÕ dönüötürme filtresinin
yoõunluõunu gösteren uzunluk birimidir.)
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%H\D]$\DU×2WRPDWLN'L]HOHPH
Sadece tek bir çekimle, farklÕ renk sÕcaklÕõÕ dengelerine sahip görüntü
eözamanlÕ olarak kaydedilebilir. Geçerli beyaz ayarÕnÕn renk sÕcaklÕõÕ baz
alÕnarak, görüntü mavi/kehribar veya macenta/yeöil zeminde dizelenir.
Buna beyaz ayarÕ dizeleme (:BBKT) denir. Beyaz ayarÕ dizeleme, tekli
artÕölarla 3 seviyeye kadar yapÕlabilir.

%H\D]D\DU×GL]HOHPHPLNWDU×Q×D\DUOD\×Q

3 seviyede B/A sapmasÕ

Beyaz ayarÕ düzeltisi için 2. adÕmda,
6 kadranÕ çevrildiõinde, ekrandaki “
iöareti “
´ (3 nokta) ile deõiöir.
Kadran saõa çevrildiõinde, B/A dizelemesi
ayarlanÕr ve sola çevrildiõinde M/G
dizelemesi ayarlanÕr.
Saõda ´'L]HOHPHµibaresi, dizeleme
yönünü ve düzelti miktarÕnÕ belirtir.
C tuöuna basÕldÕõÕnda, tüm
>:%'HùLüLP%.7@ayarlarÕ iptal edilir.
Ayardan çÕkmak ve menüye dönmek için
0 tuöuna basÕn.

'L]HOHPH6HNDQV×
Görüntü öu sÕrayla dizelenir: 1. Standart beyaz ayarÕ, 2. Mavi (B) sapma
ve 3. Kehribar (A) sapma veya 1. Standart beyaz ayarÕ, 2. Macenta (M)
sapma ve 3. Yeöil (G) sapma.
:B dizeleme esnasÕnda, sürekli çekim için maksimum patlama daha düöük olur ve
olasÕ çekim sayÕsÕ da normal deõerin üçte biri oranÕnda düöer.
Beyaz ayarÕ dizeleme ile birlikte beyaz ayarÕ düzeltisi ve AEB ayarÕ da
(sf. 105) yapÕlabilir. Beyaz ayarÕ dizeleme ile birlikte AEB ayarÕ yapÕlÕrsa,
tek bir çekimde toplam dokuz görüntü kaydedilir.
Tek çekimde üç görüntü kaydedileceõi için, kartÕn çekimi kaydetmesi daha
uzun sürebilir.
“BKT´, Dizeleme anlamÕna gelir.
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35HQNhUHWLP$ODQ×Q×$\DUODPDN
Renk alanÕ, oluöturulabilen renk yelpazesini ifade eder. Bu fotoõraf
makinesiyle, çekilen resimlerin renk alanÕnÕ sRGB veya Adobe RGB
formatlarÕna ayarlayabilirsiniz. Genel çekimler için, sRGB önerilir.
Temel Alan modlarÕnda sRGB otomatik olarak ayarlanÕr.

1

>5HQNDODQ×@·Q×VHoLQ
2 sekmesinde >5HQNDODQ×@’nÕ seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.

2 úVWHGLùLQL]UHQNDODQ×Q×D\DUOD\×Q
>V5*%@veya >$GREH5*%@
baölÕklarÕndan birini seçin ve
0 tuöuna basÕn.

$GREH5*%KDNN×QGD
Bu format genellikle ticari baskÕlar ve diõer endüstriyel amaçlar için
kullanÕlÕr. Resim iölemi, Adobe RGB ve Design rule for Camera File
System 2.0 (E[if 2.21) hakkÕnda bilginiz yoksa bu formatÕ kullanmanÕz
önerilmez.
sRGB kiöisel bilgisayarlarÕnda ve Design rule for Camera File System
2.0 (E[if 2.21) ile uyumsuz yazÕcÕlarÕnda resim soluk görüneceõinden,
çekimden sonra resmin yazÕlÕmla iölemden geçmesi gerekecektir.

Resim Adobe RGB resim alanÕyla çekildiyse, dosya isminin ilk karakteri
“¤BMG¤B” olacaktÕr (ilk karakter, alt tire iöaretidir).
,CC profili eklenmemiötir.
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)RWRùUDI0DNLQHVL6DUV×QW×V×Q×(QJHOOHPHNúoLQ$\QD.LOLGL N
Fotoõraf makinesinin refleks ayna hareketinin neden olduõu mekanik
sarsÕntÕsÕ, süper telefoto lens veya yakÕn plan (makro) lensler ile çekilen
resimleri etkiler. Bu durumda ayna kilidi etkili olur.
7
$\QDNLOLGLLOHoHNLP\DSPDNLoLQ>g]HOúüOHYOHU
&)Q @LoLQGH
>$\QDNLOLGL@D\DU×Q×>(WNLQ@NRQXPXQDJHWLULQ VI 

1

.RQX\DRGDNODQ×QVRQUDGHNODQü|UHWDPEDV×Q
Ayna kilitlenir.

2 'HNODQü|UHWHNUDUWDPEDV×Q
Resim çekilir ve ayna aöaõÕ iner.
Resim çekildikten sonra, [8: Ayna kilidi@’ni>'HYUHG×ü×@ olarak
ayarlayÕn.

dHNLPúoLQúSXoODU×
$\QDNLOLGLLOHRWRPDWLN]DPDQOD\×F×NXOODQPD
Q> <l
Deklanööre tam basÕlÕõÕnda ayna kilitlenir ve 10 sn. veya 2 sn. sonra
resim çekilir.
8]DNWDQNXPDQGDO×oHNLP
Resim çekilirken fotoõraf makinesine dokunmadÕõÕnÕz için, uzaktan
kumandalÕ çekim ayna kilidi ile birlikte makine sarsÕntÕsÕnÕ daha ileri
düzeyde azaltÕr (sf. 261). RC-6 8zaktan Kumanda CihazÕ ile (ayrÕ satÕlÕr)
aktarÕm tuöuna basÕn. Ayna kilitlenir ve resim 2 saniye sonra çekilir.
Kumsal veya kayak mekanlarÕ gibi ÕöÕk kaynaõÕnÕn çok güçlü olduõu
mekanlarda ayna kilitlendikten hemen sonra çekim yapÕn.
Fotoõraf makinesini doõrudan güneöe tutmayÕn. Fotoõraf makinesinin
perdeleri sÕcaktan zarar görebilir.
Bulb pozlar ile otomatik zamanlayÕcÕ ve ayna kilidi kombinasyonu
kullanÕyorsanÕz, deklanööre tam basmayÕ sürdürün (otomatik zamanlayÕcÕ
gecikme süresi + bulb poz süresi). Otomatik zamanlayÕcÕ sayacÕ geri
sayarken deklanöör serbest bÕrakÕlÕnca, deklanöör serbest kaldÕ uyarÕ
sesi duyulur ancak çekim yapÕlmaz.
i (Sürekli çekim) ayarlansa bile tek tek çekim etkili olmaya sürdürür.
Ayna kilidi kilitlendikten 30 saniye sonra otomatik olarak iptal olur.
Deklanööre tekrar basÕlÕrsa ayna yeniden kilitlenir.
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LCD Monitörle Çekim
(CanlÕ Görünüm Çekimi)
Görüntüyü fotoõraf makinesinin LCD monitöründen
izlerken çekim yapabilirsiniz. Buna “CanlÕ Görünüm
çekimi´ denir.
CanlÕ Görünüm çekimi, hareket etmeyen sabit konularda
etkilidir.
Fotoùraf makinesiyle elde çekim yapÕyor ve LCD
monitörden izliyorsanÕz, fotoùraf makinesi sarsÕntÕsÕ
görüntü bulanÕklÕùÕna neden olabilir.
Tripod kullanmanÕz önerilir.

Uzaktan KumandalÕ CanlÕ Görünüm Çekimi
BilgisayarÕnÕza yüklü EOS YardÕmcÕ ProgramÕ ile (size verilen
yazÕlÕm, sf. 302), fotoõraf makinesini bilgisayara baõlayabilir ve
bilgisayar ekranÕndan izlerken çekim yapabilirsiniz. .
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A/&'0RQLW|UOHdHNLP

1

&DQO×*|UQPJ|UQWVQ
HNUDQDJHWLULQ
A tuöuna basÕn.
Görüntü LCD monitörde gösterilir.
CanlÕ Görünüm görüntüsü, çekilen
gerçek görüntünün parlaklÕk düzeyini
yansÕtÕr.

2 .RQX\DRGDNODQ×Q
Deklanööre yarÕm basÕldÕõÕnda,
fotoõraf makinesi geçerli AF moduyla
(sf. 131137) odaklanÕr.

3 5HVPLoHNLQ
Deklanööre tam basÕn.
Resim çekilir ve çekim LCD
monitörde görüntülenir.
Görüntü gözden geçirme
tamamlandÕõÕnda fotoõraf makinesi
CanlÕ Görünüm çekime otomatik
olarak geri döner.
CanlÕ Görünüm çekiminden çÕkmak
için A tuöuna basÕn.
Görüntünün alan derinliõi yaklaöÕk 99’dur (görüntü kaydÕ kalitesi
JPEG 73 olarak ayarlandÕõÕnda).
Poz ölçüm modu, CanlÕ Görünüm için deõerlendirmeli ölçümde sabitlenir.
YaratÕcÕ Alan modlarÕnda, alan derinliõi ön izleme tuöuna basarak alan
derinliõi kontrol edilebilir.
Sürekli çekimde ilk çekimde ayarlanan poz, diõer çekimlere de uygulanÕr.
8 kullanÕlmasÕnÕn etkisi d ile aynÕdÕr.
CanlÕ Görünüm çekimde uzaktan kumanda da (ayrÕ satÕlÕr, sf. 261)
kullanÕlabilir.
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&DQO×*|UQPdHNLPL(WNLQOHüWLUPH
CanlÕ Görünüm çekimi]’ni [Etkin] olarak
ayarlayÕn.
Temel Alan modlarÕnda, >&DQO×*|UQP
oHNLPL@ seçeneõi 2 altÕnda görüntülenir.
YaratÕcÕ Alan modlarÕnda ise z altÕnda
görüntülenir.

&DQO×*|UQPdHNLPLQGH3LOgPU><DNODü×NoHNLPVD\×V×@
6×FDNO×N

dHNLP.RüXOODU×
No Flash

50 Flash Use

23C / 73F’de

200

180

0C / 32F’de

170

150

YukarÕdaki deõerler, tam öarMlÕ LPE8 Pil Paketi ile yapÕlan çekimleri ve CIPA
(Camera Imaging Products Association) test standartlarÕnÕ esas alÕr.
Tam öarMlÕ bir LPE8 Pil Paketi ile olasÕ toplam CanlÕ Görünüm çekimi süresi
23C / 73F’de yaklaöÕk 1 saat 30 dakikadÕr.

CanlÕ Görünüm çekimi esnasÕnda lensi güneöe doõrultmayÕn. Güneö
sÕcaklÕõÕ fotoõraf makinesinin dahili parçalarÕna zarar verebilir.
CanlÕ Görünüm çekimi ile ilgili önlemler 139140. sayfalarda verilmiötir.

Flaö kullanÕldÕõÕnda, iki kez deklanöör sesi duyulur ancak tek çekim yapÕlÕr.
Fotoõraf makinesi uzun süre çalÕötÕrÕlmazsa, cihaz gücü >2WRPDWLN
5
NDSDQPD@ (sf. 167) ile belirlenen süre sonrasÕnda otomatik olarak kapanÕr.
5
>2WRPDWLNNDSDQPD@seçeneõi
>.DSDO×@olarak ayarlanÕrsa, CanlÕ
Görünüm iölevi 30 dk. sonra otomatik olarak durur (fotoõraf makinesi açÕk
kalÕr).
AV kablosu (size verilen) veya HDMI kablosuyla (ayrÕ satÕlÕr), CanlÕ
Görümün görüntüsünü televizyonda izleyebilirsiniz (sf. 218, 221).
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%LOJL(NUDQ×+DNN×QGD
C tuöuna her basÕldÕõÕnda, bilgi ekranÕ deõiöir.
AF modu
 d : CanlÕ mod
 c : Yüz tespiti CanlÕ mod
 f : HÕzlÕ mod
Çekim modu

AF noktasÕ (HÕzlÕ mod)
Büyütme çerçevesi
Histogram

EyeFi kart
aktarÕm
durumu

ólerleme modu
Beyaz ayarÕ
Otomatik IöÕk
óyileötirici

FEB
AEB

Görüntü kaydÕ
kalitesi

Poz
simülasyonu

Yerleöik flaö
iölevi
AE kilidi
r Flaö hazÕr
b Flash kapalÕ

Pil kontrolü
Vurgulama
tonu önceliõi

y Flaö poz telafisi

ISO hÕzÕ

0 Harici flaö telafisi

OlasÕ çekimler

Enstantane hÕzÕ

Poz seviye göstergesi/AEB
menzili

Resim Stili
Diyafram
g öõesi beyaz renkte görüntüleniyorsa bu, CanlÕ Görünüm görüntüsü
parlaklÕõÕnÕn çekilen resme çok yakÕn olduõunu belirtir.
g öõesi yanÕp sönüyorsa bu, CanlÕ Görünüm görüntüsünün, düöük veya
aöÕrÕ ÕöÕklÕ ortam nedeniyle uygun parlaklÕk ayarÕnda görüntülenmediõini
belirtir. Ancak, kaydedilen gerçek görüntü poz ayarlarÕnÕ yansÕtÕr.
Flaö kullanÕlÕr veya bulb poz ayarlanÕrsa, g simgesi ve histogram gri
renk alÕr (size referans olmasÕ için). Histogram düöük veya aöÕrÕ ÕöÕklÕ
ortamlarda düzgün öekilde görüntülenmeyebilir.
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)LQDO*|UQW6LPODV\RQX
Final görüntü simülasyonu, CanlÕ Görünüm görüntüsünde Resim Stili,
beyaz ayarÕ vb. efektleri yansÕtÕr ve çekimin nasÕl görüneceõini görmenizi
saõlar. Fotoõraf çekimi esnasÕnda, Çekim esnasÕnda CanlÕ Görünüm
görüntüsü aöaõÕda listelenen ayarlarÕ otomatik olarak yansÕtÕr.
&DQO×*|UQPoHNLPLLoLQILQDOJ|UQWVLPODV\RQX
Resim Stili
* Netlik, kontrast, renk doygunluõu ve renk tonu gibi ayarlarÕn tümü yansÕtÕlÕr.

Beyaz ayarÕ
Beyaz ayarÕ düzeltisi
Ambiyans seçimiyle çekim
AydÕnlatmaya veya sahne tipine göre çekim
Poz
Alan derinliõi (Alan derinliõi ön izleme tuöu ON (açÕk) olduõunda)
Otomatik IöÕk óyileötirici
Periferi aydÕnlatmasÕ düzeltisi
Vurgulama tonu önceliõi
En/boy oranÕ (Görüntü alanÕ onayÕ)
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dHNLPúüOHYL$\DUODU×
CanlÕ Görünüm çekimine özgü ayarlar burada açÕklanÕr.

Q +×]O×.RQWURO
YaratÕcÕ Alan modlarÕnda LCD monitörde bir görüntü varken Q tuöuna
basÕldÕõÕnda AF modu, ilerleme modu, beyaz ayarÕ, Resim Stili, Otomatik
IöÕk óyileötirici, görüntü kaydÕ kalitesi ve yerleöik flaö ayarlarÕ ayarlanabilir.
Temel Alan modlarÕnda, AF modunu ve 64. sayfada listelenen ayarlarÕ
deõiötirebilirsiniz.

1

WXüXQDEDV×Q
Q
HÕzlÕ Kontrol ile ayarlanabilir iölevler
ekranÕn sol tarafÕnda görüntülenir.
AF modu f seçeneõinde olduõunda,
AF noktalarÕ da görüntülenir. AF noktasÕ
seçimi de yapÕlabilir.

2 %LULüOHYVHoLQYHD\DUOD\×Q
V tuöuna basarak bir iölev seçin.
Seçilen iölev ve Özellik Rehberi
(sf. 48) görüntülenir.
AyarÕ deõiötirmek için U tuöuna
basÕn veya 6 kadranÕnÕ çevirin.
0 tuöuna basÕldÕõÕnda ilgili iölevin
ayar ekranÕ görüntülenir.

YaratÕcÕ Alan modlarÕnda, alan derinliõi Z ön izleme tuöuna basarak alan
derinliõini kontrol edebilirsiniz.
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z0HQúüOHYL$\DUODU×
AöaõÕdaki menü seçenekleri görüntülenir.
Temel Alan modlarÕnda, CanlÕ Görünüm
menü seçeneklerinde 2sekmesi
altÕnda açÕklanÕr. YaratÕcÕ Alan modlarÕnda
ise z sekmesi altÕnda açÕklanÕr.
&DQO×*|UQPoHNLPL
&DQO×*|UQPoHNLPLQL>(WNLQ@YH\D>'HYUHG×ü×@RODUDND\DUOD\×Q
$)PRGX
u
>&DQO×PRG@ VI >&DQO×PRG@
VI YH\D>+×]O×PRG@
VI VHoHELOLUVLQL]
.×ODYX]J|VWHULPL
>.×ODYX]@YH\D>.×ODYX]@LOHN×ODYX]oL]JLOHU
l
m
J|UQWOHQHELOLU%XLüOHYIRWRùUDIPDNLQHVLQLGLNH\YH\D\DWD\
G]OHPGHVHYL\HOHQGLUPHQL]H\DUG×PF×ROXU
N
(Q%R\RUDQ× 
*|UQWQHQER\RUDQ×>@>@>@YH\D>@RODUDN
D\DUODQDELOLU
$üDù×GDNLHQER\RUDQODU×&DQO×*|UQPJ|UQWVVWQGH
oL]JLOHUOHEHOLUWLOLU>@>@>@
-3(*J|UQWOHUD\DUODQDQHQER\RUDQ×LOHND\GHGLOLU
5$:J|UQWOHULVHKHU]DPDQ>@HQER\RUDQ×\ODJ|UQWOHQLU
(QER\RUDQ×ELOJLVL5$:J|UQW\HHNOHQGLùLLoLQ5$:J|UQW
VL]HYHULOHQ\D]×O×PODLüOHPOHQLUNHQJ|UQWEXHQER\RUDQ×
ELOJLVL\OHUHWLOLU>@>@YH>@HQER\RUDQODU×QGDJ|UQW
L]OHPHVLHVQDV×QGDHQER\RUDQ×oL]JLOHULJ|UQWOHQLUDQFDNoL]JLOHU
JHUoHNWHJ|UQW]HULQHoL]LOPLüGHùLOGLU

%XPHQVHoHQHNOHULQHDLWD\DUODUVDGHFH&DQO×*|UQPoHNLPLQH
X\JXODQDELOLU9L]|UOoHNLPGHHWNLOLROPD]ODU
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z Menü óölevi AyarlarÕ

Kalite
3
1

(Q%R\2UDQ×YH3LNVHO6D\×V×
3:2

4:3

16:9

1:1

4608[3456
5184x2912*
3456x3456
5184[3456
(18.0 megapiksel) (16.0 megapiksel) (15.1 megapiksel) (11.9 megapiksel)

4

3456x2304
3072x2304
3456x1944
2304x2304
(8.0 megapiksel) (7.0 megapiksel) (6.7 megapiksel) (5.3 megapiksel)

a

2592x1728
2304x1728
2592x1456*
1728x1728
(4.5 megapiksel) (4.0 megapiksel) (3.8 megapiksel) (3.0 megapiksel)

b

1696x1280*
1920x1080
1280x1280
1920x1280
(2.5 megapiksel) (2.2 megapiksel) (2.1 megapiksel) (1.6 megapiksel)

c

720x480
640x480
720x400*
480x480
(350,000 piksel) (310,000 piksel) (290,000 piksel) (230,000 piksel)
YÕldÕzlÕ görüntü kaydÕ kalitesinde, piksel sayÕsÕ ayarlanan en/boy oranÕyla
tam olarak eöleömez.
En/boy oranÕ için yÕldÕz iöaretiyle görüntülenen alan, kaydedilen alandan
kÕsmen daha geniö olur. Çekim yaparken yakalanan görüntüyü LCD
ekrandan kontrol edin.
Bu fotoõraf makinesiyle 1:1 en/boy oranÕyla çekilen görüntüleri farklÕ bir
fotoõraf makinesi kullanarak direkt baskÕ ile yazdÕrÕrsanÕz, görüntü düzgün
öekilde yazdÕrÕlmayabilir.

gOoP]DPDQOD\×F×N
Poz ayarÕnÕn ne kadar süreyle görüntüleneceõini (AE kilidi süresini)
belirleyebilirsiniz. Bu seçenek Temel Alan modlarÕnda görüntülenmez.
(Ölçüm =amanlayÕcÕ 16 sn.’de sabitlenmiötir.)

>7R]7HPL]OHPH9HULVL@>6HQV|UWHPL]OLùL@>7PPDNLQH
y
6
7
D\DUODU×Q×WHPL]OH@veya >$\J×W<D]×O×P×6UP@öõesi
seçildiõinde,
7
CanlÕ Görünüm çekimi sonlandÕrÕlÕr.
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2WRPDWLN2GDN0RGXQX'HùLüWLUPH
$)0RGXQX6HoPH
KullanÕlabilir AF modlarÕ, >&DQO×PRG@>&DQO×PRG@
u
(yüz tespiti, sf.
132) ve>+×]O×PRG@(sf. 136) seçenekleridir.
Net odaklanma elde etmek için, lensin odak modu düõmesini <MF>
konumuna getirin, görüntüyü büyütün ve manuel olarak odaklanÕn (sf. 138).

$)PRGXQXVHoPH
z sekmesinde >$)PRGX@’nu seçin
(Temel Alan modlarÕnda 2
sekmesinde).
AF modunu seçin, sonra 0
tuöuna basÕn.
CanlÕ Görünüm görüntüsü
ekrandayken, AF modunu HÕzlÕ
Kontrol ekranÕndan (sf. 128) seçmek
için Q tuöuna basabilirsiniz.

&DQO×0RG d
Odaklanma için görüntü sensörü kullanÕlÕr. CanlÕ Görünüm görüntüsü
ekrandayken AF mümkün olsa bile, $)LüOHPL+×]O×PRGOD\DS×ODQGDQ
GDKDX]XQVUHU. AyrÕca, odaõÕn elde edilmesi HÕzlÕ moda göre daha
zor olur.

1

AF noktasÕ

&DQO×*|UQPoHNLPLJ|UQWOH\LQ
A tuöuna basÕn.
CanlÕ Görünüm görüntüsü LCD
monitörde gösterilir.
AF noktasÕ görüntülenir.

2 $)QRNWDV×Q×WDü×\×Q
AF noktasÕnÕ odaklanmak istediõiniz
yere taöÕmak için (resim kenarlarÕna
gitmez) S tuöuna basÕn.
AF noktasÕnÕ merkeze geri getirmek
için 0 veya L tuöuna basÕn.
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3 .RQX\DRGDNODQ×Q
AF noktasÕnÕ konuya yöneltin ve
deklanööre yarÕm basÕn.
Odaklanma gerçekleötiõinde, AF
noktasÕ yeöil renge döner ve bip
sesi duyulur.
Odaklanma gerçekleömezse,
AF noktasÕ turuncu renge döner.

4 5HVPLoHNLQ
OdaõÕ ve pozu kontrol edin, sonra
resmi çekmek için deklanööre tam
basÕn (sf. 124).

u <]WHVSLWL &DQO×0RG c
CanlÕ modla aynÕ AF yöntemiyle insan yüzleri tespit edilir ve odaõa
alÕnÕr. Hedef kiöinin fotoõraf makinesine bakmasÕnÕ saõlayÕn.

1

132

&DQO×*|UQPoHNLPLJ|UQWOH\LQ
A tuöuna basÕn.
CanlÕ Görünüm görüntüsü LCD
monitörde gösterilir.
Yüz tespit edildiõinde, odaklanÕlacak
p>
yüz üzerinde q çerçevesi
görüntülenir.
Birden fazla yüz tespit edildiõinde,
q öõesi görüntülenir. q çerçevesini
hedef konu üzerine taöÕmak için U
öõesini kullanÕn.

Otomatik Odak Modunu Deõiötirme

2 .RQX\DRGDNODQ×Q
Deklanööre yarÕm basÕldÕõÕnda
fotoõraf makinesi p çerçevesiyle
kuöatÕlan yüze odaklanÕr.
Odaklanma gerçekleötiõinde, AF
noktasÕ yeöil renge döner ve bip
sesi duyulur.
Odaklanma gerçekleömezse,
AF noktasÕ turuncu renge döner.
Bir yüz tespit edilemezse, AF noktasÕ
görüntülenir ve AF merkezde
gerçekleötirilir.

3 5HVPLoHNLQ
OdaõÕ ve pozu kontrol edin, sonra

resmi çekmek için deklanööre tam
basÕn (sf. 124).

Odakla gerçekleömezse, yüz tespiti yapÕlamaz. Lens odak modu
düõmesi folarak ayarlanmÕöken de lens manuel odaklama
yapabiliyorsa, kabaca odaklanmak için odaklanma halkasÕnÕ çevirin.
Bu iölemle yüz tespit edilir ve p öõesi görüntülenir.
ónsan yüzü dÕöÕnda bir nesne de bir yüz olarak tespit edilebilir.
Yüz resme kÕyasla çok küçük veya büyük, çok parlak veya karanlÕk,
yatay veya diyagonal yönde eõik veya kÕsmen kapanmÕö ise yüz tespiti
yapÕlamaz.
podaklanma çerçevesi yüzün sadece bir kÕsmÕnÕ alabilir.
0 veya L tuöuna basÕldÕõÕnda, AF modu ile CanlÕ mod (sf. 131)
arasÕnda geçiö yapÕlÕr. AF noktasÕnÕ taöÕmak için S tuöuna
basabilirsiniz. u (yüz tespiti) CanlÕ moda geri dönmek için tekrar
0 veya L tuöuna basÕn.
Resmin kenarÕna yakÕn yerde tespit edilen yüzle AF iölemi
yapÕlamayacaõÕndan p öõesi gri renkte gösterilir. Sonra deklanööre
yarÕm basÕldÕõÕnda, odaklanmak için merkez AF noktasÕ
kullanÕlÕr.
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&DQO×0RGYH
u <]7HVSLWL &DQO×0RG1RWODU×
$)LüOHPL
Odaklanma biraz uzun sürebilir.
Odaklanma gerçekleöse bile, deklanööre yarÕm basÕldÕõÕnda yeniden
odaklanÕlÕr.
Görüntü parlaklÕõÕ AF iölemi öncesi ve sonrasÕnda deõiöebilir.
CanlÕ Görünüm görüntüsü ekrandayken aydÕnlatma kaynaõÕ deõiöirse,
ekran titreyebilir ve odaklanma zorlaöabilir. Bu durumda, CanlÕ
Görünüm çekimini durdurun ve önce gerçek ÕöÕk kaynaõÕ altÕnda
odaklanÕn.
CanlÕ Görünüm modunda u tuöuna basÕldÕõÕnda, görüntü AF
noktasÕnda büyütülür. Büyütülmüö görünümde odaklanma zorlaöÕrsa,
normal görünüme dönün ve otomatik odaklanÕn. Normal ve
büyütülmüö görünümler arasÕnda AF hÕzÕ farkÕ olabileceõini not edin.
CanlÕ modun normal görünümünde otomatik odaklanÕlÕr ve sonra
görüntü büyütülürse odak kayabilir.
u CanlÕ modda, u tuöuna basÕldÕõÕnda görüntü büyütülmez.

CanlÕ modda veya u (yüz tespiti) CanlÕ modda, periferideki bir konu
çekiliyorsa ve konu kÕsmen odak dÕöÕndaysa, odaklanmak için merkez
AF noktasÕnÕ konuya yöneldin, sonra resmi çekin.
AF yardÕmcÕ ÕöÕõÕ yanmaz. Ancak E; serisi Speedlite (ayrÕ satÕlÕr)
donanÕmlÕ bir LED ÕöÕõÕ kullanÕldÕõÕnda, CanlÕ modda ve u (yüz tespiti)
CanlÕ modda gerekli olduõunda AF’ye yardÕmcÕ olmasÕ için LED ÕöÕõÕ
açÕlÕr.
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Odaklanma güçlüùü çÕkarabilecek çekim ko÷ullarÕ:
Mavi gökyüzü ve tek renkli, düz zeminler gibi düöük kontrastlÕ
konular.
Düöük aydÕnlatma altÕndaki konular.
Sadece yatay yönde kontrastlÕ çizgiler ve diõer desenler.
ParlaklÕõÕ, rengi veya deseni sürekli deõiöen bir ÕöÕk kaynaõÕ altÕnda.
Gece sahneleri veya ÕöÕk noktalarÕ.
Floresan ÕöÕk altÕnda veya görüntü titrerse.
AöÕrÕ küçük konular.
Resmin kenarÕnda konumlanan konular.
IöÕõÕ güçlü yansÕtan konular.
Hem yakÕndaki hem de uzaktaki bir konuyu (kafesteki bir hayvan
gibi) çevreleyen AF noktasÕ.
AF noktasÕ dahilinde hareketi sürdüren ve fotoõraf makinesi
sarsÕntÕsÕ veya konu bulanÕklÕõÕ nedeniyle sabitlenemeyen konular.
Fotoõraf makinesine yaklaöan veya uzaklaöan bir konu.
Konu odak dÕöÕna çÕktÕõÕnda otomatik odaklanma.
Yumuöak odaklanma lensiyle uygulanan yumuöak odaklanma
efekti.
Özel efektler filtresinin kullanÕlmasÕ.
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+×]O×0RGf
Tek Çekim AF modunda (sf. 83), vizörlü çekimle aynÕ AF yöntemi
kullanÕlarak odaklanmak için özel AF sensörü kullanÕlÕr.
+HGHIDODQDK×]O×ELUüHNLOGHRGDNODQ×ODELOLUDQFDN&DQO×*|UQP
J|UQWV$)LüOHPLHVQDV×QGDQELUVUHNHVLOLU
AF noktasÕ

1

&DQO×*|UQPoHNLPLJ|UQWOH\LQ
A tuöuna basÕn.
CanlÕ Görünüm görüntüsü LCD
monitörde gösterilir.
Ekrandaki küçük kutular AF noktalarÕdÕr
ve büyük kutu büyütme çerçevesidir.

Büyütme çerçevesi

N
2 $)QRNWDV×Q×VHoLQ
Q tuöuna 7 basÕldÕõÕnda HÕzlÕ
Kontrol ekranÕ görüntülenir.
Ayarlanabilir iölevler ekranÕn solunda
gösterilir.
V tuöuna basarak AF noktasÕnÕ
seçilebilir hale getirin.
AF noktasÕnÕ seçmek için 6
kadranÕnÕ çevirin.
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3 .RQX\DRGDNODQ×Q
AF noktasÕnÕ konuya yöneltin ve
deklanööre yarÕm basÕn.
CanlÕ Görünüm görüntüsü kapanÕr,
refleks aynasÕ geri gider ve AF
gerçekleötirilir.
Odaklanma gerçekleötiõinde,
bip sesi duyulur ve CanlÕ Görünüm
görüntüsü yeniden ekrana gelir.
Odaklanma için kullanÕlan
AF noktasÕ yeöil renkte yanar.

4 5HVPLoHNLQ
OdaõÕ ve pozu kontrol edin, sonra
resmi çekmek için deklanööre tam
basÕn (sf. 124).

Otomatik odaklanma esnasÕnda resim çekilemez. Resmi, CanlÕ Görünüm
görüntüsü ekrandayken çekin.
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MF: Manuel Odaklanma
Görüntüyü büyütüp manuel olarak net odaklanabilirsiniz.

1

/HQVRGDNPRGXGùPHVLQL
0)!RODUDND\DUOD\×Q
Kabaca odaklanmak için odaklanma
halkasÕnÕ çevirin.

2 %\WPHoHUoHYHVLQLWDü×\×Q
S tuöuna basarak büyütme
Büyütme çerçevesi

çerçevesini odaklanmak istediõiniz
konuma taöÕyÕn.
Büyütme çerçevesini merkeze geri
getirmek için 0 veya L tuöuna
basÕn.

3 *|UQW\E\WQ
u tuöuna basÕn.
Büyütme çerçevesi içerisinde kalan
alan büyütülmüö görüntülenir.
u tuöuna her basÕldÕõÕnda, görünüm
öu öekilde deõiöir.
5x

10x

Normal görünüm

4 0DQXHORGDNODQ×Q
Büyütülmüö görüntüye bakarken,
AE kilidi
Büyütülmüö alan konumu
Büyütme

odaklanmak için lens odaklanma
halkasÕnÕ çevirin.
Odaklanma gerçekleötikten sonra,
normal görünüme geri dönmek için
u tuöuna basÕn.

5 5HVPLoHNLQ
OdaõÕ ve pozu kontrol edin, sonra

resmi çekmek için deklanööre basÕn
(sf. 124).
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&DQO×J|UQPoHNLPLLOHLOJLOLX\DU×ODU


%H\D]YH.×UP×]×úo,V×8\DU×V×6LPJHOHUL+DNN×QGD
s
E

8zun süreli CanlÕ Görünüm çekimi veya yüksek ortam sÕcaklÕõÕ nedeniyle
fotoõraf makinesinin iç ÕsÕsÕ yükselirse, beyaz bir s simgesi görüntülenir.
Bu simge görüntülenirken çekime devam ederseniz, fotoõraflarÕn görüntü
kalitesinde bozulma olabilir. CanlÕ Görünüm çekimini durdurmalÕ ve çekime
tekrar baölamadan önce fotoõraf makinesinin soõumasÕnÕ beklemelisiniz.
Fotoõraf makinesinin iç ÕsÕsÕ daha fazla yükselirse, beyaz bir s simgesi
görüntülenir ve kÕrmÕzÕ bir E simgesi yanÕp sönmeye baölar. <anÕp
sönen bu simge, CanlÕ Görünüm çekiminin bir süre sonra otomatik olarak
sonlandÕrÕlacaõÕnÕ belirtir. Bu durumda, fotoõraf makinesinin iç ÕsÕsÕ düöene
kadar çekim yapamazsÕnÕz. Cihaz gücünü kapatÕn ve fotoõraf makinesini
bir süre dinlendirin.
<üksek sÕcaklÕkta uzun süreli CanlÕ Görünüm çekimi yapÕlÕrsa kÕsa süre
sonra s ve E simgeleri görüntülenir. dekim yapÕlmadÕõÕnda fotoõraf
makinesini kapatÕn.
&DQO×*|UQP*|UQWV\OHúOJLOLgQOHPOHU

Düöük veya yüksek ÕöÕklandÕrma koöullarÕnda, CanlÕ Görünüm
görüntüsü çekilen görüntü parlaklÕõÕnÕ yansÕtmayabilir.
Görüntüdeki ÕöÕk kaynaõÕ deõiöirse ekranda titreme olabilir. Bu durumda,
CanlÕ Görünüm çekimini durdurun ve çekimi gerçek ÕöÕk kaynaõÕ altÕnda
yeniden baölayÕn.
Fotoõraf makinesi farklÕ bir yöne çevrilirse, CanlÕ Görünüm görüntüsünün
doõru parlaklÕk ayarÕ bir süre kayabilir. dekim yapmadan önce parlaklÕk
düzeyinin dengelenmesini bekleyin.
Resimde güneö gibi çok parlak bir ÕöÕk kaynaõÕ varsa, parlak alan LCD
ekranda siyah görünebilir. Ancak, yakalanan gerçek görüntüde parlak
alan düzgün bir öekilde gösterilir.
6
Düöük aydÕnlatma altÕnda, >/&'SDUODNO×ù×@
seçeneõi parlak bir
ayara getirilirse, CanlÕ Görünüm görüntüsünde krominans paraziti
görülebilir. Ancak, krominans paraziti yakalanan görüntüye kaydedilmez.
Görüntü büyütüldüõünde, görüntü parlaklÕõÕ olduõundan daha fazla
görülebilir.
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&DQO×*|UQPdHNLPL\OHúOJLOLgQOHPOHU
dHNLP6RQXoODU×+DNN×QGDgQOHPOHU

CanlÕ Görünüm iöleviyle uzun süre sürekli çekim yapÕlÕrsa, fotoõraf
makinesinin iç ÕsÕsÕ yükselebilir ve görüntü kalitesinde bozulma olabilir.
Görüntü çekmiyorsanÕz, CanlÕ Görünüm çekimini sonlandÕrÕn.
Uzun poz çekmeden önce, CanlÕ Görünüm çekimini bir süreliõine
durdurun ve çekimden önce birkaç dakika bekleyin. Bu görüntü bozulmasÕnÕ
önlemek içindir.
Yüksek sÕcaklÕkta ve yüksek ISO hÕzlarÕyla CanlÕ Görünüm çekimi,
parazitlenmeye veya düzensiz renklere neden olabilir.
Yüksek ISO hÕzlarÕnda çekim yaparken, parazitlenme (bantlanma, ÕöÕk
noktalarÕ vb.) artabilir.
Büyütülmüö görünüm esnasÕnda resim çekilirse, istenen poz elde
edilemeyebilir. Resim çekmeden önce normal görünüme dönün.
Büyütülmüö gösterim esnasÕnda enstantane hÕzÕ ve diyafram deõeri turuncu
renkte görüntülenir. Büyütülmüö görünüm esnasÕnda, enstantane hÕzÕ ve
diyafram kÕrmÕzÕ renkte görünür. Resmi büyütülmüö gösterim ayarÕnda
çekseniz bile, görüntü normal görünümde çekilir.
2
>2WRPDWLN,ü×Nú\LOHüWLULFL@(sf.109)
seçeneõi >'HYUHG×ü×@olarak
ayarlanmamÕösa, düöük poz telafisi veya flaö poz telafisi ayarÕ yapÕlmÕö
olsa bile görüntü parlak görünebilir.
Lensi dikey yöne geçirmek için bir TSE lensi veya Uzatma Tüpü
kullanÕldÕõÕnda, standart poz elde edilemeyebilir veya düzensiz poz
oluöabilir.
g]HOúüOHY1RWODU×

CanlÕ Görünüm çekimi esnasÕndan belirli Özel óölev ayarlarÕ etkin olmaz
(sf. 251).
/HQVOHUYH)ODü+DNN×QGD

Süper telefoto lenslerin odak preset iölevi kullanÕlamaz.
Yerleöik flaö veya harici bir Speedlite kullanÕldÕõÕnda FE kilidi yapÕlamaz.
Harici Speelite’Õn modelleme flaöÕ da kullanÕlamaz.
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Video Çekim
Video çekim için Mod KadranÕnÕ
k konumuna getirin. Video
çekim formatÕ MOV olacaktÕr.

Video kaydedebilen kartlar
Video çekimde, SD Speed Class 6
veya daha
\NVHNRUDQO×\NVHNNDSDVLWHOLELU6'NDUWNXOODQ×Q
Video çekimde yazma hÕzÕ düöük bir kart kullanÕlÕrsa, video
düzün kaydedilmeyebilir. Ve video, okuma hÕzÕ düöük bir kartta
düzgün bir öekilde izlenemeyebilir.
KartÕn okuma/yazma hÕzÕnÕ kontrol etmek için kart üreticisinin
Zeb sitesine baövurun.

)XOO+'+DNN×QGD
Full HD 1080, 1080 dikey piksel (tarama çizgileri)
özellikli HighDefinition ile uyumluluõu gösterir.
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k 9LGHRdHNLP
VideolarÕ izlerken (sf. 218, 221) fotoõraf makinesini bir televizyona
baõlamanÕz önerilir.

2WRPDWLN3R]ODdHNLP

1

0RG.DGUDQ×ҋQ×NRQXPXQD
k
getirin.
Refleks aynasÕndan ses duyulur,
sonra görüntü LCD monitöre gelir.

2 .RQX\DRGDNODQ×Q
Video çekimden önce otomatik veya
manuel olarak odaklanÕn (sf. 131138).
Deklanööre yarÕm basÕldÕõÕnda,
fotoõraf makinesi geçerli AF moduyla
odaklanÕr.

3 9LGHR\XoHNLQ
Video çekimi baölatmak için A
Video kaydÕ

Mikrofon
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tuöuna basÕn. Çekimi durdurmak
içinse tekrar A tuöuna basÕn.
Video çekilirken, ekranÕn saõ üst
“kööesinde o iöareti görüntülenir.

k Video Çekim

Video çekimi esnasÕnda lensi güneöe doõrultmayÕn. Güneö sÕcaklÕõÕ
fotoõraf makinesinin dahili parçalarÕna zarar verebilir.
9LGHRoHNLPL\OHLOJLOL|QHPOHULoLQYHVD\IDODUDEDN×Q
*HUHNL\RUVDYHVD\IDODUGDNL&DQO×*|UQPoHNLPL
|QOHPOHULQLRNX\XQ
ISO hÕzÕ, enstantane hÕzÕ ve diyafram deõeri otomatik olarak ayarlanÕr.
A tuöuna basÕldÕõÕnda AE kilitlenebilir (sf. 107). Video çekimi yaparken
AE kilidini iptal etmek için S tuöuna basÕn.
O tuöu basÕlÕ tutularak veya 6 kadranÕ çevrilerek poz telafisi
ayarlanabilir.
Deklanööre yarÕm basÕldÕõÕnda, enstantane hÕzÕ, diyafram deõeri ve
ISO hÕzÕ (sf. 146) ekranÕn altÕnda görüntülenir. Bu, fotoõraf çekimi için
poz ayarÕdÕr.
Çekim bilgileri ekranÕnda (sf. 227), otomatik pozla çekilen bir görüntü
izlendiõinde, enstantane hÕzÕ ve diyafram deõeri görüntülenmez.
Görüntü bilgisi (Exif) video çekim baölangÕcÕnda kullanÕlan ayarlarÕ
kaydeder.

/(',ü×NO×(;6HULVLELU6SHHGOLWH $\U×6DW×O×U .XOODQPD
Bu fotoõraf makinesi, otomatik pozla çekim esnasÕnda düöük
aydÕnlatma altÕnda LED ÕöÕõÕnÕ otomatik olarak açan iölevle uyumludur.
$\U×QW×ODULoLQ(;6SHHGOLWHҋ×QNXOODQ×PN×ODYX]XQXLQFHOH\LQ
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0DQXHO3R]dHNLPL
Video çekiminde enstantane hÕzÕnÕ, diyafram deõerini ve ISO hÕzÕnÕ
manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Video çekimde manuel pozlama
kullanÕmÕ ileri düzeydeki kullanÕcÕlar içindir.

1

0RG.DGUDQ×ҋQ×NRQXPXQD
k
getirin.
Refleks aynasÕndan ses duyulur,
sonra görüntü LCD monitöre gelir.

2 >9LGHRSR]X@ҋQXVHoLQ
M tuöuna basÕn ve n
sekmesinde [Manuel poz]’u seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.

3 >0DQXHO@ҋLVHoLQ
[Manuel]’i seçin, sonra 0
4
<6>
<O> + <6>

tuöuna basÕn.

(QVWDQWDQHK×]×Q×YHGL\DIUDP×
D\DUOD\×Q
Enstantane hÕzÕnÕ ayarlamak için 6
kadranÕnÕ çevirin. Ayarlanabilir 9
enstantane hÕzlarÕ çekim hÕzÕna baõlÕdÕr.
8/7
: 1/4000 sn. - 1/60 sn.
 6 / 5 / 4 : 1/4000 sn. - 1/30 sn.
Diyafram deõerini ayarlamak için
O tuöunu basÕlÕ tutun veya
6 kadranÕnÕ çevirin.

5 ,62K×]×Q×D\DUOD\×Q
Z tuöuna basÕn ve ISO hÕzÕnÕ
ayarlamak için U tuöuna basÕn
veya 6 kadranÕnÕ çevirin.
 [AUTO@D\DU×
: ISO 100 - 6400
 Manuel ISO ayarÕ : ISO 100 - 6400
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6 2GDNODQ×QYHYLGHR\XoHNLQ
Çekim prosedürü "Otomatik Poz
Çekimi" (sf. 142) konusunun 2 ve 3.
adÕmlarÕyla aynÕdÕr.

AE kilidi ve poz telafisi ayarlanamaz.
Video çekim yaparken enstantane hÕzÕ veya diyafram deõiöimi
yapmanÕz tavsiye edilmez yapÕlan deõiöiklikler pozla kaydedilir.
=umlamada maksimum diyaframÕ deõiöen bir lens kullanÕyorsanÕz,
video çekimde zumlama yapmamanÕz gerekir. Video çekimindeki
zumlamalar deõiöimleri pozla kaydeder.
Floresan ÕöÕõÕ altÕnda video çekim yapÕlÕrsa, görünü titreyebilir.

Otomatik ISO ile, ÕöÕk seviyesinde deõiöme olsa bile genelde
standart poz elde edilir.
Hareketli konunun video çekimi yapÕlÕrken, 1/30 sn. ile 1/125 sn.
arasÕnda enstantane hÕzÕ kullanmanÕz önerilir. Daha yüksek
enstantane hÕzlarÕ, konu hareketinde parazitli görünüme neden olur.
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%LOJL(NUDQ×+DNN×QGD
C tuöuna her basÕldÕõÕnda, bilgi ekran deõiöir.

AF modu
 d : CanlÕ mod
 c : Yüz tespiti CanlÕ
mod
 f : HÕzlÕ mod

Resim Stili
Video çekimi kalan süre/
Geçen süre
AF noktasÕ (HÕzlÕ mod)
Büyütme çerçevesi
Video kaydÕ

Video modu
Beyaz ayarÕ
Otomatik IöÕk
óyileötirici

DiMital zum
büyütme

Görüntü kaydÕ
kalitesi

Pil kontrolü

Video kaydÕ boyutu

Poz modu
L:
Otomatik poz
K:
Manuel poz
Vurgulama tonu
önceliõi

Video snapshot
AE kilidi
LED ÕöÕõÕ
Çekim hÕzÕ
Enstantane hÕzÕ
Diyafram
Video snapshot
çekim süresi

KayÕt seviyesi: Manuel
ISO hÕzÕ
OlasÕ çekimler
Poz telafi miktarÕ

* Fotoõraf makinesine bir Eye-Fi kartÕ takÕldÕõÕnda, Eye-Fi aktarÕm durumu
(sf. 265) görüntülenir.
Fotoõraf makinesinde kart yoksa, kalan video çekim süresi kÕrmÕzÕ
renkte gösterilir.
Video çekim baöladÕõÕnda, kalan çekim süresi deõil geçen süre
gösterilir.
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2WRPDWLN3R]ODYH0DQXHO3R]ODdHNLPOHúOJLOL1RWODU
Her video çekildiõinde bir video dosyasÕ kaydedilir.
Görüntünün görüö alanÕ yaklaöÕk 99’dur.
Ses, fotoõraf makinesinin yerleöik tek sesli mikrofonu ile (sf. 142) yapÕlÕr.
Stereo ses kaydÕ için stereo mini fiö (3,5mm çap) özellikli harici bir
mikrofon (piyasada mevcuttur), fotoõraf makinesinin harici mikrofon IN
terminaline (sf. 18) baõlanabilir.
Videoyla iliökili ayarlar, n, o ve Z menü sekmeleri (sf. 157)
altÕndadÕr.
Tam öarMlÕ bir LP-E8 Pil Paketi ile toplam çekim süresi ööyledir:
23C/73F’de: YaklaöÕk 1 saat, 0C/32F’de: YaklaöÕk 1 s. 20 dk.

Final Görüntü Simülasyonu
Final görüntü simülasyonu, CanlÕ Görünüm görüntüsünde Resim Stili,
beyaz ayarÕ vb. efektleri yansÕtÕr ve çekimin nasÕl görüneceõini
görmenizi saõlar. Video çekimi esnasÕnda, CanlÕ Görünüm görüntüsü
aöaõÕda listelenen ayarlarÕ otomatik olarak yansÕtÕr.
Videolar için final görüntü simülasyonu
Resim Stili
* Netlik, kontrast, renk doygunluõu ve renk tonu gibi ayarlarÕn tümü
yansÕtÕlÕr.

Beyaz ayarÕ
Poz
Alan Derinliõi
Otomatik IöÕk óyileötirici
Periferi aydÕnlatmasÕ düzeltisi
Vurgulama tonu önceliõi
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)RWRùUDIdHNPH
Video çekimi esnasÕnda, deklanööre tam
basarak fotoõraf da çekebilirsiniz.

k 0RGXQGD)RWRùUDIdHNPH

Video çekim yaparken bir fotoõraf çekilirse, yaklaöÕk 1sn.’lik bir
duraõan görüntü alÕr.
Çekilen fotoõraf karta kaydedilir ve CanlÕ Görünüm görüntüsü
ekrana geldiõinde video çekim otomatik olarak devam eder.
Fotoõraf makinesi videoyu ve fotoõrafÕ ayrÕ dosyalar olarak
kaydeder.
Fotoõraf çekimine özgü iölevler aöaõÕda verilir. Diõer iölevler
video çekimdekiyle aynÕdÕr.
úüOHY
*|UQWND\×WNDOLWHVL

3R]ODPDD\DU×

$\DUODU
>.DOLWH@
1
menüsünde ayarlandÕõÕ gibi. Video çekim
boyutu >[@ veya >[@olduõunda en/boy
oranÕ deõeri 16:9 olur. Video çekim boyutu>[@
olduõunda en/boy oranÕ deõeri 4:3 olur.
 Otomatik pozla çekim: Enstantane hÕzÕ ve
diyafram otomatik ayarlanÕr (deklanööre yarÕm
basÕldÕõÕnda görüntülenir)
 Manuel pozla çekim: Enstantane hÕzÕ ve diyafram
deõeri manuel olarak ayarlanÕr.

AEB

óptal

úOHUOHPH Podu

Tek tek çekim (Otomatik =amanlayÕcÕ yok)

)ODü

FlaöÕ kapalÕ
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dHNLPúüOHYL$\DUODU×
Video çekime özgü iölev ayarlarÕ burada açÕklanÕr.

Q+×]O×.RQWURO
LCD monitörde bir çekim görüntülenirken, Q tuöuna basÕldÕõÕnda öu
ayarlar yapÕlabilir: AF modu, beyaz ayarÕ, Resim Stili, Otomatik IöÕk
óyileötirici, görüntü kaydÕ kalitesi (fotoõraflar), video kaydÕ boyutu, video
diMital zum ve video snapshots.

1

WXüXQDEDV×Q
Q
(7)
HÕzlÕ Kontrol ile ayarlanabilir iölevler
ekranÕn sol kÕsmÕnda gösterilir.
AF modu f olarak seçildiõinde,
AF noktalarÕ da görüntülenir.

2 %LULüOHYVHoLQYHD\DUOD\×Q
V tuöuna basarak bir iölev seçin.
Seçilen iölev ve Özellik rehberi
(sf. 48) görüntülenir.
AyarÕ deõiötirmek için U tuöuna
basÕn veya 6 kadranÕnÕ çevirin.
0 tuöuna basÕldÕõÕnda ilgili iölevin
ayar ekranÕ görüntülenir.

Görüntü kaydÕ kalitesi ayarÕ tüm çekim modlarÕnda yansÕtÕlÕr.
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3 9LGHR.D\G×%R\XWXQX$\DUODPD
o sekmesinde, [Video kaydÕ boyutu]
menüsü, videonun görüntü boyutunu
[****x****] ve çekim hÕzÕnÕ [ 9 ] (kare/sn.)
olarak ayarlamanÕzÕ saõlar. [ 9 Video
sistemi] ayarÕna baõlÕ olarak 6 (çekim
hÕzÕ) düõmesi otomatik olarak deõiöir.

Görüntü boyutu
[1920x1080] : Full HD (Full High-Definition) kayÕt kalitesi.
[1280x720] : HD (High-Definition) kayÕt kalitesi.
[640x480]
: Standard-definition kayÕt kalitesi.
En/boy oranÕ 4:3 olur.
dHNLPK×]×(fps: kare/sn.)
[8] [6]
: TV formatÕnÕn NTSC olduõu bölgeler için
(Kuzey Amerika, Japonya, Kore, Meksika, vb.).
[7] [5]
: TV formatÕnÕn PAL olduõu bölgeler için
(Avrupa, Rusya, Çin, Avustralya, vb.)
[4]
: Aslen sinema filmi için.

Video kaydÕ boyutu olarak [1920x1080] seçildiõinde diMital zum kullanÕlabilir.
Ayar prosedürü için 152. sayfaya bakÕn.
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7RSODP9LGHR.D\G×6UHVLYH'DNLNDO×N'RV\D%R\XWX
Dosya sistemi sÕnÕrlamalarÕ nedeniyle, tek bir video klibin dosya boyutu
4 GB’a eriöirse, video çekim otomatik olarak durur. Video çekime
devam etmek için A tuöuna basÕn. (Yeni bir dosya kaydedilmeye
baölar.)
7RSODP.D\×W6UHVL \DNODü×N

9LGHR.D\G×
%R\XWX

*% .DUW

'RV\D
%R\XWX

*% .DUW

*% .DUW

11 dk.

22 dk.

44 dk.

330 MB/dk.

11 dk.

22 dk.

44 dk.

330 MB/dk.

3 hr. 4 dk.

82.5 MB/dk.

6
[1920x1080]

5
4

[1280x720]
[640x480]

8
7
6
5

46 dk.

1 hr. 32 dk.

Fotoõraf makinesinin iç ÕsÕsÕ yükselince video çekim iölemi yukarÕda
belirtilen (sf. 163) maksimum kayÕt süresi dolmadan kesilebilir.
Bir video klibin maksimum kayÕt süresi 29 dk. 59 sn.’dir. Konuya ve
fotoõraf makinesi iç ÕsÕsÕndaki yükselmeye baõlÕ olarak, video çekim
29 dk. 59 sn’den önce de durabilir.
=oomBroZser E;/ImageBroZser (size verilen yazÕlÕm, sf. 302) ile videodan
fotoõraf alabilirsiniz. Fotoõraf kalitesi öu öekilde olur: [1920x1080] deõerinde
yaklaöÕk 2.1 megapiksel, [1280x720] deõerinde yaklaöÕk 920.000piksel ve
[640x480] deõerinde yaklaöÕk 310.000 piksel.

151

39LGHR'LMLWDO=XPX.XOODQPD
Görüntü boyutu [1920x1080] (Full HD) olarak ayarlandÕõÕnda,
yaklaöÕk 3x ila 10x diMital zumla çekim yapabilirsiniz.

1

>[@VHoHQHùLQLEHOLUOH\LQ
9
o sekmesinde 6 kadranÕnÕ
çevirerek >9LGHRND\G×ER\XWX@’nu
[1920x1080 9 ] olarak ayarlayÕn.

2 'LMLWDO]XPXVHoLQ
U tuöuna basarak

öõesini seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.
M tuöuna basarak menüden çÕkÕn
ve video çekime geri dönün.

3 'LMLWDO]XPNXOODQ×Q
B tuöunu basÕlÕ tutarken, u
(yakÕnlaötÕrma) veya I
(uzaklaötÕrma) tuöuna basÕn.
2. adÕmda OFF (kapalÕ) seçimi
yaparak diMital zumu kapatÕn.

Fotoõraf makinesi sarsÕntÕsÕnÕ önlemek için bir tripod kullanÕn.
Odaklama için konu büyütmesi yapÕlamaz.
AF modu [HÕzlÕ mod] olarak ayarlansa bile video çekimi esnasÕnda
otomatik olarak [CanlÕ mod]’a geçer. AyrÕca, [CanlÕ mod]’da AF noktasÕ
diõer çekim modlarÕndan daha büyük gösterilir.
DiMital zum kullanÕldÕõÕnda görüntü diMital olarak iölemden geçeceõinden
dolayÕ zum büyütme oranÕ yükseldikçe görüntü daha pürüzlü görünür.
DiMital zum kullanÕldÕõÕnda parazitlenme ve ÕöÕk noktalarÕ daha belirgin
olabilir.
AF noktasÕ hem yakÕn hem de uzak konularÕ kuöatÕyorsa odaklanma
zorluõu yaöanabilir.
Fotoõraf çekimi yapÕlamaz.
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3 Video Snapshot Çekme
Video snapshot iölevi ile kolaylÕkla kÕsa bir film oluöturabilirsiniz. Video
snapshot, 2 sn., 4 sn., veya 8 sn. uzunluktaki kÕsa filmdir. Video
snapshot çekimlerin koleksiyonuna video snapshot albümü denir ve
karta tek bir video olarak kaydedilebilir. Sahneyi veya her video
sahnesinde açÕyÕ deõiötirerek dinamik kÕsa filmler oluöturabilirsiniz.
Video snapshot albümü fon müziõi ile de izlenebilir (sf. 156, 213).

Video Snapshot Albüm Konsepti
Video
snapshot 1

Video
snapshot 2

Video
snapshot x

Video snapshot albümü

Video Snapshot Çekim Süresini Ayarlama
AöaõÕdaki 2. adÕmda, örneõin [2 sn. video] seçimi yapabilir ve yaptÕõÕnÕz
her video snapshot çekiminin 2 sn. uzunlukta olmasÕnÕ saõlayabilirsiniz.

1

[Video snapshot]’u çekin.
o sekmesinde [Video snapshot]’u
seçin.

snapshot] çekim süresini
2 [Video
belirleyin.
V tuöuna basarak video snapshot
süresini belirleyin, sonra 0 tuöuna
basÕn.
M tuöuna basarak menüden
çÕkÕn ve video çekime geri dönün.
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9LGHR6QDSVKRW$OEP2OXüWXUPD

3 úONYLGHRVQDSVKRWoHNLPLQL\DS×Q
Çekim için A tuöuna basÕn.

Çekim süresi

Çekim süresini gösteren mavi bir
çubukta giderek azalan süre gösterilir.
Ayarlanan çekim süresi dolduõunda
çekim otomatik olarak durur.
LCD monitör kapandÕõÕnda ve eriöim
lambasÕ yanÕp sönmeyi durdurduõunda,
onay ekranÕ görüntülenir.

4 9LGHRVQDSVKRWDOEPRODUDNND\GHGLQ
U tuölarÕna basarak >$OEP
RODUDNND\GHW@’i seçin, sonra 0
tuöuna basÕn.
Video klip, video snapshot albümünün
ilk snapshot çekimi olarak kaydedilir.

5 'DKDID]ODYLGHRVQDSVKRW
oHNPH\HGHYDPHGLQ
Bir sonraki video snapshot çekimi
için 3. adÕmÕ tekrarlayÕn.
U tuölarÕna basarak>$OEPH
HNOH@’yi seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
Baöka bir video snapshot albümü daha
oluöturmak için ><HQLDOEPRODUDN
W
ND\GHW@’i seçin.

6 9LGHRVQDSVKRWoHNLPLQGHQo×N×Q
>9LGHRVQDSVKRW@’Õ >'HYUHG×ü×@ olarak
ayarlayÕn.
M tuöuna basarak menüden çÕkÕn
ve normal video çekime geri dönün.
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YH$G×PGDNL6HoHQHNOHU
6HoHQHN

$o×NODPD

$OEPRODUDNND\GHW (AdÕm 4)

Video klip, video snapshot albümünün ilk
video snapshot çekimi olarak kaydedilir.

$OEPHHNOH (AdÕm 5)

Yeni kaydedilen video snapshot çekimi, az önce
kaydedilen albüme eklenir.

W <HQLDOEPRODUDNND\GHW
(AdÕm 5)
1 9LGHRVQDSVKRWL]OH
(AdÕm 4 ve 5)
$OEPHND\GHWPH (AdÕm 4)
$OEPND\GHWPHGHQo×N
(AdÕm 5)

Yeni bir video snapshot albümü oluöturulur
ve video klip ilk video snapshot olarak
kaydedilir. Yeni albüm önceden kaydedilen
albümden farklÕ bir dosya olur.
Kaydedilen video snapshot izlenir. ózleme
iölemleri için aöaõÕdaki tabloya bakÕn.
Kaydetmiö olduõunuz video snapshot
çekimi silmek ve albüme kaydetmemek
istiyorsanÕz, >7DPDP@’Õ seçin.

>9LGHR6QDSVKRWú]OHPH@úüOHPOHUL
úüOHY

ú]OHPH$o×NODPDV×

2 d×N×ü

Bir önceki ekrana geri döner.

7 ú]OHPH

0 tuöuna basarak kaydedilen video snapshot çekim
izlenir ve durdurulur.

5 úONNDUH
*HULDWOD

Albümün ilk video snapshot çekimin ilk karesi görüntülenir.
0 tuöuna her basÕldÕõÕnda video snapshot birkaç saniye
geriye gider.

3 gQFHNLNDUH

0 tuöuna her basÕldÕõÕnda bir önceki kare görüntülenir.
0 tuöu basÕlÕ tutulursa, video geri sarÕlÕr.

6 6RQUDNLNDUH

0 tuöuna her basÕöta video kare kare atlayarak gösterilir.
0 tuöu basÕlÕ tutulursa, video ileri sarÕlÕr.

úOHULDWOD

4 6RQNDUH

0 tuöuna her basÕldÕõÕnda video snapshot birkaç saniye
ileri gider.
Albümün son video snapshot çekiminin son karesi görüntülenir.
ózleme konumu

mm’ ss”

ózleme süresi (dakika:saniye)

9 6HV6HYL\HVL

6 kadranÕnÕ çevirerek yerleöik hoparlörün (sf. 210) ses
seviyesi ayarlanabilir.

* >úOHUL*HULDWOD@ ayarÕ ile atlama süresi>9LGHRVQDSVKRW@seçeneõinde ayarlanan
(yaklaöÕk 2 sn., 4 sn., veya 8 sn.) deõere karöÕlÕk gelir.
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Bir albüme sadece aynÕ sürede çekilmiö (her biri yaklaöÕk 2 sn., 4 sn., veya 8 sn.)
video snapshot sahnelerini ekleyebilirsiniz. Video snapshot çekimini ayarlanan süre
öncesinde durdurursanÕz, video snapshot bir önceki albüme eklenir ve sonrasÕnda
yapÕlan video snapshot çekimleri için yeni bir albüm oluöturulur.
Video snapshot çekimi yaparken aöaõÕda belirtilen iölemlerden birini
gerçekleötirirseniz, sonrasÕnda yapÕlacak video snapshot çekimleri için
yeni bir albüm oluöturulacaõÕnÕ not edin.
 >9LGHRND\×WER\XWX@’nun deõiötirilmesi (sf. 150).
 >9LGHRVQDSVKRW@çekim süresinin deõiötirilmesi (sf. 153)
 >6HVND\G×@’nÕn >2WRPDWLN0DQXHO@’den >'HYUHG×ü×@’na veya
>'HYUHG×ü×@’ndan >2WRPDWLN0DQXHO@’e geçirilmesi.
 Kart yuvasÕ kapaõÕnÕn veya pil kompartÕman kapaõÕnÕn
açÕlmasÕ/kapanmasÕ.
 ACK-E8 AC Adaptörü (ayrÕ satÕlÕr) kullanÕmÕnÕn kesilmesi.
 AygÕt yazÕlÕmÕnÕn güncellenmesi.
Bir albümdeki video snapshot çekimlerinin sÕrasÕnÕ deõiötiremezsiniz
veya albüme daha sonra baöka çekimler ekleyemezsiniz.
Video snapshot çekimi yaparken fotoõraf çekimi yapamazsÕnÕz.
Video snapshot sahnelerin çekim süresi yaklaöÕk deõer olarak verilmiötir.
Çekim hÕzÕna baõlÕ olarak izleme esnasÕnda görüntülenen çekim süresi
kesin bir deõer olmayabilir.

$OEPú]OHPH
Bir albümün tamamÕnÕ normal bir video gibi izleyebilirsiniz. AyrÕntÕlar
için 212 ve 217. sayfalara bakÕn.
x tuöuna basÕn.
U tuöuna basarak bir albüm seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.
Video snapshot olarak çekilen videolarda, ekranÕn
sol üst kÕsmÕnda bir
simgesi bulunur.
HafÕza kartÕna kayÕtlÕ müzikler sadece kiöisel eõlence amacÕyla
kullanÕlmalÕdÕr. Telif hakkÕ sahibinin haklarÕnÕ ihlal etmeyin.
Fon müziõi olarak kullanmak için öncelikle fon müziklerini EOS DIGITAL
Çözüm Diski’nden (size verilen) kartta kopyalamanÕz gerekir.
$OEPOHUOH.XOODQDELOHFHùLQL]6L]H9HULOHQ<D]×O×P
 (26<DUG×PF×3URJUDP× Fon müziklerini karta kopyalayarak, fon
P]LNOHULQLIRWRùUDIPDNLQHVLQGHND\×WO×DOEPOHUOHQRUPDO
YLGHRODUODYHVOD\WJ|VWHULOHULLOHELUOLNWH\UWHELOLUVLQL]
 =RRP%URZVHU(;,PDJH%URZVHU$OEPOHULQG]HQOHPHVL\DS×ODELOLU
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3 0HQúüOHYL$\DUODU×
n , o ve Z sekmeleri altÕnda görüntülenen menü
seçenekleri aöaõÕda açÕklanÕr.

n sekmesi

Video pozu
1RUPDOGH>2WRPDWLN@RODUDND\DUOD\×Q
9LGHRSR]XVHoHQHùL>0DQXHO@RODUDND\DUODQ×UVDYLGHRoHNLPLQ,62
K×]×HQVWDQWDQHK×]×YHGL\DIUDPD\DU×PDQXHO\DS×ODELOLU VI 
AF modu
$)PRGODU×VD\IDODUGDDo×NODQDQLOHD\Q×G×U
>&DQO×PRG@>&DQO×PRG@YH\D>+×]O×PRG@D\DUODQDELOLU
u
+DUHNHWOLNRQX\DVUHNOLRGDNODQPD\DS×ODPD\DFDù×Q×XQXWPD\×Q
'HNODQü|UWXüX
k YLGHRND\G× NRQXPXQGD\NHQ$)
>(WNLQ@RODUDND\DUODQG×ù×QGDYLGHRoHNLPGH$)NXOODQ×ODELOLU
$QFDNVUHNOLRWRPDWLNRGDNODQPD\DS×ODPD]9LGHRoHNLPGH
RWRPDWLNRGDNODQPD\DS×O×UVDRGDNELUVUHOLùLQHND\DELOLUYH\D
SR]GHùLüHELOLU9LGHRGDOHQVLüOHPVHVLGHND\GHGLOLU
AF modu >+×]O×PRG@RODUDND\DUODQ×UVD$)>&DQO×PRG@’da
JHUoHNOHüLU

n
oZ
PHQVHNPHOHULDOW×QGDNLD\DUODU×QVDGHFH
k
PRGXQGDHWNLQRODFDù×Q×XQXWPD\×QG×ü×QGDNLoHNLPPRGODU×QD
k
X\JXODQDPD]ODU
$)PRGXD\DU×&DQO×*|UQPoHNLPLQHGHX\JXODQDELOLU
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k'HNODQü|U$(NLOLWWXüX

 $)$(NLOLGL
1RUPDOLüOHY$)\UWPHVLLoLQGHNODQü|UH\DU×PEDV×Q
$(NLOLGLLoLQWXüXQDEDV×Q
w
 $)NLOGL$)
$(NLOLGLLoLQGHNODQü|UH\DU×PEDV×Q$)LoLQWXüXQDEDV×Q
w
5HVPLQIDUNO×SDUoDODU×QDRGDNODQPDNYH|OoP\DSPDN
LVWHGLùLQL]GHNXOODQ×üO×G×U
 $)$)NLOLGL$(NLOLGL\RN
$)\UWPHVLLoLQGHNODQü|UH\DU×PEDV×Q$)\UWPHVL
JHUoHNOHüWLUPHGHQELUIRWRùUDIoHNLPL\DSPDNLoLQWXüXQX
w
EDV×O×WXWDUNHQGHNODQü|UHEDV×Q9LGHRoHNLPLHVQDV×QGDIRWRùUDI
oHNLPL\DSDUNHQRWRPDWLNRGDNODQPDNXOODQPDNLVWHGLùLQL]GH
NXOODQ×üO×G×U$(NLOLGLNXOODQ×ODPD]
 $($)$(NLOLGL\RN
gOoP\DSPDNLoLQGHNODQü|UH\DU×PEDV×Q$)LoLQw
WXüXQDEDV×Q$(NLOLGLNXOODQ×ODPD]
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Uzaktan kumanda
Video çekimi baölatmak ve durdurmak için RC-6 Uzaktan Kumanda
(ayrÕ satÕlÕr, sf. 261) kullanabilirsiniz. BÕrakma modu düõmesini <2>
konumuna getirin, sonra aktarÕm tuöuna basÕn. Düõme o konumuna
(hÕzlÕ çekim) ayarlanmÕösa, fotoõraf çekimi etkin hale getirilir.
k9XUJXODPDWRQX|QFHOLùL
[Etkin] seçildiõinde, vurgulama ayrÕntÕsÕ güçlendirilir. Dinamik aralÕk,
standart 18’lik griden parlak vurgulamaya geniöler. Griler ve
vurgulamalar arasÕndaki geçiö yumuöaklaöÕr. Ayarlanabilir ISO hÕzÕ
aralÕõÕ ISO 200-6400’dür. Otomatik IöÕk óyileötirici da otomatik olarak
>'HYUHG×ü×@ olarak ayarlanabilir ve deõiötirilemez.
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o sekmesi

6HVND\G×

Seviye ölçer

Normalde yerleöik mikrofon monaural ses
kaydÕ yapar. Stereo ses kaydÕ için stereo
mini fiö (3,5mm çap) özellikli harici bir
mikrofon, fotoõraf makinesinin harici
mikrofon IN terminaline (sf. 18) baõlanabilir.
Harici mikrofon baõlandÕõÕnda, ses kaydÕ
otomatik olarak harici mikrofondan kayda
geçer.

>6HVND\G×@VHoHQHNOHUL
[Otomatik ] : Ses kaydÕ seviyesi otomatik olarak ayarlanÕr. Otomatik
ses seviyesi kontrolü, ses seviyesine göre otomatik
olarak devreye girer.
: óleri düzeyde kullanÕcÕlar içindir. Ses kayÕt seviyesini 64
[0DQXHO ]
seviyeden birine getirebilirsiniz. [KayÕt seviyesi]’ni seçin
ve U tuöuna basÕn ve seviye ölçere bakarak ses kayÕt
seviyesini ayarlayÕn. En yüksekte tut göstergesine
bakarken (yaklaöÕk 3 sn.) ayar yapÕn ve böylelikle seviye
ölçerin en yüksek ses için ekranÕn saõÕndaki “12” (-12 dB)
iöaretini görüntülendiõinde yanmasÕnÕ saõlayÕn. “0” seviyesini
aöarsa, ses kaydÕ titreöir.
['HYUHG×ü× ] : Ses kaydÕ yapÕlmaz.
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[Rüzgar Filtresi]
[Etkin] olarak ayarlanÕrsa, dÕö mekanda mikrofona alÕnan rüzgar sesi
azaltÕlÕr. Düöük tonlu bazÕ parazitlenmelerin giderilemeyebileceõini
not edin. RüzgarsÕz ortamlarda çekim yaparken, daha doõal sesli
ses kaydÕ için bu seçeneõi >'HYUHG×ü×@ olarak ayarlayÕn.
L (sol) ve R (saõ) arasÕnda ses yüksekliõi dengesi yapÕlamaz.
48 kHz örnekleme frekansÕ, hem L hem de R için 16 bit olur.

Ölçüm zamanlayÕcÕ
Poz ayarÕnÕn ne kadar süreyle görüntüleneceõini (AE kilidi süresi)
belirleyebilirsiniz.
KÕlavuz gösterimi
>.×ODYX]@
l veya >.×ODYX]@
m ile, kÕlavuz çizgiler
görüntülenebilir.
Videosnapshot
Video snapshot çekimler yapmak için her bir çekimde yaklaöÕk
2 sn., 4 sn., veya 8 sn. olarak ayarlayabilirsiniz. AyrÕntÕlar için
153. sayfaya bakÕn.

Ölçüm zamanlayÕcÕsÕ ve KÕlavuz gösterimi ayarlarÕ, CanlÕ Görünüm
çekiminde de yansÕtÕlÕr.
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Z sekmesi

Poz telafisi
Poz telafisi ayarÕ 5 duraõa kadar yapÕlabilir ancak video çekimlerin
poz telafisi sadece 3 duraõa kadar yapÕlabilir. Fotoõraflarda poz
telafisi 5 duraõa kadar ayarlanabilir.
2WRPDWLN,ü×Nú\LOHüWLULFL
Otomatik IöÕk óyileötirici, 109. sayfada açÕklandÕõÕ gibi ayarlanabilir.
Bu ayar hem video çekime hem de video çekim esnasÕnda çekilen
fotoõrafa uygulanÕr.
olarak
n sekmesinde >9XUJXODPDWRQX|QFHOLùL@>(WNLQ@
k
ayarlanÕrsa, Otomatik óyileötirici otomatik olarak >'HYUHG×ü×@ olarak
ayarlanÕr ve deõiötirilemez.
g]HO%H\D]$\DU×
117. sayfada açÕklandÕõÕ gibi, özel beyaz ayarÕ için görüntü seçimi
yapÕlabilir.
Resim Stili
Resim Stili, 81. sayfada açÕklandÕõÕ gibi ayarlanabilir. Bu ayar hem
video çekime hem de video çekim esnasÕnda çekilen fotoõrafa
uygulanÕr.
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%H\D]YH.×UP×]×úo,V×8\DU×V×6LPJHOHUL+DNN×QGD
s
E
Uzun süreli video çekimi veya yüksek ortam sÕcaklÕõÕ nedeniyle fotoõraf
makinesinin iç ÕsÕsÕ yükselirse, beyaz bir s simgesi görüntülenir. Bu
simge görüntülenirken video çekime devam ederseniz bile videolarÕn
görüntü kalitesinde bozulma olmaz. Ancak fotoõraf çekimi yapÕyorsanÕz,
fotoõraf kalitesinde bozulma olabilir. Fotoõraf çekimini durdurmalÕ ve
çekime tekrar baölamadan önce fotoõraf makinesinin soõumasÕnÕ
beklemelisiniz.
Fotoõraf makinesinin iç ÕsÕsÕ s simgesi görüntülenirken daha fazla
yükselirse, kÕrmÕzÕ bir E simgesi yanÕp söner. YanÕp sönen bu simge,
video çekiminin bir süre sonra otomatik olarak sonlandÕrÕlacaõÕnÕ belirtir.
Bu durumda, fotoõraf makinesinin iç ÕsÕsÕ düöene kadar çekim
yapamazsÕnÕz. Cihaz gücünü kapatÕn ve fotoõraf makinesini bir süre
dinlendirin.
Yüksek sÕcaklÕkta uzun süreli video çekimi yapÕlÕrsa kÕsa süre sonra s
ve E simgeleri görüntülenir. Çekim yapÕlmadÕõÕnda fotoõraf makinesini
kapatÕn.

9LGHRdHNLPOHúOJLOLgQOHPOHU
.D\×WYH*|UQW.DOLWHVL

Makineye takÕlan lenste bir Görüntü Sabitleyici varsa, deklanööre yarÕm
basmazsanÕz bile Görüntü Sabitleyici her seferinde devreye girer.
Görüntü Sabitleyici pil gücünden harcar ve toplam video çekim süresini
kÕsaltabilir veya olasÕ çekim sayÕsÕnÕ azaltabilir. Tripod kullanÕyorsanÕz
veya Görüntü Sabitleyici gerekli deõilse, IS düõmesini 2 (kapalÕ)
olarak ayarlamalÕsÕnÕz.
Fotoõraf makinesinin yerleöik mikrofonu, makine iölemi seslerini de alÕr.
Piyasadan temin edilen bir harici mikrofon kullanÕyorsanÕz, bu seslerin
kaydedilmesini önleyebilirsiniz (veya azaltabilirsiniz).
Fotoõraf makinesinin mikrofon IN terminaline, harici bir mikrofondan
baöka hiçbir öey baõlamayÕn.
Kartta yeterli boö alan kalmadÕõÕ için video çekim yapÕlamadÕõÕnda,
video kaydÕ boyutu ve kalan video çekim süresi (sf. 146) kÕrmÕzÕ
renkte gösterilir.
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9LGHRdHNLPOHúOJLOLgQOHPOHU
.D\×WYH*|UQW.DOLWHVL

KullandÕõÕnÕz kartÕn yazma hÕzÕ düöükse, video çekimi
esnasÕnda ekranÕn saõ kÕsmÕnda beö seviyeli bir gösterge
görüntülenir. Bu, karta ne kadar verinin yazÕldÕõÕnÕ (dahili
arabellekte kalan kapasiteyi) gösterir. Kart hÕzÕ yavaösa
gösterge daha hÕzlÕ yukarÕ çÕkar. Gösterge dolarsa, video
çekimi otomatik olarak durur.
KartÕn yazma hÕzÕ yüksekse, gösterge görüntülenmez veya
seviye (eõer gösteriliyorsa) çok yavaö yukarÕ çÕkar. Önce,
kartÕn yeterince hÕzlÕ yazÕp yazmadÕõÕnÕ görmek için birkaç
deneme çekimi yapÕn. Video çekim esnasÕnda fotoõraf
çekilirse, video çekim durabilir. Fotoõraflar için düöük bir
kayÕt kalitesi ayarlanÕrsa bu sorun giderilebilir.

Gösterge

ú]OHPHYHWHOHYL]\RQEDùODQW×V×

Otomatik pozlu video çekiminde parlaklÕk deõiöirse, video çekim
izlenirken bu bölüm bir süre sabit görünebilir. Böyle durumlarda videoyu
manuel pozla çekin.
Fotoõraf makinesi televizyona bir HDM, kablosu (sf.218) ile baõlanÕr
ve [1920[1080] veya [1280[720] deõerinde video çekilirse, çekilen
video televizyonda küçük boyutta görüntülenir. Ancak, gerçek video
ayarlanan video kayÕt modunda düzgün bir öekilde kaydedilir.
Fotoõraf makinesi bir televizyon setine (sf. 218, 221) baõlanÕr ve bir
video çekilirse, çekim esnasÕnda televizyondan ses çÕkÕöÕ olmaz.
Ancak, ses düzgün bir öekilde kaydedilir.

164

Pratik Özellikler
Bip Sesini Kapatma (sf. 166)
Kart HatÕrlatÕcÕ (sf. 166)
Görüntü Gözden Geçirme Süresini Deõiötirme (sf. 166)
Otomatik Kapanma Süresini Ayarlama (sf. 167)
LCD Monitör ParlaklÕõÕnÕ Ayarlama (sf. 167)
Klasör Oluöturma ve Seçme (sf. 168)
Dosya NumaralandÕrma <öntemleri (sf. 170)
Telif HakkÕ Bilgilerini Ayarlama (sf. 172)
Dikey Görüntüleri Otomatik Döndürme (sf. 174)
Fotoõraf Makinesi AyarlarÕnÕ Kontrol Etme (sf. 175)
Fotoõraf Makinesini VarsayÕlan Ayarlara Çevirme (sf. 176)
LCD Monitörü Açma/Kapama (sf. 179)
Çekim AyarlarÕ Ekran Rengini Deõiötirme (sf. 179)
Flaö AyarÕ (sf. 180)
Otomatik Sensör Temizliõi (sf. 184)
Toz Temizlik Verisini Ekleme (sf. 185)
Manuel Sensör Temizliõi (sf. 187)
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3 Bip Sesini Kapatma
Odaklanma gerçekleötiõinde veya otomatik zamanlayÕcÕ iölemleri
esnasÕnda duyulan bip sesini kapatabilirsiniz.
1 sekmesinde [Bip sesi]’ne gelin ve
0 tuöuna basÕn. >'HYUHG×ü×@’nÕ seçin
ve 0 tuöuna basÕn.

3.DUW+DW×UODW×F×
Bu özellik, fotoõraf makinesine kart takÕlÕ olmadÕõÕnda çekim
yapÕlmasÕnÕ engeller.
1 sekmesinde [KartsÕz çekim]’i seçin ve
0 tuöuna basÕn. >'HYUHG×ü×@’nÕ seçin ve
0 tuöuna basÕn.
Fotoõraf makinesine kart takÕlÕ
olmadÕõÕnda deklanööre basarsanÕz,
vizörde “Kart” ibaresi görünür ve deklanöör
serbest kalmaz.

3 Görüntü Gözden Geçirme Süresini Ayarlama
Resmin çekimden hemen sonra LCD monitörde kalma süresi
ayarlanabilir. >.DSDO×@ seçildiõinde, çekim ekranda görünmez.
>7XW@ seçildiõinde>2WRPDWLNNDSDQPD@süresi dolana kadar çekim
ekranda kalÕr.
Görüntü gözden geçirmesi esnasÕnda, deklanööre yarÕm basmak
gibi herhangi bir fotoõraf makinesi iölemi yapÕldÕõÕnda görüntü
gözden geçirme kapanÕr.
1 sekmesinde [Görüntü gözden
geçirme]’yi seçin, sonra 0 tuöuna
basÕn. óstediõiniz ayarÕ seçin, sonra
0 tuöuna basÕn.
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32WRPDWLN.DSDQPD6UHVLQL$\DUODPD
Pil gücünden tasarruf etmek için, fotoõraf makinesini iölem yapÕlmadan
geçen belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanmasÕ için
ayarlayabilirsiniz. Otomatik kapanma süresini de ayarlayabilirsiniz.
Fotoõraf makinesinin otomatik olarak kapanma nedeniyle kapanÕrsa,
deklanööre yarÕm basarak veya M, B x veya A
tuölarÕna basarak yeniden çalÕötÕrabilirsiniz.
>.DSDO×@D\DU×VHoLOGLùLQGHIRWRùUDIPDNLQHVLQLNHQGLQL]NDSDW×Q
YH\DSLOJFQGHQWDVDUUXIHWPHNDPDF×\OD/&'PRQLW|U
NDSDWPDNLoLQWXüXQDEDV×Q
B
>.DSDO×@D\DU×\DS×OP×üVDYHIRWRùUDIPDNLQHVLGDNLNDG×U
NXOODQ×OP×\RUVD/&'PRQLW|URWRPDWLNRODUDNNDSDQ×U
B
/&'HNUDQ×WHNUDUDoPDNLoLQWXüXQDEDV×Q
5 sekmesinde >2WRPDWLNNDSDQPD@’yÕ
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
óstediõiniz ayarÕ yapÕn, sonra
0 tuöuna basÕn.

3/&'0RQLW|U3DUODNO×ù×Q×$\DUODPD
Ekran okumasÕnÕ kolaylaötÕrmak için LCD monitör parlaklÕõÕnÕ
ayarlayabilirsiniz.
6 sekmesinde >3DUODNO×ù×@’nÕ
/&'
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
Ayar ekranÕ görüntülenirken U
tuöuna basarak parlaklÕõÕ ayarlayÕn
ve 0 tuöuna basÕn.
Görüntünün pozunu kontrol ederken,
LCD monitör parlaklÕõÕnÕ 4’e ayarlayÕn
ve ÕöÕk sÕzmalarÕnÕn izlenen görüntüyü
etkilemesini engelleyin.

167

Pratik Özellikler

3.ODV|U2OXüWXUPDYH6HoPH
Çekmiö olduõunuz görüntülerin kaydedileceõi klasörü istediõiniz gibi
oluöturabilir veya seçebilirsiniz.
Çekilen görüntülere otomatik olarak bir klasör oluöturulduõu için bu
seçenek isteõe baõlÕdÕr.

.ODV|U2OXüWXUXQ

1

>.ODV|UVHo@ҋLVHoLQ
5sekmesinde [Klasör seç]’i seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.

2 >.ODV|UROXüWXU@ҋXVHoLQ
[Klasör oluötur]’u seçin, sonra
0 tuöuna basÕn.

3 <HQLELUNODV|UROXüWXU
[Tamam]’Õ seçin, sonra 0 tuöuna
basÕn.
Bir üst klasör numarasÕna sahip yeni
bir klasör oluöturulur.
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Klasör Seçme
En düöük dosya numarasÕ
Klasördeki
görüntü sayÕsÕ

Klasör oluöturma ekranÕ
görüntülendiõinde klasörü seçin
ve 0 tuöuna basÕn.
Çekilen görüntülerin kaydedileceõi
klasör seçilir.
Bundan sonra çekilecek görüntüler
seçilen klasöre kaydedilir.

Klasör adÕ
En yüksek dosya numarasÕ

.ODV|UOHU+DNN×QGD
“100CANON” örneõinde olduõu gibi, klasör adÕ üç haneli bir rakamla
(klasör adÕ) baölar ve beö alfa sayÕsal karakterle devam eder. Bir klasörde
en fazla 9999 görüntü olabilir (dosya No: 0001 - 9999). Klasör dolduõunda,
otomatik olarak bir üst klasör numarasÕna sahip yeni bir klasör oluöturulur.
AyrÕca, manuel sÕfÕrlama iölemi (sf. 171) uygulandÕõÕnda, otomatik olarak
yeni bir klasör oluöturulur. 100 ile 999 arasÕnda numaralandÕrÕlmÕö klasörler
oluöturulabilir.

.LüLVHO%LOJLVD\DUGD.ODV|U2OXüWXUPD
Ekranda kart açÕk durumdayken, “DCIM” adlÕ yeni bir klasör oluöturun.
DCIM klasörünü açÕn ve görüntü kaydÕ ve düzenlemesi için gereken sayÕda
klasör oluöturun. Klasör adÕ “100ABC_D” formatÕna uygun olmalÕ ve
100 ± 999 aralÕõÕndaki ilk üç rakamdan sonra üç alfasayÕsal karakter
gelmelidir. Bu beö karakter, küçük veya büyük karakterler olarak A-=
arasÕndaki harfleri ve bir alt tire “B” iöaretini içerebilir. Klasör adÕnda
boöluk kullanÕlamaz. AyrÕca, klasör adlarÕ “100ABCBD” ve “100:B;Y=”
örneklerinde görüldüõü gibi, farklÕ harfler kullanÕlsa bile aynÕ üç rakamÕ
içeremez.
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3'RV\D1XPDUDODQG×UPD<|QWHPOHUL
Dosya numarasÕ tÕpkÕ bir film rulosundaki kare numarasÕ gibidir. Çekilen
görüntülere, aynÕ klasör içinde 0001 ile 9999 arasÕnda ardÕöÕk ilerleyen
bir dosya numarasÕ atanÕr. Dosya numarasÕ tayin yöntemini
deõiötirebilirsiniz. Dosya numarasÕ bilgisayarÕnÕzda öu formatta görünür:
IMG_0001.JPG.
5 sekmesinde >'RV\D1XPDUDODQG×UPD@’yÕ
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn. KullanÕlabilir
ayarlar aöaõÕda açÕklanmaktadÕr.
Birini seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.

>$UG×ü×N@<HQLELUNDUWWDN×OVDYH\D\HQLELUNODV|UROXüWXUXOVD
ELOHGRV\DQXPDUDODQG×UPDV×NDOG×ù×\HUGHQGHYDPHGHU
Kart deõiötirilse veya yeni bir klasör oluöturulsa bile, dosya
numaralandÕrmasÕ 9999 deõerine ulaöana kadar ardÕöÕk devam
eder. Bu yöntem, görüntülerinizi kiöisel bilgisayarÕnÕza birden fazla
karta veya klasöre 0001 ile 9999 arasÕnda numaralanmÕö olarak
kaydetmek istediõinizde kullanÕölÕdÕr.
Deõiötirdiõiniz kartta veya mevcut klasörde öncesinde kaydedilmiö
görüntüler varsa, yeni görüntülerin dosya numaralandÕrmasÕ kartta veya
klasörde bulunan dosya numaralandÕrmasÕndan itibaren devam edebilir.
ArdÕöÕk dosya numaralandÕrmasÕ kullanmak istiyorsanÕz, her seferinde
yeni formatlanmÕö bir kart kullanmanÕz gerekir.
.DUWGHùLüLPLVRQUDV×
GRV\DQXPDUDODQG×UPDV×
Card-1

XXX-0051

Card-1

Card-2

XXX-0052

Bir sonraki ardÕöÕk dosya numarasÕ
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.ODV|UROXüXPXVRQUDV×QGD
GRV\DQXPDUDODQG×UPDV×
100

101

XXX-0051

XXX-0052
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>2WRPDWLN6×I×UODPD@+HUNDUWGHùLüWLULOGLùLQGHYH\D\HQLELU
NODV|UROXüWXUXOGXùXQGDGRV\DQXPDUDODQG×UPDV×
GHùHULQGHQ\HQLGHQEDüODU
<HQLELUNDUWWDN×OG×ù×QGDYH\D\HQLELUNODV|UROXüWXUXOGXùXQGDGRV\D
QXPDUDODQG×UPDV×GHùHULQGHQEDüODU%X\|QWHPJ|UQWOHULQL]L
NDUWODUDYH\DNODV|UOHUHJ|UHG]HQOHPHNLVWHGLùLQL]GHNXOODQ×üO×G×U
'HùLüWLUGLùLQL]NDUWWDYH\DPHYFXWNODV|UGH|QFHVLQGHND\GHGLOPLü
J|UQWOHUYDUVD\HQLJ|UQWOHULQGRV\DQXPDUDODQG×UPDV×NDUWWD
YH\DNODV|UGHEXOXQDQGRV\DQXPDUDODQG×UPDV×QGDQLWLEDUHQGHYDP
HGHELOLU*|UQWOHULGHùHULQGHQEDüOD\DQGRV\DQXPDUDODQG×UPDV×
LOHND\GHWPHNLVWL\RUVDQ×]KHUVHIHULQGH\HQLIRUPDWODQP×üELUNDUWNXOODQ×Q
.DUWGHùLüLPLVRQUDV×
GRV\DQXPDUDODQG×UPDV×
&DUG

;;;

.ODV|UROXüXPXVRQUDV×QGD
GRV\DQXPDUDODQG×UPDV×
&DUG

&DUG

1

'RV\DQXPDUDODQPDV×V×I×UODQ×U





;;;

;;;







>0DQXHO6×I×UODPD@<HQLELUNODV|UGHGRV\DQXPDUDODQG×UPDV×Q×
GHùHULQHV×I×UODPDNYH\DGRV\DQXPDUDODQG×UPDV×Q×
GHùHULQGHQEDüODWPDNLoLQNXOODQ×O×U
'RV\DQXPDUDODQG×UPDV×PDQXHORODUDNV×I×UODQG×ù×QGD\HQLELU
NODV|URWRPDWLNRODUDNROXüWXUXOXUYHEXNODV|UHND\×WO×J|UQWOHULQ
GRV\DQXPDUDODQG×UPDV×GHùHULQGHQEDüODU
%X\|QWHP|UQHùLQIDUNO×JQOHUGHQoHNLOHQJ|UQWOHULoLQIDUNO×
NODV|UOHUNXOODQPDNLVWHGLùLQL]GHNXOODQ×üO×G×U
0DQXHOV×I×UODPDVRQUDV×QGDGRV\DQXPDUDODQG×UPDV×DUG×ü×NYH\D
RWRPDWLNV×I×UODPDVHoHQHùLQHJHULG|QHU 0DQXHOV×I×UODPDRQD\
HNUDQ×\RNWXU
'RV\D1RLoLQGHNLGRV\DQXPDUDV×GHùHULQHXODü×UVDNDUWWD
KDOHQERüDODQROVDELOHoHNLP\DS×ODPD]/&'PRQLW|UGHNDUW×
GHùLüWLUPHQL]JHUHNWLùLQLEHOLUWHQELUPHVDMJ|UQWOHQLU<HQLELUNDUW
WDN×Q
+HP-3(*KHPGH5$:J|UQWOHULoLQGRV\DDG×´,0*BµLOHEDüODU
9LGHRODU×QGRV\DDGODU×´09,BµLOHEDüODU-3(*J|UQWOHULQGRV\DX]DQW×V×
´-3*µ5$:J|UQWOHULQ´&5µYHYLGHRODU×QNLLVH´029µX]DQW×V×G×U
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3 7HOLI+DNN×%LOJLOHULQL$\DUlamaN
Telif hakkÕ bilgileri ayarlandÕktan sonra bunlar görüntüye Exif bilgileri
olarak eklenebilir.

1

[Telif haNN×ELOJLOHUL@ҋQLVHoLQ
7 sekmesinde >7HOLIKDNN×ELOJLOHUL@’ni
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.

2 $\DUODQDFDNVHoHQHùLEHOLUOH\LQ
[YazDU aG×Q×JLU@veya [Telif
D\U×Qt×ODU×Q×JLU@’i seçin, sonra
0 tuöuna basÕn.
Metin giriö ekranÕ görüntülenir.
Mevcut telif hakkÕ bilgilerini kontrol
etmek için [Telif hakk×ELOJLOHULQL
J|UQtülH@’yi seçin.
Mevcut telif hakkÕ bilgisini silmek için
[Telif hakk×ELOJLOHULQLVil@’i seçin.

3 0HWQLJLULQ
Bir sonraki sayfadaki “Metnin Giriöi
Prosedürü” konusuna bakÕn ve telif
hakkÕ bilgilerini girin.
En fazla 63 alfa sayÕsal karakter ve
sembol girin.

4 $\DUGDQo×N×Q
Metin giriöi tamamlandÕktan sonra,
çÕkÕö yapmak için M tuöuna
<
basÕn.
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0HWLQ*LULü3URVHGU
*LULüDODQ×Q×GHùLüWLUPH
Üst ve alt metin giriö alanlarÕ arasÕnda
geçiö yapmak için Q tuöuna basÕn.
úPOeci WDü×PD
ómleci taöÕmak için U tuöuna
basÕn.
Metin giriüi
Alt alanda, bir karakter seçmek için S tuöuna basÕn veya 6 kadranÕnÕ
çevirin, sonra karakteri girmek için 0 tuöuna basÕn.
%LUNDUDNWHULVLOPH
Bir karakteri silmek için L tuöuna basÕn.
d×N×ü\DSPD
Metni girdikten sonra, metin giriöini tamamlamak için M
tuöuna basÕn ve 2. adÕmdaki ekrana geri dönün.
0HWLQJLULüLQLLSWDOHWPH
Metni giriöini iptal etmek için, giriöi iptal etmek için C tuöuna
basÕn ve 2. adÕmdaki ekrana geri dönün.

EOS YardÕmcÕ ProgramÕyla da (size verilen yazÕlÕm, sf. 302) telif hakkÕ
bilgilerini girebilirsiniz.
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3 Dikey Görüntüleri Otomatik Döndürme
Dikey görüntüler otomatik olarak döndürülür ve
fotoõraf makinesinin LCD monitöründe ve bilgisayar
ekranÕnda yatay deõil dikey görüntülenir.
Bu özelliõin ayarÕ deõiötirilemez.
5 sekmesinde [Otomatik döndür]’ü seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn. KullanÕlabilir
ayarlar aöaõÕda açÕklanmaktadÕr. Birini
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
[Aç×k PD]: Dikey görüntüler, hem fotoõraf makinesinin LCD monitöründe
hem de bilgisayar ekranÕnda otomatik olarak döndürülür.
[Aç×k D]

: Dikey görüntüler sadece kiöisel bilgisayarda otomatik olarak
döndürülür.

[Kapal×]

: Dikey görüntü döndürülemez.

6×kça Sorulan Sorular
Dikey resim, çekimden hemen sonra gözden geçirme esnas×QGa
döndürülemiyor.
x tuöuna basÕn ve görüntü izlemesinde döndürülmüö görüntüyü
ekrana getirin.
[Aç×k PD ] ayarlaQ×yor ancak, görüntü izleme esnas×QGa
döndürülemiyor.
[Otomatik döndür] seçeneõi>.DSDO×@konumdaysa, otomatik
döndürme çalÕömaz. AynÕ öekilde, dikey resim çekilirken fotoõraf
makinesi yukarÕ veya aöaõÕ doõru tutulurken çekilmiöse, çekilen bu
resim izleme esnasÕnda döndürülmeyebilir. Bu durumda 205.
sayfadaki “Görüntüleri Döndürme” konusuna bakÕn.
FotRùraf makinesinin LCD monitöründe, görüntüyü [Aç×k D]
ayar×QGa döndürmek istiyorum.
>$o×N@
PD ayarÕna gelin, sonra görüntüyü izleyin. Görüntü
döndürülecektir.
Dikey görüntü bilgisayar ekraQ×QGa döndürülemiyor.
KullanÕlan yazÕlÕm görüntü döndürme özelliõiyle uyumlu deõil.
Bunun yerine fotoõraf makinesiyle verilen yazÕlÕmÕ kullanÕn.
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C )RWRùUDI0DNLQHVL$\DUODU×Q×.RQWURO(WPH
Çekim ayarlarÕ görüntüleniyorken (sf. 47) fotoõraf makinesinin temel
iölev ayarlarÕnÕ kontrol etmek için C tuöuna basÕn.

$\DUODUHNUDQ×
Kalan kart kapasitesi
Renk alanÕ (sf. 121)
:B düzeltisi (sf. 119)/
:B dizeleme (sf. 120)
CanlÕ Görünüm çekimi (sf. 123)
KÕrmÕzÕ göz düzeltisi (sf. 91)
Otomatik döndürme ekranÕ
(sf. 174)

Tarih/Saat (sf. 34)
Bip sesi (sf. 166)
Otomatik kapanma (sf. 167)
Sensör temizliõi (sf. 184)
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3)RWRùUDI0DNLQHVLQL9DUVD\×ODQ$\DUODUDdHYLUPHN
Fotoõraf makinesinin çekim ayarlarÕ ve menü ayarlarÕ varsayÕlan
deõerlerine çevrilebilir. Bu iölem YaratÕcÕ Alan modlarÕnda yapÕlabilir.

1

>$\DUODU×WHPL]OH@ҋ\LVHoLQ
7 sekmesinde, >$\DUODU×WHPL]OH@’yi
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.

2 >7PPDNLQHD\DUODU×Q×
WHPL]OH@ҋ\LVHoLQ
>7PPDNLQHD\DUODU×Q×WHPL]OH@’yi
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.

3 >7DPDP@ҋ×VHoLQ
>7DPDP@’Õ seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
>7PPDNLQHD\DUODU×Q×WHPL]OH@
seçeneõi, fotoõraf makinesini bir
sonraki sayfada verilen ayarlarÕ
varsayÕlan deõerlere geri çevirir.

6×NoD6RUXODQ6RUXODU
7PIRWRùUDIPDNLQHVLD\DUODU×Q×WHPL]OHPHNLoLQ
YukarÕdaki prosedürden sonra, tüm Özel óölev ayarlarÕnÕ silmek için
(sf. 230) >$\DUODU×WHPL]OH@
altÕnda >7Pg]HOúüOHYOHUL &)Q 
7
7HPL]OH@’yi seçin.
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dHNLP$\DUODU×
AF modu
AF nokta seçimi
úOHUOHPHPRGX
Poz ölçüm modu
ISO K×]×
ISO Otomatik
Poz telafisi/
AEB
'DKLOLIODü
LüOHYLD\DU×
)ODüSR]
telafisi
g]HOúüOHYOHU

Tek Çekim AF
Otomatik seçim
u (Tek çekim)
q(Deõerlendirmeli
ölçüm)
AUTO (Otomatik)
Maks: 3200
óptal
Normal Patlama
0 (SÕfÕr)
Deõiötirilmez

*|UQW.D\G×$\DUODU×
Kalite
Resim Stili
2WRPDWLN,ü×N
ú\LOHüWLULFL

73
Otomatik
Standart

Periferik
Etkin/Düzelti
D\G×QODWPD
verisi korunur
düzeltisi
5HQNDODQ×
sRGB
%H\D]D\DU×
Q (Otomatik)
Özel beyaz
óptal
D\DU×
WB düzeltisi
óptal
WB-BKT
óptal
'RV\DQXPDUDODQG×UPD ArdÕöÕk
Otomatik temizlik Etkin
Toz Temizleme Verisi Silindi

)RWRùUDI0DNLQHVL$\DUODU×
2WRPDWLNNDSDQPD
%LSVHVL
.DUWV×]
çekim
Görüntü gözden geçirme
Histogram
Görüntü atlama 6
Otomatik döndürme
/&'SDUODNO×ù×
/&'$o×NNDSDO×WXüX
Tarih/Saat
Dil
Video sistemi
Özellik rehberi
7HOLIKDNN×ELOJLOHUL
%DV<NVHOWLFL
+'0,LOHNRQWURO
(\H)LDNWDU×P×
0HQPD\DUODU×

30 sn.
Etkin
Etkin
2 sn.
ParlaklÕk
e (10 görüntü)
AçÕk zD
Deklanöör tuöu
Deõiötirilmez
Deõiötirilmez
Deõiötirilmez
Etkin
Deõiötirilmez
Devre dÕöÕ
Devre dÕöÕ
Devre dÕöÕ
Deõiötirilmez
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&DQO×*|UQPdHNLPL$\DUODU×
&DQO×*|UQPoHNLPL
$)PRGX
.×ODYX]J|VWHULPL
(Q%R\RUDQ×
gOoP]DPDQOD\×F×

Etkin
CanlÕ mod
KapalÕ
3:2
16 sn.

9LGHRdHNLP$\DUODU×
9LGHRSR]X
$)PRGX
k HVQDV×QGD$)
'HNODQü|U$)
k NLOLWWXüX
8]DNWDQ.XPDQGD
k9XUJXODPD
WRQX|QFHOLùL
9LGHRND\G×ER\XWX
6HVND\G×
gOoP]DPDQOD\×F×
.×ODYX]J|VWHULPL
9LGHRVQDSVKRW
3R]WHODILVL
2WRPDWLN,ü×N
ú\LOHüWLULFL
g]HOEH\D]
D\DU×
5HVLP6WLOL
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Otomatik
CanlÕ mod
Devre dÕöÕ
AF/AE kilidi
Devre dÕöÕ
Devre dÕöÕ
1920x1080
Otomatik
16 sec.
KapalÕ
Devre dÕöÕ
óptal
Standart
óptal
Otomatik
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3/&'0RQLW|U$oPD.DSDPD
Çekim ayarlarÕ ekranÕ (sf. 47) deklanöör tuöuna yarÕm basÕlarak
açÕlabilir veya kapatÕlabilir.
5 sekmesinde>/&'Do×NNDSDO×@’yÕ
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
KullanÕlabilir seçenekler aöaõÕda
açÕklanmaktadÕr. Birini seçin, sonra
0 tuöuna basÕn.
>'HNODQü|UWXüX@ Deklanööre yarÕm basÕldÕõÕnda ekran kapanÕr.
Deklanööre tam basÕldÕõÕnda ise ekran açÕlÕr.
>'HNODQü|U',63@'HNODQü|UH\DU×PEDV×OG×ù×QGDHNUDQNDSDQ×U
'HNODQü|UHWDPEDV×OG×ù×QGDHNUDQNDSDO×NDO×U(NUDQ×DoPDNLoLQ
B
WXüXQDEDV×Q
>$o×NNDO×U@'HNODQü|UH\DU×PEDV×OG×ù×QGDHNUDQDo×NNDO×U
(NUDQ×DoPDNLoLQWXüXQDEDV×Q
B

3dHNLP$\DUODU×(NUDQ5HQJLQL'HùLüWLUPH
Çekim ekranÕnÕn arkaplan rengini deõiötirebilirsiniz.
5 sekmesinde, [Ekran rengi]’ni seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn. óstediõiniz
ayarÕ seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
Menüden çÕkÕldÕõÕnda çekim ayarlarÕ
ekranÕ seçilen renkte görüntülenir.
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3)ODü×$\DUODPDN
Yerleöik flaö ve harici Speedlite ayarlarÕ fotoõraf makinesi menüsü ile
yapÕlabilir. Harici Speedlite iölevi ayarlarÕ bu fotoõraf makinesiyle E;
serisi Speedlite bu iölev ile uyumlu olduõu takdirde kullanÕlabilir.
Ayar prosedürü, bir fotoõraf makinesi iölevi ayarÕnda olduõu gibidir.

>)ODüNRQWURO@ҋQVHoLQ
1sekmesinde [Flaö kontrolü]’nü
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
Flaö kontrolü ekranÕ görüntülenir.

>)ODüSDWODPDV×@
Normalde>(WNLQ@olarak ayarlayÕn.
>'HYUHG×ü×@RODUDND\DUODQ×UVD
\HUOHüLNIODüYH\DKDULFL6SHHGOLWH
SDWODPD]%XVDGHFHIODü×Q$)
\DUG×PF××ü×ù×NXOODQ×OPDNLVWHQL\RUVD
LüOHYOLGLU

(77/,,gOoP0RGODU×
Normal flaö pozu için ['HùHUOHQGLUPHOL@
seçeneõini ayarlayÕn.
>2UWDODPD@seçeneõi ileri düzeydeki
kullanÕcÕlar içindir. Harici Speedlite ile
olduõu gibi ölçüm alanÕ ortalanÕr.
Flaö poz telafisi gerekmeyebilir.

>)ODüSDWODPDV×@>'HYUHG×ü×@ olarak ayarlansa bile, düöük aydÕnlatma
altÕnda odaklanma elde edilemezse yerleöik flaö bir dizi flaö patlatabilir
(AF yardÕmcÕ ÕöÕõÕ, sf. 86).
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><HUOHüLNIODüLüOHYOHULD\DU×@YH>+DULFLIODüLüOHYOHULD\DU×@
><HUOHüLNIODüLüOHYOHULD\DU×@ve>+DULFLIODüLüOHYOHULD\DU×@menüleri
aöaõÕdaki tabloda listelenen iölevleri ayarlayabilir. >+DULFLIODüLüOHYOHUL
D\DU×@öõesi altÕnda görüntülenen iölevler, Speedlite modeline baõlÕ
olarak deõiöebilir.
><HUOHüLNIODüLüOHYOHULD\DU×@ veya
[Harici flaö iölevleri ayarÕ]’nÕ seçin.
Flaö iölevi görüntülenir. KarartÕlmamÕö
iölevler seçilebilir ve ayarlanabilir.

><HUOHüLNIODüLüOHYOHULD\DU×@YH>+DULFLIODüLüOHYOHULD\DU×@
$\DUODQDELOLUúüOHYOHU
[<HUOHüLNIODüLüOHYOHULD\DU×]
úüOHY

NormDl
3DWODPD

)ODüPRGX
'HNODQü|UVHQNURQX

.ROD\
g]HO
.DEORVX] .DEORVX]
(sf.194)
(sf.191)
k

k

.DEORVX]IODü
k

.DQDO

k

182

k

182

k

k

k

k

k

)ODüJUXEX

=XP 

6D\ID

k

FEB*

)ODüSR]
WHODILVL

[+DULFL
IODü
LüOHYOHUL
D\DU×]

k

k

k

189
191
195

k

104

k

* >)(%@(Flaö pozu dizeleme) ve >=XP@ için, Speedlite’Õn kullanÕm kÕlavuzuna
bakÕn.
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'HNODQü|UVHQNURQX
Normalde, flaöÕn poz baöladÕktan hemen sonra patlamasÕ için
>SHUGH@olarak ayarlayÕn.
>SHUGH@seçeneõi ayarlandÕõÕnda, flaö poz tamamlanmadan hemen
önce patlar. Bu, yavaö senkron hÕzÕyla birleötirildiõinde, gece otomobil
farlarÕ hüzmesi oluöturulmasÕ gibi ardÕnda iz bÕrakan ÕöÕk etkisi
oluöturulabilir. 2. perde senkron seçeneõiyle, deklanööre tam
basÕldÕõÕnda bir ön flaö patlar. Bu pozun belirlenmesi içindir. Sonra,
pozlama tamamlanmadan hemen önce, gerçek flaö patlar. DolayÕsÕyla,
iki flaö patlatÕlÕr. Ancak, 1/30 sn. üstündeki enstantane hÕzlarÕnda,
1. perde senkronu otomatik olarak etkin hale gelir.
Harici bir Speedlite takÕldÕõÕnda, ><NVHNK×]@ (e) seçeneõi de
ayarlanabilir. AyrÕntÕlar için, Speedlite’Õn kullanÕm kÕlavuzuna bakÕn.
.DEORVX]IODü
189. sayfadaki “Kablosuz FlaöÕ Kullanma” konusuna bakÕn.
)ODüSR]WHODILVL
104. sayfadaki “y Flaö Poz Telafisi” konusuna bakÕn.
)ODüPRGX
óstediõiniz flaölÕ çekime uygun flaö modunu ayarlayabilirsiniz.
>(77/,,@, otomatik flaölÕ çekim için E;
serisi Speedlite’larÕn standart modudur.
>0DQXHOIODü@ ise, >)ODüo×N×ü×@(1/1 ila
1/128) ayrÕnÕ kendileri yapmak isteyen
ileri düzeydeki kullanÕcÕlar içindir.
Diõer flaö modlarÕyla ilgili bilgi için
Speedlite’Õn kullanÕm kÕlavuzuna bakÕn.
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)ODüD\DUODU×Q×WHPL]OH\LQ
><HUOHüLNIODüLüOHYOHULD\DU×@veya>+DULFLIODüLüOHYOHULD\DU×@ekranÕ
görüntülenirken, flaö ayarlarÕnÕ temizlemek üzere ekranÕ görüntülemek
için C tuöuna basÕn. >7DPDP@ seçimi yapÕldÕõÕnda, flaö için
yapÕlmÕö ayarlar temizlenir.

+DULFL6SHHGOLWHg]HOúüOHYOHULQL$\DUODPD
>+DULFLIODü&)1D\DUODU×@ altÕnda görüntülenen Özel óölevler Speedlite
modeline baõlÕ olarak deõiöir.

1

g]HOúüOHYLJ|UQWOH\LQ
Fotoõraf makinesi harici bir Speedlite
ile çekime hazÕr olduõunda,
>+DULFLIODü&)QD\DU×@’nÕ seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.

2 g]HOúüOHYLD\DUOD\×Q
óölev numarasÕnÕ seçmek için U
tuöuna basÕn, sonra iölevi ayarlayÕn.
Prosedür, fotoõraf makinesinin
Özel óölevlerinin (sf. 250) ayarlanmasÕ
ile aynÕdÕr.
Tüm Özel óölev ayarlarÕnÕ temizlemek
için 1. adÕmda >+DULFLIODü&)Q
D\DUODU×Q×WHPL]OH@’yi seçin.
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f2WRPDWLN6HQV|U7HPL]OLùL
Açma/kapama düõmesi 1 (açÕk) veya 2 (kapalÕ) olarak
ayarlandÕõÕnda her seferinde Kendiliõinden Temizleme Sensörü Ünitesi
otomatik olarak çalÕöarak sensör önünde biriken tozu atar. Normalde
bu iöleme özel önem vermeniz gerekmez. Ancak, istediõiniz zaman
sensör temizliõi yapabileceõiniz gibi bu iölevi devre dÕöÕ da bÕrakabilirsiniz.

6HQV|UûLPGL7HPL]OH

1

>6HQV|UWHPL]OLùL@ҋQLVHoLQ
6 sekmesinde>6HQV|UWHPL]OLùL@’ni
VHoLQVRQUDWXüXQDEDV×Q
0

f
2 >ûLPGLWHPL]OH@ҋ\LVHoLQ
>ûLPGLWHPL]OH@’yi
f
seçin, sonra

0 tuöuna basÕn.
Diyalog ekranÕnda>7DPDP@’Õ seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.
Ekranda sensörün temizlenmekte
olduõu gösterilir. Deklanöör sesi
duyulsa bile çekim yapÕlmaz.
En iyi sonuçlarÕn elde edilmesi için, fotoõraf makinesi altÕ bir masaya
veya baöka bir düz yüzeye yerleötirilerek sabitlenmelidir.
Sensör temizleme iölemi tekrarlansa bile sonuç pek fazla deõiömeyebilir.
Sensör temizliõi bittikten hemen sonra >ûLPGLWHPL]OH@seçeneõi
f
geçici olarak devre dÕöÕ kalÕr.

2WRPDWLN6HQV|U7HPL]OLùLQL'HYUH'×ü×%×UDNPD
2. adÕmda, >2WRPDWLNWHPL]OLN@
f seçeneõini belirleyin ve
>'HYUHG×ü×@ olarak ayarlayÕn.
Açma/kapama düõmesi 1 (açÕk) veya 2 (kapat) olarak
ayarlandÕõÕnda sensör temizliõi iölemi devam etmez.
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3 Toz Giderme Verisini EklemeN
Normalde, Kendiliõinden Temizlik Sensörü hnitesi, çekilen görüntülerde
bulunan tozun büyük bir kÕsmÕnÕ giderir. Ancak, gözle görünür toz
kalmasÕ durumunda, toz kalÕntÕlarÕnÕn daha sonra giderilmesi için
görüntüye Toz Temizleme Verisi ekleyebilirsiniz. Toz Temizleme Verisi,
Digital Photo Professional (size verilen yazÕlÕm, sf. 302) tarafÕndan toz
kalÕntÕlarÕnÕ otomatik olarak temizlemek için kullanÕlÕr.

+D]×UO×N
Beyaz bir nesne (kaõÕt vb.) edinin.
Lensin odak uzunluõunu 50 mm veya üstüne ayarlayÕn.
Lens odak modunu MF olarak ayarlayÕn ve odaõÕ sonsuza ( )'
ayarlayÕn. Lensin mesafe ölçeõi yoksa lens önünden bakÕn ve
odaklanma halkasÕnÕ saat yönünde sonuna kadar çevirin.

Toz Temizleme Verisini Elde Edin

1

[Toz Temizleme Verisi]’ni seçin.
y sekmesinde [Toz Temizleme
Verisi]’ni seçin, sonra 0 tuöuna
basÕn.

2 >7DPDP@·×VHoLQ
[Tamam]’Õ seçin ve 0 tuöuna basÕn.
Sensörün otomatik kendiliõinden
temizliõi tamamlandÕktan sonra bir mesaj
görüntülenir. Deklanöör sesi duyulsa bile
çekim yapÕlmaz.
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3 Toz Giderme Verisini EklemeN

3 ']EH\D]ELUQHVQH\LIRWRùUDIOD\×Q
20 cm - 30 cm mesafeden, vizörü
desensiz düz beyaz bir nesneyle
doldurun ve bir resim çekin.
Görüntü diyafram öncelikli AE modunda,
f/22 diyafram deõerinde çekilir.
Görüntü kaydedilmeyeceõi için,
fotoõraf makinesinde kart takÕlÕ
olmasa bile veri elde edilebilir.
Resim çekildiõinde, fotoõraf makinesi
Toz Temizleme Verisini elde etmeye
baölar. Toz Temizleme Verisi elde
edildiõinde bir mesaM görüntülenir.
[Tamam] seçeneõi belirlendiõinde
menü tekrar görüntülenir.
Veri baöarÕlÕ bir öekilde elde edilemezse,
bununla ilgili bir mesaM görüntülenir.
Önceki sayfadaki "HazÕrlÕk" prosedürünü
uygulayÕn, sonra [Tamam]’Õ seçin.
Resmi tekrar çekin.

7R]7HPL]OHPH9HULVL+DNN×QGD
Toz Temizleme Verisi elde edildikten sonra, bundan seçilecek tüm
JPEG ve RA: görüntülere eklenir. Önemli bir çekim öncesinde,
Toz Temizleme Verisini yeniden elde ederek güncellemeniz gerekir.
Toz kalÕntÕlarÕnÕ gidermek için Digital Photo Professional yazÕlÕmÕnÕ
(size verilen yazÕlÕm, sf. 302) kullanmakla ilgili ayrÕntÕlar için
CD-ROM’daki YazÕlÕm KullanÕm KÕlavuzuna (sf. 304) bakÕn.
Görüntüye ekli Toz Temizleme Verisi o kadar küçüktür ki görüntü
dosya boyutunda pek az etkilerler.
Yeni bir beyaz kaõÕt sayfasÕ gibi düz bir beyaz nesne kullandÕõÕnÕzdan emin
olun. KaõÕtta desen veya tasarÕm varsa, toz verisi gibi algÕlanabilir ve
yazÕlÕmÕn toz temizleme netliõini etkileyebilir.
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30DQXHO6HQV|U7HPL]OLùLN
Otomatik sensör temizliõi ile giderilemeyen toz bir üfleyici vb. cihazla
manuel olarak giderilebilir.
*|UQWVHQV|UQQ\]H\LVRQGHUHFHKDVVDVW×U6HQV|UQGRùUXGDQ
WHPL]OHQPHVLJHUHNL\RUVDEXLüOHPLQ&DQRQ+L]PHW0HUNH]L QGH
yapÕlmasÕ önerilir.
Sensörü temizlemeden önce, lensi fotoõraf makinesinden çÕkarÕn.

1

>6HQV|UWHPL]OLùL@ҋQLVHoLQ
6 sekmesinde >6HQV|UWHPL]OLùL@’ni
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.

2 >0DQXHOWHPL]OH@ҋ\LVHoLQ
>0DQXHOWHPL]OH@’yi seçin, sonra
0 tuöuna basÕn.

3 >7DPDP@ҋ×VHoLQ
>7DPDP@’Õ seçin, sonra 0 tuöuna
basÕn.
Bir dakika içinde refleks aynasÕ
kilitlenir ve perde açÕlÕr.

4 6HQV|UWHPL]OH\LQ
5 7HPL]OLùLWDPDPOD\×Q
Açma/kapama düõmesini 2
(kapalÕ) olarak ayarlayÕn.

Güç kaynaõÕ olarak ACK-E8 AC Adaptörü (ayrÕ satÕlÕr) kullanÕlmasÕ
önerilir.
Pil kullanÕyorsanÕz, tam öarMlÕ olduõundan emin olun. AA/LR6 pille
batarya sapÕ takÕlÕrsa, manuel sensör temizliõi yapÕlamaz.

187

3 Manuel Sensör TemizliõiN

6HQV|UWHPL]OHQLUNHQDüDù×GDNLOHULDVOD\DSPD\×Q$NVLWDNGLUGHJo
NHVLOHELOLUYHSHUGHNDSDQDELOLU'HNODQü|USHUGHOHULYHJ|UQW
VHQV|UKDVDUJ|UHELOLU
 $oPDNDSDPDGùPHVLQL
2 NDSDO× RODUDND\DUODPDN
 3LONRPSDUW×PDQNDSDù×Q×DoPDN
 .DUW\XYDNDSDù×Q×DoPD
Görüntü sensörünün yüzeyi son derece hassastÕr.
Sensörü dikkatle temizleyin.
FÕrçasÕz bir üfleyici kullanÕn. FÕrça sensörü çizebilir.
Üfleyici ucunu lens montesi arkasÕndan fotoõraf makinesi içine sokmayÕn.
Güç kesilirse, perde kapanÕr ve deklanöör perdeleri veya refleks aynasÕ
hasar görebilir.
Sensörü temizlemek için asla sÕkÕötÕrÕlmÕö hava veya gaz kullanmayÕn.
Üfleme öiddeti sensöre hasar verebilir veya sprey gaz sensörü dondurabilir.
Sensör temizlenirken pil seviyesi düöerse, uyarÕ sesi olarak bip sesi duyulur.
Sensör temizliõini durdurun.
Üfleyiciyle giderilemeyen lekeler kalÕrsa, sensörün Canon Hizmet Merkezi
tarafÕndan temizlenmesi önerilir.
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.DEORVX])ODüO×
)RWRùUDIo×O×N
Yerleöik flaöÕ kablosuz flaölÕ
çekim için kullanabilirsiniz.

Fotoõraf makinesinin yerleöik flaöÕ, kablosuz yedek
özelliõine sahip bir Canon Speelite ile ana ünite
olarak kullanÕlabilir ve Speedlite(lar) kablosuz
olarak tetiklenebilir.
úNLQFLOQLWHQLQRWRPDWLNNDSDQPD|]HOOLùLLSWDOHWPH
ókincil ünitenin otomatik kapanma özelliõini iptal
etmek için fotoõraf makinesinin A tuöuna basÕn.
Manuel flaö patlamasÕ kullanÕyorsanÕz, otomatik
kapanma özelliõini kapatmak için ikincil ünitenin
test patlamasÕ (PILOT) tuöuna basÕn.
Speedlite’Õn kullanÕm kÕlavuzunda verilen kablosuz flaölÕ
fotoõrafçÕlÕkla ilgili açÕklamalarÕ da okuduõunuzdan emin olun.
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.DEORVX])ODü.XOODQPDN
úNLQFLOhQLWH$\DUODU×YH.RQXPX
Speedlite (ikincil ünite) için kullanÕm kÕlavuzuna baövurun ve aöaõÕdaki
gibi ayarlayÕn. ókincil ünite kontrolü için aöaõÕda verilenlerden farklÕ
ayarlarÕn tümü fotoõraf makinesiyle ayarlanabilir. FarklÕ tipte Canon
Speedlite ikincil üniteleri birlikte kullanabilir ve kontrol edilebilir.
 6SHHGOLWHҋ×LNLQFLOELUQLWHRODUDND\DUOD\×Q
 6SHHGOLWHҋ×QDNWDU×PNDQDO×Q×IRWRùUDIPDNLQHVL\OHD\Q×NDQDOD
D\DUOD\×Q 
 )ODüRUDQ×D\DU× VI \DSPDNLVWHUVHQL]LNLQFLOQLWH,'ҋVLQL
D\DUOD\×Q
 )RWRùUDIPDNLQHVLQLYHLNLQFLOQLWH\L QLWHOHUL DüDù×GDNL
PHQ]LOHJ|UHNRQXPODQG×U×Q
 úNLQFLOQLWHQLQNDEORVX]VHQV|UQIRWRùUDIPDNLQHVLQH
oHYLULQ 
Kablosuz flaö kurulum örneõi
óç mekan

<aklaúÕk
10m
(32.8ft.)
DÕö mekan

<aklaúÕk
7m
<aklaúÕk(23.0ft.)
o
80
<aklaúÕk 5m
(16.4ft.)

<aklaúÕk 7m
(23.0ft.)

*1: Speedlite’Õn aktarÕm kanalÕ ayarÕ iölevi yoksa, fotoõraf makinesi herhangi bir
kanalla çalÕöabilir.
*2: Küçük odalarda ikincil ünite, kablosuz sensör fotoõraf makinesine dönük
olmadÕõÕnda da çalÕöabilir. Fotoõraf makinesinin kablosuz sinyalleri duvardan
yansÕma yapabilir ve ikincil ünite tarafÕndan alÕnabilir. Sabit flaö kafasÕ ve kablosuz
sensörü bulunan E; serisi Speedlite ile önce patlama olduõunda emin olun,
sonra resmi çekin.
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.ROD\.DEORVX])ODüO×dHNLP
Kolay ve tam otomatik kablosuz flaölÕ çekim aöaõÕda açÕklamaktadÕr.

7HN+DULFL6SHHGOLWHLOH7DP2WRPDWLNdHNLP
YHDG×PODUWPNDEORVX]IODüO×
oHNLPOHUHX\JXODQ×U%XQHGHQOH
EXQGDQVRQUDNLVD\IDODUGDDo×NODQDQ
GLùHUNDEORVX]IODüD\DUODU×QGDEX
DG×PODUDWODQ×U

1

<HUOHüLNIODü×NDOG×UPDNLoLQ
I
WXüXQDEDV×Q
Kablosuz flaö için, yerleöik flaöÕn
kalktÕõÕndan emin olun.

2 >)ODüNRQWURO@ҋQVHoLQ
1 sekmesinde >)ODüNRQWURO@’nü
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.

3 >'HùHUOHQGLUPHOL@ҋ\LVHoLQ
>(77/,,|OoP@için
>'HùHUOHQGLUPHOL@’yi seçin, sonra
0 tuöuna basÕn.
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Kolay Kablosuz FlaölÕ Çekim

4 ><HUOHüLNIODüLüOHYOHULD\DU×@ҋQ×
VHoLQ
><HUOHüLNIODüLüOHYOHULD\DU×@’nÕ seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.

5 >.ROD\.DEORVX]@ҋXVHoLQ
><HUOHüLNIODü@için >.ROD\IODü@’Õ seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.

6 >.DQDO@D\DU×Q×\DS×Q
ókincil üniteninkiyle aynÕ kanalÕ (1-4)
ayarlayÕn.

7 5HVPLoHNLQ
Normal flaölÕ çekimde olduõu gibi,
fotoõraf makinesini ayarlayarak aynÕ
öekilde çekim yapabilirsiniz.

8 .DEORVX]IODüO×oHNLPGHQo×N×Q
><HUOHüLNIODüLüOHYLD\DU×@ için
>1RUPDO3DWODPD@’yÕ seçin.

>(77/,,|OoP@’nün >'HùHUOHQGLUPHOL@olarak ayarlanmasÕ önerilir.
>.ROD\.DEORVX]@ ile yerleöik flaö patlamasÕ devre dÕöÕ bÕrakÕlsa bile, ikincil
üniteyi kontrol etmek için yine de patlayacaktÕr. Çekim koöullarÕna baõlÕ
olarak ikincil üniteyi kontrol etmek için patlatÕlan flaö resimde görülebilir.
ókincil ünite, test patlamasÕ yapmaz.
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Kolay Kablosuz FlaölÕ Çekim

%LUGHQ)D]OD+DULFL6SHHGOLWHLOH7DP2WRPDWLNdHNLP
Birden fazla ikincil Speedlite ünitesi tek bir flaö ünitesi gibi iölem görebilir.
Yüksek flaö çÕkÕöÕ gerektiõinde kullanÕölÕdÕr.

Temel ayarlar:
)ODüPRGX(77/,,
(77/,,|OoHU'HùHUOHQGLUPHOL
<HUOHüLNIODü.ROD\.DEORVX]
.DQDO(ikincil üniteyle aynÕ)
Tüm ikincil Speedlite flaölar standart
pozlama için aynÕ çÕkÕöla patlar ve
kontrol edilir.
ókincil flaöÕn ID’sinin (A, B veya C) ne
olduõu önemli deõildir, tüm ikincil
üniteler tek bir grup olarak patlar.

)ODü3R]7HODILVL
Flaö poz telafisi veya çok parlaksa, ikincil ünitelerin flaö çÕkÕöÕnÕ
ayarlamak için flaö poz telafisini ayarlayabilirsiniz.
>)ODüSR]WHODILVL@’ni seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.
Flaö pozu çok karanlÕksa, flaö
pozunu artÕrmak ve parlatmak için
Z tuöuna basÕn. Flaö pozu çok
parlaksa, flaö pozunu azaltmak
ve koyultmak için Y tuöuna basÕn.
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.DEORVX])ODüO×dHNLP
7HN+DULFL6SHHGOLWHYH<HUOHüLN)ODüOD7DP
2WRPDWLNdHNLP
Bu, tek bir harici Speedlite ve yerleöik
flaöla tam otomatik kablosuz flaölÕ çekimi
gösterir.
Gölgelerin konu üzerindeki görünümünü
ayarlamak için harici Speedlite ve yerleöik
flaö arasÕndaki flaö oranlamasÕnÕ
deõiötirebilirsiniz.
Menü ekranlarÕnda, 0 ve 1
simgeleri harici Speedlite’Õ belirtir, 3 ve
2 simgeleri de yerleöik flaöÕ belirtir.

1

>g]HO.DEORVX]@ҋX|ùHVLQLVHoLQ
192. sayfadaki 5. adÕmÕ uygulayarak
[Özel Kablosuz]’u seçin, sonra
0 tuöuna basÕn.

2 >.DEORVX]LüOHY@ҋLVHoLQ
>.DEORVX]LüOHY@için0 3

öõesini
:

seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.

3 úVWHGLùLQL]IODüRUDQ×Q×EHOLUOH\LQ
YHoHNLQ
0 3 öõesini seçin ve flaö oranÕnÕ 8:1
ile 1:1 arasÕnda ayarlayÕn. Flaö oranÕnÕn
1:1 (1:8’e kadar) saõÕna doõru ayarlanmasÕ
mümkün deõildir.
Yerleöik flaö çÕkÕöÕ yeterli deõilse, daha
yüksek bir ISO hÕzÕ kullanÕn (sf. 79).
8:1 ile 1:1 aralÕõÕndaki flaö oranÕ, 3:1 ile 1:1 arasÕ duraklara
(1/2’lik artÕölarla) eöittir.
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Kablosuz FlaölÕ Çekim

%LUGHQ)D]OD+DULFL6SHHGOLWHLOH7DP2WRPDWLNdHNLP
Birden fazla ikincil Speedlite ünitesi tek bir flaö ünitesi gibi iölem
görebilir veya bunlar flaö oranlarÕ ayrÕ ayrÕ ayarlanabilecek ikincil
gruplara bölünebilir.
Temel ayarlar aöaõÕda gösterilmiötir. [Patlama grubu] ayarÕ
deõiötirildiõinde, birden fazla Speedlite a çeöitli kablosuz flaö
kurulumlarÕ yapÕlarak çekim yapÕlabilir.

Temel ayarlar:
FlDüPodu
: E-TTL II
(77/,,|OoHU'HùHUOHQGLUPHOL
.DEORVX]LüOHY0
.DQDO LNLQFLOQLWH\OHD\Q× 

>+HSVL@%LUGHQID]ODLNLQFLO6SHHGOLWHҋ×WHQELUIODü
1
QLWHVLRODUDNNXOODQPD
Yüksek flaö çÕkÕöÕ gerektiõinde
kullanÕölÕdÕr. Tüm ikincil Speedlite
flaölar standart pozlama için aynÕ
çÕkÕöla patlar ve kontrol edilir.
ókincil flaöÕn ID’sinin (A, B veya C)
ne olduõu önemli deõildir, tüm ikincil
üniteler tek bir grup olarak patlar.

>3DWODPDJUXEX@ҋQX>+HSVL@
1
RODUDND\DUOD\×QVRQUDoHNLQ
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Kablosuz FlaölÕ Çekim

[1 (A:B)] Birden fazla grupta birden fazla ikincil ünite

A

B

ókincil üniteleri A ve B gibi gruplara ayÕrÕn
ve istediõiniz ÕöÕklandÕrma efektini elde
etmek için flaö oranÕnÕ ayarlayÕn.
ókincil ünitelerden birinin ikincil ID’sini
A ya (Grup A) atamak ve diõer ikincil
ünitesinin ID’sini B’ye (Grup B) atamak
için Speedlite’Õn kullanÕm kÕlavuzuna
baövurun ve bunlarÕ öekilde gösterildiõi
gibi yerleötirin.

1

>.DEORVX]LüOHY@ҋLVHoLQ
194. sayfadaki 2. adÕmÕ uygulayarak
0 öõesini seçin, sonra 0 tuöuna
basÕn.

1 $% @
2 >3DWODPDJUXEX@ҋQX>
RODUDND\DUOD\×Q

3 úVWHGLùLQL]IODüRUDQ×Q×EHOLUOH\LQ
YHoHNLQ
>$%SDWODPDRUDQ×@’nÕ seçin ve flaö
oranÕnÕ ayarlayÕn.

[Patlama grubu] [ 1 (A:B)] olarak ayarlanÕrsa, C grubu patlamaz.
8:1-1:1-1:8 flaö oranÕ, 3:1-1:1-1:3 duraõa (1/2’lik artÕölarla) eöittir.
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<HUOHüLN)ODüYH%LUGHQ)D]OD+DULFL6SHHGOLWHLOH
7DP2WRPDWLNdHNLP
Yerleöik flaöÕ, 195-196. sayfalardaki açÕklanan kablosuz flaölÕ
çekime de ekleyebilirsiniz.
Temel ayarlar aöaõÕda gösterilmiötir. [Patlama grubu] ayarÕ
deõiötirildiõinde, yerleöik flaöla tamamlanan birden fazla Speedlite a
çeöitli kablosuz flaö kurulumlarÕ yapÕlarak çekim yapÕlabilir.

1

Temel ayarlar:
FlDüPodu: E-TTL II
(77/,,|OoHU'HùHUOHQGLUPHOL
.DEORVX]LüOHY«!
0+3]
.DQDO LNLQFLOQLWH\OHD\Q× 

2 >3DWODPDJUXEX@ҋQXVHoLQ
Patlama grubunu seçin, sonra
çekim öncesinde flaö oranÕnÕ,
flaö poz telafisini ayarlayÕn ve
diõer gerekli ayarlarÕ yapÕn.

A

[1Hepsi ve 2]

B

[1 (A:B) 2]
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'LùHU$\DUODU
)ODüSR]WHODILVL
>)ODüPRGX@>(77/,,@ olarak ayarlandÕõÕnda, flaö poz telafisi ayarlanabilir.
Ayarlanabilir flaö poz telafisi miktarÕ (aöaõÕya bakÕn), >.DEORVX]LüOHY@ ve
>3DWODPDJUXEX@ayarlarÕna baõlÕ olarak farklÕlaöabilir.
[)LULQJJURXp

>)ODüSR]WHODILVL@
Flaö poz telafisi, yerleöik flaöa ve tüm
harici Speedlite’lara uygulanÕr.

>SR]WHODILVL@
2
Flaö poz telafisi, yerleöik flaöa
uygulanÕr.

>SR]WHODILVL@
1
Flaö poz telafisi tüm harici
Speedlite’lara uygulanÕr.

>$%SR]7HODILVL@
Flaö poz telafisi A ve B grubuna
uygulanÕr.

)(NLOLGL
>)ODüPRGX@>(77/,,@ olarak ayarlandÕõÕnda, FE kilidi için A tuöuna
basÕlabilir.
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Diõer Ayarlar

.DEORVX])ODüLoLQ)ODüd×N×ü×Q×0DQXHO2ODUDN$\DUODPD
>)ODüPRGX@>0DQXHOIODü@ olarak ayarlandÕõÕnda, flaö çÕkÕöÕ manuel
olarak ayarlanabilir. YapÕlabilir flaö çÕkÕöÕ ayarlarÕ (>IODüo×N×ü×@
1
>*UXS$o×N×ü×@, vb.), >.DEORVX]LüOHY@ayarÕna (aöaõÕya bakÕn) baõlÕ
olarak deõiöebilir.

>.DEORVX]LüOHY@
0
>3DWODPDJUXEX+HSVL@
1
Manuel flaö çÕkÕöÕ ayarÕ, tüm harici
Speedlite’lara uygulanabilir.
>3DWODPDJUXEX
1 $% @:
Flaö çÕkÕöÕ ayarÕ, A ve B grubu
için ayrÕ ayrÕ yapÕlabilir.

>.DEORVX]LüOHY@
0 3
>3DWODPDJUXEX+HSVLYH@
1
2
Flaö çÕkÕö ayarÕ, harici Speedlite(lar)
ve yerleöik flaö için ayrÕ ayrÕ
yapÕlabilir.
>3DWODPDJUXEX
1 $% @
2
Flaö çÕkÕöÕ ayarÕ, A ve B grubu için
ayrÕ ayrÕ yapÕlabilir. AyrÕca, yerleöik
flaö için de flaö çÕkÕöÕ ayarlanabilir.
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*|UQWú]OHPH
Bu bölümde, 2. bölümde “Temel Çekim ve Görüntü
ózleme” baölÕõÕ altÕnda verilen konular daha ayrÕntÕlÕ
olarak ele alÕnarak fotoõraflarÕ ve görüntüleri izlemekle
ilgili özellikler anlatÕlÕr. Burada fotoõraflarÕn ve
videolarÕn fotoõraf makinesiyle ve bir televizyon
setinde nasÕl izleneceõi ve silineceõi açÕklanÕr.

Ba÷ka bir fotoùraf makinesi ile çekilen resimler hakkÕnda:
Fotoõraf makineniz, farklÕ bir fotoõraf makinesiyle çekilmiö veya
bilgisayarda düzenlenmiö veya dosya adÕ deõiötirilmiö görüntüleri
gösteremeyebilir.
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x *|UQWOHUL+×]O×FD$UDPD
H 7HN(NUDQGDQ%LUGHQ)D]OD*|UQW úQGHNVHNUDQ× 
Tek ekranda dört veya dokuz görüntü veren indeks gösterimi ile
görüntüler hÕzlÕ bir öekilde taranabilir.

1

Görüntüyü izleyin.
x tuöuna basÕldÕõÕnda, çekilen en
son görüntü ekrana gelir.

2 úQGHNVHNUDQ×QDJHoLQ
I tuöuna basÕn.
4 görüntülü indeks ekranÕ
görüntülenir. Geçerli durumda seçilen
görüntü, mavi bir çerçevede vurgulanÕr.
9 görüntülü ekrana geçmek için
tekrar I tuöuna basÕn.
u tuöuna basÕldÕõÕnda, 9 görüntülü
ekran, 4 görüntülü ekran ve tek tek
görüntü izleme seçenekleri arasÕnda
geçiö yapÕlabilir.

3 *|UQW\VHoLQ
Görüntüyü seçmek üzere mavi

çerçeveyi taöÕmak için Stuöuna basÕn.
óndeks görüntülerinde bir sonraki ekranÕ
görmek için 6 kadranÕnÕ çevirin.
0 tuöuna basÕnca, seçilen görüntü
tek tek görüntü izleme ekranÕnda
görüntülenir.
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x Görüntüleri HÕzlÕca Arama

I*|UQWOHU$UDV×QGD$WODPD

$WODPDO×HNUDQ 

Çekimleri tek tek görüntülemede 6 kadranÕnÕ çevirerek seçilen
atlama yöntemi ile görüntüler arasÕnda ileri veya geri atlayabilirsiniz.

1

>*|UQWDWODPD@ҋ\×VHoLQ
6
4 sekmesinde [Görüntü
atlama 6 ]’yÕ seçin, sonra 0
tuöuna basÕn.

2 %LUDWODPD\|QWHPLVHoLQ
S tuöuna basarak atlama yöntemini
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
d: *|UQWOHULWHNWHNJ|UQWOHU
e: J|UQWDWODU
f: J|UQWDWODU
g: 7DULKHJ|UHJ|UQWOHU
h: .ODV|UHJ|UHJ|UQWOHU
i: 6DGHFHYLGHRODU×J|UQWOHU
j: 6DGHFHIRWRùUDIODU×J|UQWOHU
k: *|UQWRUDQ×QD VI J|UH
J|UQWOHU
6
'HUHFHVHoLPLLoLQNDGUDQ×Q×
çevirin.

3 $WOD\DUDNJ|]DW×Q
Görüntüleri izlemek için x tuöuna
Atlama yöntemi
ózleme konumu

basÕn.
Tek tek görüntü izlemede 6
kadranÕnÕ çevirin.
<

Çekim tarihine göre görüntü aramak için [Tarih]’i seçin.
Klasöre göre görüntü aramak için [Klasör]’ü seçin
Kartta hem [Videolar] hem de [Fotoõraflar] varsa, sadece videolarÕ veya
sadece fotoõraflarÕ görüntüleyin.
[Derecelendirme] seçeneõiyle eöleöen görüntü yoksa, 6 ile görüntü
aranamaz.
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u/y %\WOPü*|UQP
Çekilen bir görüntüyü LCD monitörde 1,5x - 10x oranÕnda büyütebilirsiniz.

1

Görüntüyü büyütün.
Görüntü izleme esnasÕnda u tuöuna
basÕn.
Görüntü büyütülür.
u tuöu basÕlÕ tutulursa, görüntü
maksimum büyütme oranÕna eriöilene d
ek büyütülür.
Büyütmeyi azaltmak için I tuöuna
basÕn. Tuö basÕlÕ tutulursa, büyütme
tek tek görüntü izleme ekranÕna geçene
dek küçültülür.

Büyütülmüö alan konumu

2 *|UQW]HULQGHND\G×UPD\DS×Q
Büyütülmüö görüntü üzerinde kaydÕrmak
yapmak için S tuöunu kullanÕn.
Büyütülmüö gösterimden çÕkmak için
x tuöuna basÕn ve tek tek görüntü
izleme ekranÕna dönün.

Büyütme oranÕnÕ koruyarak bir baöka görüntü ye bakmak için
6 kadranÕnÕ çevirebilirsiniz.
Görüntü çekildikten hemen sonra, görüntü gözden geçirmesi sÕrasÕnda
büyütülmüö gösterim kullanÕlamaz.
Video çekimler büyütülemez.
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b Görüntüyü Döndürme
Görüntülenen çekimi istediõiniz yönde döndürebilirsiniz.

1

[Döndür]’ü seçin.
3 sekmesinde [Döndür]’ü seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.

seçin.
2 Görüntüyü
Döndürülecek görüntüyü seçmek
için U tuöuna basÕn.
óndeks ekranÕndan da görüntü
seçilebilir (sf. 202).

döndürün.
3 Görüntüyü
0 tuöuna her basÕldÕõÕnda görüntü
saat yönünde öu öekilde döndürülür:
90° A 270° A 0°
Baöka bir görüntüyü döndürmek için
2. ve 3. adÕmlarÕ tekrarlayÕn.
ÇÕkÕö yapmak ve menüye dönmek
için M tuöuna basÕn.

Dikey çekim yapmadan önce [ 5 Otomatik döndürme] seçeneõini
>$o×N@
zD (sf. 174) ayarlamÕösanÕz, görüntüyü yukarÕda açÕklandÕõÕ
gibi döndürmeniz gerekmez.
Döndürülmüö görüntü, izleme ekranÕnda döndürülen yönde
görüntülenmezse, [ 5 Otomatik Döndürme] menü seçeneõini
>$o×N@
zD olarak ayarlayÕn.
Videolar döndürülemez.
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3 'HUHFHOHQGLUPHOHUL$\DUODPD
FotoõraflarÕ ve videolarÕ beö orandan birini kullanarak
derecelendirebilirsiniz: l/m/n/o/p.

1

[Derecelendirme]’yi seçin.
4sekmesinden [Derecelendirme]’yi
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.

2 %LUIRWRùUDIYH\DYLGHRVHoLQ
Derecelendirilecek fotoõrafÕ veya
videoyu seçmek için U tuöuna basÕn.
I tuöuna basarak üç fotoõrafÕ ekrana
getirebilirsiniz. Tek tek görüntü
izlemeye geri dönmek için u tuöuna
basÕn.

3 )RWRùUDI×YH\DYLGHR\X
derecelendirin.
Derecelendirme iöareti seçmek için
V tuöuna basÕn.
Her bir derecelendirmede,
derecelendirilen toplam fotoõraf
ve görüntü sayÕsÕ sayÕlÕr.
Baöka bir fotoõrafÕ veya videoyu
derecelendirmek için 2. ve 3. adÕmlarÕ
tekrarlayÕn.
ÇÕkÕö yapmak ve menüye dönmek
için M tuöuna basÕn.
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3 Derecelendirmeleri Ayarlama

Her derecelendirmede toplam fotoõraf ve video sayÕsÕ 3 basamaõa kadar (999)
sayÕlÕr. OranlanmÕö görüntü sayÕsÕ 1000 veya üzerine eriöirse, ekranda []
öõesi görüntülenir.

'HUHFHOHQGLUPHQLQDYDQWDMODU×QGDQ\DUDUODQ×Q
[ 4 Görüntü atlama 6 ] ile sadece derecelendirilmiö fotoõraflar ve
videolar görüntülenebilir.
4
>6OD\WJ|VWHULVL@ile
sadece derecelendirilmiö fotoõraflar ve videolar
izlenebilir.
Digital Photo Professional ile (size verilen yazÕlÕm, sf. 302) sadece
derecelendirilmiö fotoõraflar ve videolar seçilebilir.
:indoZs Vista ve :indoZs 7 ile dosya bilgileri ekranÕ veya size verilen
resim görüntüleyici ile derecelendirme kontrol edilebilir.
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Qú]OHPH(VQDV×QGD+×]O×.RQWURO
ózleme esnasÕnda Q tuöuna basÕlÕrsa, öu öõeler ayarlanabilir:
[
Görüntü Koruma], [ b Döndürme], [ 9 Derecelendirme],
[ U YaratÕcÕ filtreler], ><HQLGHQER\XWODQG×UPD@(sadece
JPEG
S
görüntüler) ve [ e Görüntü atlama 6 ]. Videolar için, sadece
yukarÕda koyu renkte verilen iölevler ayarlanabilir.

WXüXQDEDV×Q
1 QGörüntü
izleme esnasÕnda Q
tuöuna basÕn.
HÕzlÕ Kontrol ile atanabilen iölevler
ekranÕn sol kÕsmÕnda görüntülenir.

2 %LULüOHYVHoLQYHD\DUOD\×Q
V tuöuna basarak bir iölev seçin.
Seçilen iölevin adÕ ve geçerli ayarÕ alt
kÕsÕmda görüntülenir.
óölevi ayarlamak için U kadranÕnÕ
çevirin.
YaratÕcÕ filtreler ve Yeniden
boyutlandÕrma seçeneklerinde iölevi
ayarlamak için 0 tuöuna basÕn.
AyrÕntÕlar hakkÕnda bilgi için YaratÕcÕ
filtreler konusunda 230. sayfaya,
Yeniden boyutlandÕrma konusunda
233. sayfaya bakÕn. óölemi iptal etmek
için M tuöuna basÕn.

3 $\DUGDQo×N×Q
HÕzlÕ Kontrol simgelerini ve iölev
ayarlarÕnÕ kapatmak için Q tuöuna
basÕn.
Bir görüntüyü döndürmek için >2WRPDWLNG|QGUPH@menüsünü
5
PD olarak ayarlayÕn. >2WRPDWLNG|QGUPH@
>$o×N@
ayarÕ
5
>$o×N@
D veya [KapalÕ] olarak ayarlandÕõÕnda, [ b Döndürme] ayarÕ
görüntüye kaydedilir ancak fotoõraf makinesi görüntüyü döndürerek
ekrana getirmez.
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Q ózleme EsnasÕnda HÕzlÕ Kontrol

óndeks görüntüleme esnasÕnda Q tuöuna basÕlÕrsa, tek tek görüntü
izleme ekranÕna geçilir ve HÕzlÕ Kontrol ekranÕ görüntülenir. Q tuöuna
tekrar basÕlÕrsa indeks ekranÕna geri dönülür.
Baöka bir fotoõraf makinesiyle çekilen fotoõraflar için seçilebilir iölevler
sÕnÕrlÕdÕr.
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k 9LGHRODU×Q7DG×Q×d×NDUPD
Videolar temelde öu üç öekilde izlenebilir:

7HOHYL]\RQ6HWLQGHú]OHPH

(p.218, 221)

Size verilen AV kablosunu veya HTC-100
HDMI Kablosunu (ayrÕ satÕlÕr) kullanarak
fotoõraf makinesini bir televizyon setine
baõlayÕn. Sonra, çekilen videolarÕ ve
fotoõraflarÕ televizyonda izleyin.
High-Definition bir televizyon setiniz varsa
ve fotoõraf makinesini bir HDMI kablosuyla
baõladÕysanÕz, Full HD ( Full High-Definition:
1920x1080) ve HD (High Definition: 1280x720)
videolarÕ yüksek görüntü kalitesiyle
izleyebilirsiniz.
Karttaki videolar sadece MOV dosyalarÕyla uyumlu cihazlarda
izlenebilir.
Sabit disk kayÕt cihazlarÕnda bir HDMI IN terminali bulunmadÕõÕ için,
fotoõraf makinesi bir HDMI kablosuyla baõlanamaz.
Fotoõraf makinesi bir USB kablosuyla sabit disk kayÕt cihazÕna baõlansa
bile, videolar ve fotoõraflar kaydedilemez ve izlenemez.

)RWRùUDI0DNLQHVLQLQ/&'0RQLW|UQGHú]OHPH

(sf.212-217)

Görüntüleri fotoõraf makinesinin LCD
monitöründe izleyebilirsiniz. Görüntünün
ilk ve son sahnelerini düzenleyebilirsiniz.
AyrÕca, karttaki fotoõraflarÕ ve videolarÕ
otomatik slayt gösterisi olarak
izleyebilirsiniz.

Kiöisel bilgisayarda düzenlenen bir video, karta geri yazÕlamaz ve fotoõraf
makinesiyle izlenemez. Ancak, =oomBroZser E;/ImageBroZser
(size verilen yazÕlÕm) ile düzenlenen video snapshot sahneleri fotoõraf
makinesinde izlenebilir.
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k VideolarÕn TadÕnÕ ÇÕkarma

.LüLVHO%LOJLVD\DUGDú]OHPHYH']HQOHPH
(=oomBroZser E;/ImageBroZser için PDF dosyasÕ kullanÕm kÕlavuzuna bakÕn,
sf. 304)

Karta kayÕtlÕ videolar, kiöisel bilgisayara
aktarÕlabilir ve =oomBroZser
E;/ImageBroZser (verilen yazÕlÕm, sf. 302)
ile izlenebilir veya düzenlenebilir.

Videonun kiöisel bilgisayarda düzgün bir öekilde izlenmesi için, kiöisel
bilgisayarÕn yüksek performanslÕ bir model olmasÕ gerekir. =oomBroZser
E;/ImageBroZser için donanÕm gereksinimleri için PDF dosyasÕ kullanÕm
kÕlavuzuna bakÕn.
VideolarÕ izlemek veya düzenlemek için piyasadan temin edilen bir
yazÕlÕmÕ kullanmak istiyorsanÕz, bu yazÕlÕmÕn MOV dosyalarÕ ile uyumlu
olduõundan emin olun. Piyasadan alÕnan yazÕlÕmlar ilgili ayrÕntÕlar için
yazÕlÕm üreticisine baövurun.
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k 9LGHRODU×ú]OHPH

1

Görüntüyü izleyin.
Görüntüleri izlemek için x
tuöuna basÕn.

video seçin.
2 BirU
tuöuna basarak bir video seçin.
Tek tek görüntü izlemede, sol üstte
görüntülenen 1s simgesi bunun bir
video olduõunu gösterir. Video çekim bir
video snapshot sahnesi ise s simgesi
görüntülenir.
Çekim bilgileri ekranÕna geri dönmek
için C tuöuna basÕn (sf. 227).
óndeks ekranÕnda, görüntünün sol kenarÕndaki
delikli çizgi bunun bir video olduõunu
gösterir. Videolar indeks ekranÕnda
görüntülenemeyeceõi için, tek tek görüntü
izlemeye geçmek için 0 tuöuna basÕn.

3 7HNWHNJ|UQWL]OHPHHNUDQ×QGD
WXüXQDEDV×Q
0
Altta video izleme paneli görüntülenir.

Hoparlör
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izleyin.
4 Videoyu
7 (ózleme) öõesini seçin, sonra

0 tuöuna basÕn.
Video izlenmeye baölar.
0 tuöuna basÕlarak video izleme
duraklatÕlabilir.
Video izleme esnasÕnda, 6 kadranÕ
çevrilerek ses seviyesi ayarlanabilir.
ózleme prosedürüyle ilgili daha fazla
ayrÕntÕ için bir sonraki sayfaya bakÕn.

k VideolarÕ ózleme

úüOHY

2d×N×ü
7 ú]OHPH

ú]OHPH$o×NODPDV×
Tek tek görüntü izlemeye geri döner.
0 tuöuna basarak izleme ve durdurma arasÕnda geçiö yapÕlÕr.

8 $ù×UoHNLP

U tuöuna basarak aõÕr çekim hÕzÕnÕ ayarlayÕn.
AõÕr çekim hÕzÕ saõ üstte gösterilir.

5 úONNDUH

Videonun ilk karesi görüntülenir.

3 gQFHNLNDUH

0 tuöuna her basÕldÕõÕnda bir önceki kare görüntülenir.
0 tuöu basÕlÕ tutulursa, video geri sarÕlÕr.

4 6RQNDUH

0 tuöuna her basÕöta video kare kare atlayarak
gösterilir.
0 tuöu basÕlÕ tutulursa, video ileri sarÕlÕr.
Videonun son karesi görüntülenir.

X ']HQOHPH

Düzenleme ekranÕ görüntülenir (sf. 214)

Fon
P]LùL 

Bir videoyu seçilen fon müziõi ile izlenir
(sf. 217).

6 6RQUDNLNDUH

ózleme konumu
PPҋ ss”

ózleme süresi (dakika:saniye)

96HV6HYL\HVL

6 kadranÕnÕ çevirerek yerleöik hoparlörün
(sf. 212) ses seviyesi ayarlanabilir.

* Fon müziõi ayarlanÕrsa, video sesi kapanÕr.

3 Bas Yükseltici
Pes bas tonlarÕnÕn duyulmasÕnÕ kolaylaötÕrÕr. Bu iölev, sadece fotoõraf
makinesinin yerleöik hoparlörü ile ses yürütmesi yapÕldÕõÕnda etkili olur.
[ 4 Bas yükseltici]’yi [Etkin] olarak
ayarlayÕn.
Seste cÕzÕrtÕ olursa, [Bas yükseltici]’yi
>'HYUHG×ü×@ olarak ayarlamanÕz gerekir.

Tam öarMlÕ bir LP-E8 Pil Paketi ile 23°C/73°F’ta yaklaöÕk 2 saat 30 dakika
sürekli çekim yapÕlabilir.
Video çekim esnasÕnda bir fotoõraf çekilirse, video izleme esnasÕnda
yaklaöÕk 1 sn. boyunca çekilen fotoõraf görüntülenir.
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X9LGHRQXQúONYH6RQ6DKQHOHULQL']HQOHPH
Videonun ilk ve son sahnesi 1 sn.’lik artÕölarla düzenlenebilir.

9LGHRL]OHPHHNUDQ×QGD
1X
|ùHVLQLVHoLQ
Düzenleme ekranÕ görüntülenir.

2 ']HQOHQHFHNE|OPEHOLUOH\LQ
U (BaöÕnÕ kes) veya V(Sonucu kes

) öõesini seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
U tuöuna basarak önceki veya sonraki
kareleri görün. Tuöu basÕlÕ tutarak kareler
arasÕnda hÕzlÕca ilerleyin.
Hangi bölümün düzenleneceõine karar
verdikten sonra 0 tuöuna basÕn.
EkranÕn üst kÕsmÕnda mavi renkte
vurgulanan bölüm, kalan kÕsÕmdÕr.

3 ']HQOHQHQYLGHR\XNRQWUROHGLQ
7 öõesini seçin ve mavi renkte vurgulanan
bölümü izlemek için 0 tuöuna basÕn.
Düzenlemeyi deõiötirmek için, 2. adÕma
geri dönün.
Düzenleme iölemini iptal etmek için
2 öõesini seçin ve 0 tuöuna basÕn.

4 9LGHR\XND\GHGLQ
W öõesini seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
KayÕt ekranÕ görüntülenir.
Yeni bir video olarak kaydetmek için,
><HQLGRV\D@’yi seçin. Bu dosyayÕ
kaydedip, oriMinal video dosyasÕnÕn
0
üzerine yazmak için >h]HULQH\D]@’Õ
seçin. Sonra <SET> tuöuna basÕn.
Düzenleme iölemi 1 sn.’lik artÕölarla ( X ile gösterilen konum) yapÕldÕõÕ için,
videonun tam olarak nerede düzenleneceõi belirlenen konuma göre farklÕlÕk gösterebilir.
Kartta yeterli boö alan yoksa ><HQLGRV\D@ seçilemez.
=oomBroZser E;/ImageBroZser (size verilen yazÕlÕm, sf. 302), daha
fazla düzenleme iölevi saõlar.
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36OD\W*|VWHULVL 2WRPDWLNú]OHPH 
Karttaki görüntüleri otomatik slayt gösterisi olarak izleyebilirsiniz.

1
ózlenecek görüntü sayÕsÕ

[Slayt gösterisi]’ni seçin.
4 sekmesinde [Slayt gösterisi]’ni
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.

2 ú]OHQHFHNJ|UQWOHULVHoLQ
V tuöuna basarak istediõiniz seçeneõi
belirleyin, sonra 0 tuöuna basÕn.

>7PJ|UQWOHU9LGHRODU)RWRùUDIODU@
V tuöuna basarak aöaõÕdakilerden
birini seçin: >7PJ|UQWOHU
j
9LGHRODU)RWRùUDIODU@.
z
k
Sonra 0 tuöuna basÕn.

>7DULK.ODV|U'HUHFHOHQGLUPH@
V tuöuna basarak aöaõÕdakilerden
birini seçin: >7DULK.ODV|U
n
i
'HUHFHOHQGLUPH@
xH öõesi vurgulandÕõÕnda
C tuöuna basÕn.
V tuöuna basarak istediõiniz
seçeneõi belirleyin, sonra
0 tuöuna basÕn.
gùH

ú]OHPH$o×NODPDV×

j7PJ|UQWOHU Karttaki tüm videolar ve fotoõraflar izlenir.

n.ODV|U

Seçilen çekim tarihine ait videolar ve fotoõraflar
izlenir.
Seçilen klasördeki fotoõraflar ve videolar izlenir.

k9LGHRODU

Sadece karttaki videolar izlenir.

iTarih

z)RWRùUDIODU Sadece karttaki fotoõraflar izlenir.
9'HUHFHOHQGLUPH

Kartta bulunan sadece seçilen derecelendirmeye uygun
videolar ve fotoõraflar izlenir.
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3 Slayt Gösterisi (Otomatik ózleme)

3 >.XUXOXP@ҋXLVWHGLùLQL]JLEL
D\DUOD\×Q
V tuöuna basarak [Kurulum]’u seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.
>.
>*|UQWOHPHVUHVL@(fotoõraflar),
>7HNUDUOD@>*HoLüHIHNWL@ ve
>)RQP]LùL@seçimi yapÕn.
Fon müziõi seçim prosedürü bir
sonraki sayfada açÕklanÕr.
AyarlarÕ seçtikten sonra M
tuöuna basÕn.
>*|UQWOHPHVUHVL@

>*HoLüHIHNWL@
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[Tekrarla]

>)RQP]LùL@

3 Slayt Gösterisi (Otomatik ózleme)

4 6OD\WJ|VWHULVLQLEDüODW×Q
V tuöuna basarak >%DüODW@’Õ seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.
>*|UQW\NOHQL\RU«@ mesaMÕ
görüntülendikten sonra, slayt
gösterisi baölar.

5 6OD\WJ|VWHULVLQGHQo×N×Q
Slayt gösterisinden çÕkmak ve ayar ekranÕna
geri dönmek için M tuöuna basÕn.

)RQ0]LùLQL$\DUODPD
>)RQP]LùL@’ni >$o×N@ olarak
ayarlayÕn, sonra 0 tuöuna basÕn.
Vtuöuna basarak istediõiniz fon
müziõini seçin, sonra 0 tuöuna
basÕn. Birden fazla fon müziõi de
seçebilirsiniz.
Fon müziõinden bir bölüm dinlemek için C tuöuna basÕn.
Baöka bir fon müziõini dinlemek için Vtuöuna basÕn. Fon müziõi
dinlemesini durdurmak için tekrar C tuöuna basÕn.
6 kadranÕnÕ çevirerek ses seviyesini ayarlayÕn.
Ayar seçildikten sonra M tuöuna basÕn.
Slayt gösterisini duraklatmak için 0 tuöuna basÕn. Duraklatma esnasÕnda
görüntünün sol üst kÕsmÕnda G öõesi görüntülenir. Slayt gösterisine
devam etmek için tekrar 0 tuöuna basÕn.
Otomatik izleme esnasÕnda fotoõraf görüntüleme formatÕnÕ deõiötirmek için
C tuöuna basabilirsiniz (sf. 71).
Video izleme esnasÕnda, 6 kadranÕnÕ çevirerek ses seviyesini
ayarlayabilirsiniz.
Duraklatma esnasÕnda, U kadranÕnÕ çevirerek bir sonraki çekimi
görüntüleyebilirsiniz.
Slayt gösterisi esnasÕnda, otomatik kapanma iölevi etkili olmaz.
Görüntüleme süresi, görüntüye baõlÕ olarak deõiöebilir.
Slayt gösterisini bir televizyon setinde göstermek için 218. sayfalara bakÕn.
Fotoõraf makinesi satÕn alÕndÕõÕnda seçili bir fon müziõi bulunmaz. Fon
müziõi parçalarÕnÕ karta kopyalamak için öncelikle EOS YardÕmcÕ
ProgramÕ’nÕ (size verilen yazÕlÕm) kullanmanÕz gerekir. AyrÕntÕlar için
CD-ROM’da bulunan EOS YardÕmcÕ ProgramÕ’na bakÕn.
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*|UQWOHUL7HOHYL]\RQGDú]OHPH
FotoõraflarÕ ve videolarÕ bir televizyon setinde de görüntüleyebilirsiniz.
Videonun ses seviyesini televizyonla ayarlayÕn.Fotoõraf makinesi ile ses
seviyesi ayarlanamaz.
Fotoõraf makinesi ve televizyon arasÕndaki baõlantÕyÕ kurmadan veya
kesmeden önce fotoõraf makinesini ve televizyonu kapatÕn.
Televizyon setine baõlÕ olarak, görüntülenen çekimin bir bölümü kesilebilir.

+' +LJK'HILQLWLRQ 7HOHYL]\RQ6HWOHULQGH*|UQWOHPH
HTC-100 HDMI Kablosu (ayrÕ satÕlÕr) gerekir.

1

+'0,NDEORVXQXIRWRùUDI
PDNLQHVLQHEDùOD\×Q
Fiöi d HDMI MINI logosu fotoõraf
makinesine arkasÕ dönük kalacak
öekilde HDMI OUT terminaline takÕn.

2 +'0,NDEORVXQXWHOHYL]\RQ
VHWLQHEDùOD\×Q
HDMI kablosunu televizyonun
HDMI IN baõlantÕ noktasÕna takÕn.

3 7HOHYL]\RQXDo×QYHEDùODQW×
QRNWDV×Q×VHoPHNLoLQWHOHYL]\RQXQ
YLGHRJLULüLQLGHùLüWLULQ

4 )RWRùUDIPDNLQHVLQLQDoPDNDSDPD
GùPHVLQL
1 Do×N NRQXPXQD
JHWLULQ
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Görüntüleri Televizyonda ózleme

WXüXQDEDV×Q
5x
Görüntü televizyon ekranÕnda görüntülenir.
(Fotoõraf makinesinin LCD monitöründe
hiçbir öey görüntülenmez.)

Görüntü, otomatik olarak televizyonun
en yüksek çözünürlük ayarÕnda görüntülenir.
C tuöuna basarak ekran formatÕ
deõiötirilebilir.
VideolarÕ izlemek için 212. sayfaya bakÕn.
Fotoõraf makinesinin D terminaline baöka herhangi bir cihazÕ
baõlamayÕn. Aksi takdirde arÕza oluöabilir.
BazÕ televizyonlarda çekilen görüntüler izlenemez. Bu durumda, size
verilen AV kablosunu kullanarak televizyona baõlanÕn.
Fotoõraf makinesinin q terminali ve D terminali aynÕ
anda kullanÕlamaz.

+'0,&(&79VHWOHULLoLQ
HDMI CEC* uyumlu bir televizyon seti HDMI kablosuyla fotoõraf makinesine
baõlandÕõÕnda, izleme iölemleri için televizyonun uzaktan kumandasÕ kullanÕlabilir.
* HDMI standart iölevi, birden fazla HDMI cihazÕnÕn tek bir uzaktan kumanda
ünitesiyle kontrol edilmesini saõlar.

1

>+'0,LOH.RQWURO@ҋVHoLQ
4 sekmesinde [HDMI ile kontrol]’ü
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
>(WNLQ@’i seçin, sonra 0 tuöuna
basÕn.

2 )RWRùUDIPDNLQHVLQLELU
WHOHYL]\RQDEDùOD\×Q
Fotoõraf makinesini televizyona baõlamak
için bir HDMI kablosu kullanÕn.
Televizyonun giriöi otomatik olarak
fotoõraf makinesine baõlÕ HDMI
baõlantÕ noktasÕna geçer.
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x
3 )RWRùUDIPDNLQHVLQLQWXüXQDEDV×Q
Televizyon ekranÕnda bir çekim görüntülenir
ve görüntüleri izlemek için televizyonun
uzaktan kumandasÕ görüntülenebilir.

4 %LUIRWRùUDIYH\DYLGHRVHoLQ
Point the remote control toZard the
Uzaktan kumandayÕ televizyona
yöneltin ve / tuöuna basarak bir
görüntü seçin.
)RWRùUDIL]OHPHPHQV

5 8]DNWDQNXPDQGDQ×Q(QWHU
WXüXQDEDV×Q

9LGHRL]OHPHPHQV
: Geri
: 9 görüntülü indeks
: Video Oynatma
: Slayt gösterisi
: Çekim bilgileri ekranÕ
: Döndürme

Menü görüntülenir ve sol tarafta
gösterilen izleme iölemleri
gerçekleötirilebilir.
/ tuöuna basarak istediõiniz seçeneõi
belirleyin, sonra Enter tuöuna basÕn.
Slayt gösterisi için uzaktan kumandanÕn
/ tuöuna basarak bir seçenek belirleyin,
sonra Enter tuöuna basÕn.
>*HULG|Q@ öõesi seçilir ve Enter
tuöuna basÕlÕrsa, menü kaybolur ve
görüntü seçimi için / tuöu
kullanÕlabilir.

BazÕ televizyon setlerinde önce HDMI CEC baõlantÕsÕnÕ kurmanÕz gerekir.
AyrÕntÕlar için, televizyonun kullanÕm kÕlavuzuna bakÕn.
BazÕ televizyonlar, HDMI CEC uyumlu olsalar bile düzgün çalÕömayabilirler.
Bu durumda, HDMI kablosunu sökün, fotoõraf makinesinin >+'0,LOH
4
NRQWURO@menüsünü [Devre dÕöÕ] olarak ayarlayÕn ve izleme iölemlerini
kontrol etmek için fotoõraf makinesini kullanÕn.

220
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+' +LJK'HILQLWLRQ 2OPD\DQ7HOHYL]\RQ6HWOHULQGH*|UQWOHPH

1

6L]HYHULOHQ$9NDEORVXQXIRWRùUDI
PDNLQHVLQHEDùOD\×Q
Fiöi Canon logosu fotoõraf
makinesine dönük kalacak öekilde
q terminaline takÕn.

(KÕrmÕzÕ)
(Beyaz)
(SarÕ)

2 $9NDEORVXQXWHOHYL]\RQVHWLQH
EDùOD\×Q
AV kablosunu, televizyonun IN
terminaline ve ses IN terminaline
baõlayÕn.

3 7HOHYL]\RQXDo×QYHEDùODQW×
QRNWDV×Q×VHoPHNLoLQWHOHYL]\RQXQ
YLGHRJLULüLQLGHùLüWLULQ

4 )RWRùUDIPDNLQHVLQLQDoPDNDSDPD
GùPHVLQL
1 Do×N NRQXPXQDJHWLULQ
x
WXüXQDEDV×Q
5 Görüntü televizyon ekranÕnda
görüntülenir. (Fotoõraf makinesinin
LCD monitöründe hiçbir öey
görüntülenmez.)
VideolarÕ izlemek için 212. sayfaya
bakÕn.

Size verilenden baöka AV kablosu kullanmayÕn. FarklÕ bir kablo
kullanÕlÕrsa çekimler düzgün görüntülenmeyebilir.
Video sistemi formatÕ televizyonunki ile eöleömiyorsa, çekimler düzgün
görüntülenmez. [ 6 Video sistemi] menü seçeneõiyle uygun video
sistemi formatÕnÕ ayarlayÕn.
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K Görüntüleri Korumaya Alma
Bir görüntünün korumaya alÕnmasÕ kazara silinmesini önler.

3 Görüntüleri Tek Tek Korumaya Alma

1

>*|UQWOHULNRUXPD\DDO@ҋ×VHoLQ
3sekmesinde [Görüntü korumaya al]’Õ
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
Koruma ayarÕ ekranÕ görüntülenir.

2 >*|UQWOHULVHo@ҋLVHoLQ
>*|UQWOHULVHo@’i seçin, sonra
0 tuöuna basÕn.

Görüntü koruma simgesi

3 *|UQW\NRUXPD\DDO×Q
U tuöuna basarak korumaya
alÕnacak görüntüyü seçin, sonra
0 tuöuna basÕn.
Görüntü korumaya alÕndÕõÕnda,
ekranÕn üst kÕsmÕnda K simgesi
görüntülenir.
Görüntü korumasÕnÕ iptal etmek için
tekrar 0 tuöuna basÕn.K simgesi
kaybolur.
Baöka bir görüntüyü korumaya
almak için 3. adÕmÕ tekrarlayÕn.
Görüntü korumasÕndan çÕkmak
için M tuöuna basÕn. Menü
yeniden görüntülenir.
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K Görüntüleri Korumaya Alma

3 Klasördeki ve Karttaki Tüm Görüntüleri Korumaya Alma
Kartta veya klasördeki görüntülerin tümünü tek iölemle korumaya alabilirsiniz.
[ 3 Görüntüleri korumaya al] menü
seçeneõi, [Klasördeki tüm görüntüler] veya
[Karttaki tüm görüntüler] olarak
ayarlandÕõÕnda, karttaki veya klasördeki
tüm görüntüler korumaya alÕnÕr.
Görüntü korumasÕnÕ iptal etmek için
>.ODV|UGHNLWPJ|UQWOHULQNRUXPDV×Q×
NDOG×U@veya [Karttaki tüm görüntülerin
NRUXPDV×Q×NDOG×U@’Õ seçin.

.DUWIRUPDWODQG×ù×QGD(sf. 45), NRUXPDDOW×QGDNLJ|UQWOHUGHVLOLQLU
Videolar da korumaya alÕnabilir.
Bir görüntü korumaya alÕndÕõÕ takdirde, fotoõraf makinesinin silme
iöleviyle silinemez. Korumaya alÕnmÕö bir görüntüyü silmek için önce
korumayÕ iptal edin.
Tüm görüntüler silinirse (sf. 225), sadece koruma altÕndaki görüntüler
korunur. Bu iölem gereksiz çekimleri tek seferde silmek için kullanÕölÕdÕr.
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L*|UQWOHUL6LOPH
Görüntüleri tek tek veya toplu halde silebilirsiniz. Koruma altÕndaki
görüntüler (sf. 222) silinemez.
*|UQWVLOLQGLNWHQVRQUDJHULNXUWDU×ODPD]6LOPHGHQ|QFH
J|UQW\HLKWL\DF×Q×]ROPDG×ù×QGDQHPLQROXQgQHPOL
J|UQWOHULQND]DUDVLOLQPHVLQL|QOHPHNLoLQEXQODU×NRUXPD\D
DO×QJ|UQWQQVLOLQPHVLKHPKHPGH
73
1 73
1
J|UQW\VLOHU

7HN7HN*|UQW6LOPH

1 6LOLQHFHNJ|UQW\HNUDQDJHWLULQ
L
2 WXüXQDEDV×Q
EkranÕn altÕ kÕsmÕnda bir silme
diyalogu görüntülenir.

3 *|UQW\VLOLQ
>6LO@’i seçin, sonra 0 tuöuna
basÕn. Görüntülenen resim silinir.

3 *|UQWOHUL7RSOX+DOGH6LOPHNLoLQLOHúüDUHWOHPH
X
Silinecek görüntüler iöaretlendiõinde tek seferde topluca silinebilirler.

1
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>*|UQWOHULVLO@ҋLVHoLQ
3 sekmesinde>*|UQWOHULVLO@’i
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.

L Görüntüleri Silme

seç ve sil]’i seçin.
2 [Görüntüleri
[Görüntüleri seç ve sil]’i seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.
Resimler görüntülenir.
Üç görüntülü ekranÕ getirmek için
I tuöuna basÕn. Tek tek görüntü
izlemeye geri dönmek için u tuöuna
basÕn.

görüntüleri seçin.
3 Silinecek
Silinecek görüntüyü seçmek için
U tuöuna basÕn, sonra V tuöuna
basÕn.
Sol üstte X iöareti görüntülenir.
Silmek üzere baöka bir görüntü
seçmek için 3. adÕmÕ tekrarlayÕn.

silin.
4 Görüntüleri
L tuöuna basÕn.
[Tamam]’Õ seçin, sonra 0
tuöuna basÕn.
Seçilen görüntüleri silinir.

3Klasördeki ve Karttaki Tüm Görüntüleri Silme
Kartta veya klasördeki görüntülerin tümünü tek iölemle silebilirsiniz. [
3 Görüntüleri sil] menü seçeneõi, [Klasördeki tüm görüntüler] veya
[Karttaki tüm görüntüler] olarak ayarlandÕõÕnda, karttaki veya
klasördeki tüm görüntüler silinir.

Koruma altÕndaki görüntüleri de silmek için kartÕ formatlayÕn (sf. 45).
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C,1)2dHNLP%LOJLOHUL(NUDQ×
<DUDW×F×$ODQ0RGXQGDdHNLOHQ*|UQWgUQHNOHUL
Poz telafi miktarÕ
Flaö poz telafisi miktarÕ

Koruma
Derecelendirme
Klasör numarasÕ Dosya numarasÕ

Diyafram

Histogram
(ParlaklÕk/RGB)

Enstantane hÕzÕ

Resim Stili/AyarlarÕ

Poz ölçüm modu
Çekim modu

ISO hÕzÕ
Vurgulama tonu önceliõi

Beyaz ayarÕ
Görüntü kaydÕ
kalitesi
ózleme numarasÕ/
KayÕtlÕ toplam görüntü

Renk alanÕ
Çekim tarihi ve saati
Ekli görüntü doõrulama verisi
Beyaz ayarÕ düzeltisi

Eye-Fi kart aktarÕm durumu

Dosya boyutu

* 1 +73 görüntülerde 1 dosya boyutu görüntülenir.
* Video çekim esnasÕnda çekilen fotoõraflar, G tuöuna basÕlarak görüntülenebilir.
* Görüntüye yaratÕcÕ filtre veya Yeniden boyutlandÕrma uygulandÕõÕnda,
1+ simgesi, u simgesi ile deõiöir.
* Flaö poz telafisi olmadan yapÕlan flaölÕ fotoõraf çekimleri
simgesi ile iöaretlenir.
Flaö poz telafisi ile çekilen görüntüler ise y simgesi ile görüntülenir.
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C INFO Çekim Bilgileri EkranÕ

7HPHO$ODQ0RGXQGDdHNLOHQ*|UQWgUQHNOHUL

Ambiyans ve ambiyans
efektleri

Çekim modu

AydÕnlatma veya
sahne
* Temel Alan modlarÕnda çekilen görüntüler için görüntülenen bilgiler çekim
moduna baõlÕ olarak deõiöir.
* C modunda çekilen fotoõraflarda >)RQEXODQ×NO×ù×@ görülür.

9LGHR0RGXQGDdHNLOHQ9LGHRgUQHNOHUL
Çekim süresi
Video/ózleme

Video çekim için
enstantane hÕzÕ
ve diyafram

Video çekim
modu
KayÕt sistemi
Video kaydÕ boyutu

Video dosyasÕ
boyutu
Çekim hÕzÕ

* Manuel poz kullanÕlmÕösa, enstantane hÕzÕ, diyafram deõeri ve ISO hÕzÕ
(manuel olarak ayarlanmÕösa) görüntülenir.
* Video snapshot çekimler için
simgesi görüntülenir.
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9XUJXODPD8\DU×V×+DNN×QGD
Çekim bilgileri görüntülendiõinde, aöÕrÕ pozlanmÕö vurgulama alanlarÕ yanÕp
söner. AöÕrÕ pozlanan alanlarda daha fazla görüntü ayrÕntÕsÕ elde etmek
için poz telafisini negatif bir miktara getirin ve tekrar çekim yapÕn.
+LVWRJUDP+DNN×QGD
ParkalÕlÕk histogramÕ, poz seviyesi daõÕlÕmÕnÕ ve genel parlaklÕõÕ
gösterir. RGB histogramÕ ise renk doygunluõu ve gri tonlamasÕ
kontrolü içindir. Gösterge, >+LVWRJUDP@
ile deõiötirilebilir.
4
>3DUODNO×N@(NUDQ×
Bu histogram, görüntünün parlaklÕk düzeyi daõÕlÕmÕnÕ gUQHN+LVWRJUDPODU
gösteren bir grafiktir. Yatay eksen parlaklÕk düzeyini
(solda daha karanlÕk, saõda daha parlak) gösterirken,
dikey eksen her bir parlaklÕk düzeyi için kaç tane
pikselin bulunduõunu gösterir. Sola doõru ne kadar
KaranlÕk görüntü
çok piksel varsa, görüntü o denli karanlÕklaöÕr.
Ve saõa doõru ne kadar çok piksel varsa, görüntü
o denli parlar. Solda çok fazla sayÕda piksel varsa,
gölge ayrÕntÕsÕ kaybolur. Ve saõda çok fazla sayÕda
Normal parlaklÕk
piksel varsa, vurgulama ayrÕntÕsÕ kaybolur.
AralarÕndaki derecelendirme yeniden yapÕlÕr.
Görüntüyü ve görüntünün parlaklÕk histogramÕ
kontrol edilirse, poz seviyesi eõimi ve genel ton
Parlak görüntü
deõiöimleri görülebilir.
>5*%@(NUDQ×
Bu histogram, görüntüde her bir ana rengin parlaklÕk düzeyi daõÕlÕmÕnÕ
(RGB veya kÕrmÕzÕ, yeöil ve mavi) gösteren grafiktir. Yatay eksen renk
parlaklÕõÕ düzeyini (solda daha karanlÕk, saõda daha parlak) gösterirken,
dikey eksen her bir rengin parlaklÕk düzeyi için kaç tane pikselin
bulunduõunu gösterir. Sola doõru ne kadar çok piksel varsa, görüntü
o denli karanlÕklaöÕr ve vurgusu kaybolur. Ve saõa doõru ne kadar çok
piksel varsa, görüntü o denli parlar ve renk yoõunlaöÕr. Solda çok fazla
sayÕda piksel varsa, ilgili renk bilgisi o denli eksik gösterilir. Ve saõda
çok fazla sayÕda piksel varsa, görüntü doygunluõu ayrÕntÕlÕsÕ ve fazla
doygun olur. Görüntünün RGB histogramÕ kontrol edilerek, rengin
doygunluk ve daõÕlÕm durumu ve beyaz ayarÕ eõimi görülebilir.
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Görüntüleri Çekim
6RQUDV×úüOHPOHPH
Görüntüler çekildikten sonra, YaratÕ filtreler
uygulanabilir veya görüntü yeniden boyutlandÕrÕlabilir
(daha düöük bir piksel sayÕsÕna).

FarklÕ bir fotoõraf makinesi ile çekilen görüntüleri
iölemlemek mümkün olmayabilir.
Görüntülerin burada açÕklandÕõÕ öekliyle çekim sonrasÕ
iölemlenmesi, fotoõraf makinesi C terminali ile bir
kiöisel bilgisayara baõlandÕõÕna yapÕlamayabilir.
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U<DUDW×F×)LOWUHOHU
Görüntüye öu YaratÕcÕ filtreleri uygulayabilir ve yeni bir görüntü olarak
kaydedebilirsiniz: Grenli S/B, Yumuöak odak, BalÕk Gözü Efekti,
Oyuncak kamera efekti ve Minyatür efekti.

1

><DUDW×F×ILOWUHOHU@ҋLVHoLQ
3 sekmesinde ><DUDW×F×ILOWUHOHU@’i
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
Çekimler görüntülenir.

2 %LUJ|UQWVHoLQ
Filtre uygulamak istediõiniz görüntüyü
seçin.
I tuöuna basarak indeks ekranÕna
geçebilir ve bir görüntü seçebilirsiniz.

3 %LUILOWUHVHoLQ
0 tuöuna basÕldÕõÕnda YaratÕcÕ
filtreler görüntülenir.
YaratÕcÕ filtrelerle ilgili ayrÕntÕlar için
232. sayfaya bakÕn.
Filtreyi seçmek için U tuöuna
basÕn, sonra0 tuöuna basÕn.
ólgili filtre uygulanmÕö görüntü ekrana
gelir.

4 )LOWUHHIHNWLQLD\DUOD\×Q
Filtre efektini ayarlamak için U tuöuna
basÕn, sonra 0 tuöuna basÕn.
Minyatür efektinde, V tuöuna
basÕn ve efektin net görünmesini
istediõiniz (beyaz çerçeve içindeki)
alanÕ seçin. Sonra 0 tuöuna
basÕn.
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kaydedin.
5 Görüntüyü
Görüntüyü kaydetmek için [Tamam]’Õ
seçin.
Hedef klasörü ve görüntü dosyasÕ
numarasÕnÕ not edin, sonra [Tamam]’Õ
seçin.
Baöka bir görüntüye filtre uygulamak
için 2-5. adÕmlarÕ tekrarlayÕn.
ÇÕkÕö yapmak ve menüye dönmek
için M tuöuna basÕn.

1 veya 1 +73 görüntülerde, 1 görüntüye YaratÕcÕ filtre uygulanÕr ve
bir JPEG görüntü olarak kaydedilir. CanlÕ Görünüm görüntüsü için bir
en/boy oranÕ ayarlanmÕösa veya 1 görüntüye bir YaratÕcÕ filtre
uygulanÕrsa, görüntü ayarlanan en/boy oranÕyla kaydedilir.
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<DUDW×F×)LOWUHg]HOOLNOHUL
Grenli S/B
Görüntüyü grenli ve siyah/beyaz hale getirir. Kontrast ayarÕ yapÕlarak
siyah/beyaz efekti deõiötirilebilir.
<XPXüDNRGDN
Çekime yumuöak bir görünüm kazandÕrÕr. BulanÕklÕk ayarÕ yapÕlarak,
yumuöaklÕk derecesi belirlenebilir.
%DO×N*|](IHNWL
Bir balÕk gözü lensinin oluöturduõu ektiyi oluöturur. Görüntüde
silindirik bir bükülme görülür.
Filtre efekti düzeyine baõlÕ olarak görüntü periferisi boyunca
kÕrpÕlacak alan deõiöebilir. AyrÕca, bu efekt görüntü merkezini
büyüteceõi için merkezdeki çözünürlükte çözünürlük sayÕsÕna baõlÕ
olarak bozulma olabilir. Bu nedenle, 4. adÕmda sonuç görüntüyü
kontrol ederken filtre efektini ayarlayÕn.
2\XQFDNNDPHUDHIHNWL
Bir oyuncak kameraya özgü renk daõÕlÕmÕ saõlar ve görüntünü
dört kenarÕnÕ karartÕr. Renk tonu ayarlanarak renk daõÕlÕmÕ
ayarlanabilir.
0LQ\DWUHIHNWL
Üç boyutlu görüntü efekti saõlar. 4. adÕmda <INFO> tuöuna
basarak görüntünün net görünmesini istediõiniz alana taöÕnan
beyaz çerçevenin yönünü (dikey/yatay) deõiötirebilirsiniz.
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S<HQLGHQER\XWODQG×UPD
Bir görüntüyü daha düöük bir piksel boyutuyla yeniden boyutlandÕrabilir
ve yeni bir görüntü olarak kaydedebilirsiniz. Sadece JPEG 3/4/a/b
görüntüler yeniden boyutlandÕrÕlabilir. JPEG c ve RA: görüntüler
yeniden boyutlandÕrÕlamaz.

1

><HQLGHQER\XWODQG×U@ҋ×VHoLQ
3 sekmesinde ><HQLGHQER\XWODQG×U@’Õ
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
The images Zill be displayed.

2 %LUJ|UQWVHoLQ
Yeniden boyutlandÕrmak istediõiniz
görüntüyü seçin.
I tuöuna basarak indeks ekranÕna
geçebilir ve bir görüntü seçebilirsiniz.

3 úVWHGLùLQL]J|UQWER\XWXQXVHoLQ
0 tuöuna basarak görüntü
boyutlarÕnÕ görüntüleyin.
Utuöuna basarak istediõiniz
görüntü boyutunu belirleyin, sonra
0 tuöuna basÕn.
Hedef boyutlar

4 *|UQW\ND\GHGLQ
Görüntüyü kaydetmek için
>7DPDP@’Õ seçin.
Hedef klasörü ve görüntü dosyasÕ
numarasÕnÕ not edin, sonra
>7DPDP@’Õ seçin.
Baöka bir görüntüyü yeniden
boyutlandÕrmak için 2 - 4. adÕmlarÕ
tekrarlayÕn.
ÇÕkÕö yapmak ve menüye dönmek
için M tuöuna basÕn.
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2ULMLQDO*|UQW%R\XWXQD*|UH<HQLGHQ%R\XWODQG×UPD6HoHQHNOHUL
Orijinal Görüntü Boyutu
3

0HYFXW<HQLGHQ%R\XWODQG×UPD$\DUODU×
4

a

b

k

k

k

k

k

k

k

k

k

4
a

c

k

b
c

*|UQW%R\XWODU×+DNN×QGD
3. adÕmda görüntülenen [8.0M 3456x2304] görüntü boyutunun (sf. 233)
en/boy oranÕ 3:2’dir. En/boy oranlarÕna göre görüntü boyutu aöaõÕdaki
tabloda verilir. YÕldÕzlÕ görüntü kaydÕ kalitesinde, piksel sayÕsÕ ayarlanan
en/boy oranÕyla tam olarak eöleömez. Görünü kÕsmen kÕrpÕlÕr.

Kalite

(Q%R\2UDQ×YH3LNVHO6D\×V×
3:2

4:3

16:9

1:1

4

3456x2304
3072x2304
3456x1944
2304x2304
(8.0 megapiksel) (7.0 megapiksel) (6.7 megapiksel) (5.3 megapiksel)

a

2592x1728
2304x1728
2592x1456*
1728x1728
(4.5 megapiksel) (4.0 megapiksel) (3.8 megapiksel) (3.0 megapiksel)

b

1920x1280
1696x1280*
1920x1080
1280x1280
(2.5 megapiksel) (2.2 megapiksel) (2.1 megapiksel) (1.6 megapiksel)

c

720x480
640x480
720x400*
480x480
(350,000 piksel) (310,000 piksel) (290,000 piksel) (230,000 piksel)
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Görüntüleri YazdÕrma
YazdÕrma i÷lemi (sf. 236)
Fotoõraf makinesini doõrudan bir yazÕcÕya baõlayabilir
ve karttaki resimleri yazdÕrabilirsiniz. Fotoõraf makinesi
“bir direkt baskÕ standardÕ olan “wPictBridge” ile
uyumludur.
Dijital BaskÕ Emri FormatÕ (DPOF) (sf. 245)
DPOF (DiMital BaskÕ Emri FormatÕ), karttaki resimleri
görüntü seçimi, baskÕ sayÕsÕ vb. gibi baskÕ talimatlarÕna
göre yazdÕrmanÕzÕ saõlar. Tek seferde biden fazla baskÕ
alabilir veya baskÕ makinesine baskÕ emri verebilirsiniz.
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%DVN×\D+D]×UO×N
'LUHNWEDVN×SURVHGUWDPDPHQIRWRùUDIPDNLQHVLWDUDI×QGDQ
/&'PRQLW|UHEDNDUNHQ\DS×O×U

)RWRùUDI0DNLQHVLQL<D]×F×\D%DùODPD

1

)RWRùUDIPDNLQHVLQLQ
DoPDNDSDPDGùPHVLQL
 NDSDO× NRQXPXQDJHWLULQ
2

2 <D]×F×\×NXUXQ
AyrÕntÕlar için, yazÕcÕnÕn kullanÕm
kÕlavuzuna bakÕn.

3 )RWRùUDIPDNLQHVLQL\D]×F×\D
EDùODPD
Size fotoõraf makinenizle verilen
arabirim kablosunu kullanÕn.
Kabloyu D simgesi fotoõraf
makinesi arkasÕnda kalacak öekilde
makinenin C terminaline
takÕn.
YazÕcÕya baõlanmak için yazÕcÕnÕn
kullanÕm kÕlavuzunu inceleyin.

4 <D]×F×\×Do×Q
5 )RWRùUDIPDNLQHVLQLQ
DoPDNDSDPDGùPHVLQL
1 Do×N NRQXPXQDJHWLULQ

BazÕ yazÕcÕlarda bip sesi duyulabilir.
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wPictBridge

izleyin.
6 Görüntüyü
x tuöuna basÕn.
Resim görüntülenir ve sol üstte
fotoõraf makinesinin yazÕcÕya
baõlandÕõÕnÕ belirten wsimgesi
görünür.

Videolar yazdÕrÕlamaz.
Fotoõraf makinesi sadece CP Direct veya Bubble Jet Direct ile uyumlu
yazÕcÕlarla kullanÕlamaz.
Size verilenden baöka arabirim kablosu kullanmayÕn.
5. adÕmda uzun bir bip sesi duyulursa bu yazÕcÕyla ilgili bir sorun
olduõunu gösterir. Hata mesaMÕ ile (sf. 244) belirtilen sorunu giderin.

Bu fotoõraf makinesiyle çekilmiö RA: görüntüler de yazdÕrÕlabilir.
Fotoõraf makinesini pille besliyorsanÕz, pilin tam öarMlÕ olduõundan
emin olun. Tam öarMlÕ bir pille yaklaöÕk 4 saat baskÕ alÕnabilir.
Kabloyu sökmeden önce fotoõraf makinesini ve yazÕcÕyÕ kapatÕn.
Kabloyu çÕkarmak için fiöten çekin (kabloyu çekmeyin).
Direkt baskÕ için fotoõraf makinesini beslemek için güç kaynaõÕ olarak
ACK-E8 AC Adaptörü (ayrÕ satÕlÕr) kullanÕlmasÕ önerilir.
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w%DVN×
(NUDQJ|VWHUJHVLYHD\DUVHoHQHNOHUL\D]×F×\DEDùO×RODUDN
GHùLüHELOLU%D]×D\DUODUNXOODQ×ODPD\DELOLU$\U×QW×ODULoLQ
\D]×F×Q×QNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q
YazÕcÕ baõlÕ simgesi

1

2
%DVN×D\DU×HNUDQ×

<D]G×U×ODFDNJ|UQW\VHoLQ
LCD monitörün sol üst kÕsmÕnda
wsimgesinin gösterilmediõinden
emin olun.
U tuöuna basarak yazdÕrÕlacak
resmi seçin.
0
WXüXQDEDV×Q

BaskÕ ayarÕ ekranÕ görüntülenir.
BaskÕ efektlerini ayarlar (sf. 240).
Resme bastÕrÕlacak tarih veya dosya
numarasÕnÕ açÕk veya kapalÕ ayarlar.
BaskÕ miktarÕnÕ ayarlar.
KÕrpma ayarÕnÕ yapar (sf. 243).
KaõÕt boyutunu, tipini ve sayfa düzenini ayarlar.
EkranÕ 1. adÕma getirir.
BaskÕ iölemini baölatÕr.

Ayarlanan kaõÕt boyutu, tipi ve sayfa düzeni görüntülenir.
<D]×F×\DEDùO×RODUDNWDULKYHGRV\DQXPDUDV×EDVN×V×YHN×USPDJLEL
EHOLUOLD\DUODUNXOODQ×ODPD\DELOLU

3 >.Dù×WD\DUODU×@ҋQ×VHoLQ
>.Dù×WD\DUODU×@’nÕ seçin, sonra
0 tuöuna basÕn.
KaõÕt ayarlarÕ ekranÕ görüntülenir.
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Q.Dù×W%R\XWXQX$\DUODPD
YazÕcÕya yüklü kaõÕt boyutunu seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.
KaõÕt tipi ekranÕ görüntülenir.

Y.Dù×WWLSLHNUDQ×J|UQWOHQLU
YazÕcÕya yüklü kaõÕt tipini seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.
Sayfa düzeni ekranÕ görüntülenir.

U6D\ID']HQLQL$\DUODPD
Sayfa düzenini seçin, sonra
0 tuöuna basÕn.
BaskÕ ayarÕ ekranÕ tekrar
görüntülenir.
.HQDUO×

BaskÕda resim yanlarÕnda beyaz kenarlÕklar olur.

.HQDUV×]

BaskÕda kenarlÕk olmaz. YazÕcÕnÕz kenarlÕksÕz baskÕ alamÕyorsa,
baskÕ kenarlÕklÕ olur.

.HQDUO× c

9 x 13 cm ve daha geniö baskÕlarda çekim bilgileri*1 kenarlÕõa
yazÕlÕr.

[[VW

Tek sayfaya 2, 4, 8, 9, 16 veya 20 resim basma seçenekleri.

VWc
VW p
9DUVD\×ODQ

A4 veya L boyutlu kaõÕda baskÕ emri verilmiö 20 veya 35 küçültülmüö resim basÕlabilir.*2
 >VW@
c seçeneõinde, çekim bilgileri*1 yazdÕrÕlÕr.
Sayfa düzeni, yazÕcÕ modeline veya ayarlarÕna baõlÕ olarak deõiöebilir.

*1:Exif verisinden alÕnan fotoõraf makinesi adÕ, lens adÕ, çekim modu, enstantane hÕzÕ,
diyafram, poz telafisi miktarÕ, ISO hÕzÕ, beyaz ayarÕ vb. yazdÕrÕlÕr.
*2:“DiMital BaskÕ Emri FormatÕ (DPOF)” (sf. 245) baskÕ emri verildikten sonra, “DPOF ile
Direkt BaskÕ” (sf. 248) konusuna göre baskÕ almanÕz gerekir.

Görüntünün en/boy oranÕ, baskÕ kaõÕdÕnÕn en/boy oranÕndan farklÕysa,
kenarlÕksÕz bir baskÕ alÕndÕõÕnda görüntü kÕrpÕlÕr. Görüntü kÕrpÕlÕnca,
daha az sayÕda piksel kullanÕlacaõÕ için, kaõÕt üzerinde daha grenli görülür.
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4 %DVN×HIHNWOHULQLD\DUOD\×Q
Gerekiyorsa ayar yapÕn. Herhangi bir
baskÕ efektini ayarlamak için 5. adÕma gidin.
(NUDQGDJ|UQWOHQHQOHU\D]×F×\D
EDùO×RODUDNGHùLüLU
Saõ üsten bir seçeneõi belirleyin
(ekran resminde daire içinde), sonra
0 tuöuna basÕn.
óstenen baskÕ efektini seçin, sonra
0 tuöuna basÕn.
e öõesi yanÕnda x simgesi
görüntülenirse, baskÕ efekti ayarÕ da
(sf. 242) yapÕlabilir.
%DVN×(IHNWL
E$o×N
E.DSDO×

$o×NODPD
Resim, yazÕcÕnÕn standart renklerine göre yazdÕrÕlÕr.
Otomatik düzelti yapmak için resmin Exif bilgisi
kullanÕlÕr.
Otomatik düzelti yapÕlmaz.

E&$1/,

Resim daha canlÕ maviler ve yeöiller elde edilmesi için
yüksek doygunlukta yazdÕrÕlÕr.

E1R

BaskÕ öncesinde resim paraziti giderilir.

0 S/B

Gerçek siyahla siyah/beyaz baskÕ alÕr.

0 6DGHWRQ

Mavimsi siyahla, sade siyah/beyaz baskÕ alÕr.

0 6×FDNWRQ

SarÕmsÕ siyahla, sÕcak siyah/beyaz baskÕ alÕr.

z'RùDO

Resmi gerçek renkleri ve kontrastÕyla yazdÕrÕr.
Otomatik renk düzeltisi uygulanmaz.

z'RùDO0
E9DUVD\×ODQ

BaskÕ özellikleri “Doõal” ayarÕ ile aynÕdÕr. Ancak, “Doõal”
seçeneõiyle elde edilenden daha incelikli baskÕ ayarlarÕ
yapÕlabilir.
BaskÕ, yazÕcÕya baõlÕ olarak deõiöebilir.
AyrÕntÕlar için, yazÕcÕnÕn kullanÕm kÕlavuzuna bakÕn.

* %DVN×HIHNWOHULGHùLüWLULOGLùLQGHEXVROVWWHJ|UQWOHQHQUHVPH\DQV×W×O×U
<D]G×U×ODQJ|UQWQQHNUDQGDQVDGHFHELUWDKPLQRODUDNJ|VWHULOHQUHVLPGHQ
N×VPHQIDUNO×RODFDù×Q×XQXWPD\×Q%XVD\IDGDNL>3DUODNO×N@YH
>$\DUVHYL\HOHUL@VHoHQHNOHULQHGHX\JXODQ×U
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5 %DV×ODFDNWDULKYHGRV\D
QXPDUDV×Q×D\DUOD\×Q
Gerekiyorsa ayar yapÕn.
öõesini seçin, sonra 0 tuöuna
basÕn.
óstediõiniz gibi ayarlayÕn, sonra
0 tuöuna basÕn.

I

6 .RS\DVD\×V×Q×EHOLUOH\LQ
Gerekiyorsa ayar yapÕn.
öõesini seçin, sonra 0 tuöuna
basÕn.
Kopya sayÕsÕnÕ belirleyin, sonra
0 tuöuna basÕn.

R

7 %DVN×\×EDüODW×Q
><D]G×U@’Õ seçin, sonra 0 tuöuna
basÕn.

Kolay baskÕda aynÕ ayarlarÕ kullanarak baöka bir resim de yazdÕrabilirsiniz.
Sadece resmi seçin ve l tuöuna basÕn. Kolay baskÕda kopya sayÕsÕ
her zaman 1 olur. (Kopya sayÕsÕ belirlenemez.) AyrÕca, herhangi bir
kÕrpma (sf. 243) iölemi uygulanmaz.
BaskÕ efektleri ve diõer seçenekleri için >9DUVD\×ODQ@ayar, yazÕcÕnÕn
yazÕcÕ üreticisi tarafÕndan atanan kendi varsayÕlan ayarlarÕdÕr.
>9DUVD\×ODQ@ ayarlarÕ görmek için yazÕcÕnÕn kullanÕm kÕlavuzuna bakÕn.
Resim dosyasÕ boyutuna ve görüntü kaydÕ kalitesine baõlÕ olarak,
><D]G×U@ seçildikten sonra baskÕ iöleminin baölamasÕ biraz zaman alabilir.
Görüntü eõimi düzeltisi (sf. 243) uygulanmÕösa, resmi yazdÕrmak biraz
uzun sürebilir.
BaskÕyÕ durdurmak için, >'XUGXU@ görüntülenirken 0 tuöuna basÕn,
sonra >7DPDP@’Õ seçin.
>7PPDNLQHD\DUODU×Q×WHPL]OH@(sf. 176) seçeneõi uygulanÕrsa, tüm
ayarlar varsayÕlan deõerlerine geri çevrilir.

241

wBaskÕ

e%DVN×(IHNWOHULQL$\DUODPD
240. sayfadaki 4. adÕmda baskÕ efektini
seçin.x öõesi yanÕnda e simgesi
parladÕõÕnda C tuöuna basarak
baskÕ efektini ayarlayabilirsiniz.
Ayarlanacak veya görüntülenecek öõe,
4. adÕmda yapÕlan seçime baõlÕdÕr.

3DUODNO×N
Resim parlaklÕõÕ ayarlanabilir.
$\DUVHYL\HOHUL
>0DQXHO@seçildiõinde, histogramÕn daõÕlÕmÕ
deõiötirilebilir ve resim parlaklÕõÕ ve kontrastÕ
ayarlanabilir.
Ayar seviyeleri ekranÕ görüntüleniyorken,
h öõesinin konumunu deõiötirmek için
C tuöuna basÕn. U tuöuna basarak
gölgelendirme düzeyini (0-127) veya vurgulama
düzeyini (128-255) istediõiniz gibi ayarlayÕn.
k 3DUODW×F×
Konu yüzünü karartan arkadan aydÕnlatmalÕ çekim koöullarÕnda
etkilidir. [AçÕk] olarak ayarlandÕõÕnda, yüz baskÕ için parlatÕlÕr.
.×UP×]×J|]G]HOWPH
Konularda kÕrmÕzÕ göz oluöturan flaölÕ çekimlerde etkilidir. >$o×N@
olarak ayarlandÕõÕnda, yüz baskÕ için parlatÕlÕr.
>3DUODW×F×@
k
ve >.×UP×]×J|]G]HOWLVL@ efektleri ekranda gösterilmez.
>$\U×QW×O×D\DU@ öõesi seçildiõinde, >.RQWUDVW@>'R\JXQOXN@>5HQNWRQX@
ve >5HQNGHQJHVL@ ayarlarÕ yapÕlabilir. >5HQNGHQJHVL@ ayarÕ içinS tuölarÕnÕ
kullanÕn. B mavi, A kehribar, M macenta ve G yeöildir. ólgili yöndeki renk
düzeltilir.
>7PQWHPL]OH@ seçildiõinde, tüm baskÕ efekti ayarlarÕ varsayÕlan
konuma çevrilir.

242

wBaskÕ

*|UQW\.×USPD
Eõim düzeltisi

Resmi kÕrpabilir ve resim yeniden
oluöturulmuösa sadece kÕrpÕlmÕö alanÕ
yazdÕrabilirsiniz. KÕrpma iölemini baskÕdan
önce yapÕn. Önce kÕrpma ayarÕnÕ sonra
baskÕ ayarlarÕnÕ yaparsanÕz, kÕrpma
iölemini tekrarlamanÕz gerekebilir.

1%DVN×D\DU×HNUDQ×QGD>.×USPD@ҋ\×VHoLQ
2.×USPDoHUoHYHER\XWXQXNRQXPXQXYHHQER\RUDQ×Q×EHOLUOH\LQ
KÕrpma çerçevesi içindeki alan yazdÕrÕlÕr. KÕrpma çerçevesinin en/boy
oranÕ >.Dù×WD\DUODU×@ ile deõiötirilebilir.
.×USPDoHUoHYHVLER\XWXQXGHùLüWLUPH
I veya u tuöuna basÕldÕõÕnda, kÕrpma çerçevesi boyutu deõiöir.
Çerçeve boyutu küçüldükçe baskÕ için daha büyük resim
büyütmesi elde edilir.
.×USPDoHUoHYHVLQLWDü×PD
Çerçeveyi resim üzerinde dikey veya yatay yönde taöÕmak için S tuöuna
basÕn. KÕrpma çerçevesini, istediõiniz alanÕ kuöatana kadar taöÕyÕn.
dHUoHYH\LG|QGUPH
C tuöuna her basÕldÕõÕnda, kÕrpma çerçevesi dikey ve
yatay yöne geçer. Bu, yatay bir resimden dikey bir baskÕ
almanÕzÕ saõlar.
5HVLPHùLPLG]HOWLVL
6 kadranÕnÕ çevirerek, resim eõim açÕsÕ 0,5’lik artÕölarla
10 derece aralÕõÕnda ayarlanabilir. Resim eõimi ayarlandÕõÕnda,
ekrandaki O simgesi mavi renge döner.

3 .×USPDLüOHPLQGHQo×NPDNLoLQWXüXQDEDV×Q
0

BaskÕ ayarÕ ekranÕ tekrar görüntülenir.
KÕrpÕlmÕö görüntü ayarÕnÕ, baskÕ ayarÕ ekranÕnÕn sol üstünden
kontrol edebilirsiniz.
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wBaskÕ

YazÕcÕya baõlÕ olarak, sizin belirlediõiniz kÕrpÕlmÕö alan yazdÕrÕlmayabilir.
KÕrpma çerçevesi küçüldükçe, resmin baskÕda daha fazla grenli
görünebilir.
Resmi kÕrparken LCD monitöre bakÕn. Resme televizyondan ekranÕndan
bakarsanÕz kÕrpma çerçevesi düzgün bir öekilde görüntülenmeyebilir.

%DVN×+DWDODU×Q×*LGHUPH
Bir yazÕcÕ sorunu (mürekkep yok, kaõÕt yok vb.) giderilmiöse ve [Devam] seçimi
yapÕlmasÕna raõmen baskÕ iölemi devam etmiyorsa, baskÕya devam etmek için
yazÕcÕ üzerindeki tuölarÕ kullanÕn. BaskÕya devam etmekle ilgili ayrÕntÕlar için,
yazÕcÕnÕn kullanÕm kÕlavuzuna bakÕn.

+DWD0HVDMODU×
BaskÕ iölemi esnasÕnda bir sorun oluöursa, fotoõraf makinesinin LCD
ekranÕnda bir hata mesaMÕ görüntülenir. BaskÕyÕ durdurmak için 0
tuöuna basÕn. Sorun giderildikten sonra baskÕya devam edin. BaskÕ
sorununun giderilmesiyle ilgili ayrÕntÕlar için yazÕcÕnÕn kullanÕm kÕlavuzuna
baövurun.
.Dù×W+DWDV×
KaõÕdÕn yazÕcÕya düzgün bir öekilde yerleötirilip yerleötirilmediõini
kontrol edin.
0UHNNHS+DWDV×
YazÕcÕnÕn mürekkep seviyesini ve atÕk mürekkep tankÕnÕ kontrol edin.
'RQDQ×P+DWDV×
KaõÕt ve mürekkep sorunlarÕ dÕöÕnda herhangi bir yazÕcÕ problemi olup
olmadÕõÕnÕ kontrol edin.
'RV\D+DWDV×
Seçilen görüntü PictBridge ile yazdÕrÕlamÕyor. FarklÕ bir fotoõraf
makinesiyle çekilen veya bir bilgisayarda düzenlenen görüntüler
yazdÕrÕlamayabilir.
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W'LMLWDO%DVN×(PUL)RUPDW× '32) 
BaskÕ tipini, tarih baskÕsÕnÕ ve dosya No. baskÕsÕnÕ ayarlayabilirsiniz.
BaskÕ ayarlarÕ baskÕ emri almÕö tüm resimlere uygulanÕr. (Her resim için
ayrÕ ayrÕ ayarlanamaz.)

%DVN×6HoHQHNOHULQL$\DUODPD

1

>%DVN×HPUL@ҋQLVHoLQ
3 sekmesinde [BaskÕ emri]’ni seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.

2 >.XUXOXP@ҋXVHoLQ
>.XUXOXP@’u seçin, sonra 0tuöuna
basÕn.

3 6HoHQHùLLVWHGLùLQL]JLELD\DUOD\×Q
>%DVN×WLSL@>7DULK@ ve >'RV\D1R@
ayarlarÕnÕ yapÕn.
Ayarlanacak seçeneõi belirleyin,
sonra 0 tuöuna basÕn. óstediõiniz
ayarÕ seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
[ %DVN×WLSL ]

[7DULK ]

[ 'RV\D1R ]
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BaskÕ tipi

Tarih
Dosya
numarasÕ

K
L
K
L

Standart

Bir sayfaya tek resim basar.

Dizin

Bir sayfaya birden fazla küçültülmüö resim basar.

Her ikisi

Hem standart hem de indeks formatlarÕnÕ basar.

AçÕk
KapalÕ
AçÕk
KapalÕ

>$o×N@ seçildiõinde resme kayÕtlÕ tarih basÕlÕr.
>$o×N@ seçildiõinde resme dosya No basÕlÕr.

4 $\DUGDQo×N×Q
7 tuöuna basÕn.
BaskÕ emri ekranÕ tekrar görüntülenir.
Sonra, yazdÕrÕlacak resimlere emir
vermek için [Resmi seç], [ n ile]
veya [Tüm resim] seçimi yapÕn.

[Tarih] ve [Dosya No] seçenekleri >$o×N@ olarak ayarlansa bile, tarih veya
dosya No baskÕ tipi ayarÕna ve yazÕcÕ modeline baõlÕ olarak basÕlmayabilir.
DPOF ile baskÕ alÕrken, baskÕ emri özellikleri ayarlanmÕö kart
kullanmanÕz gerekir. Resimleri karttan çÕkarmanÕz ve yazdÕrmaya
çalÕömanÕz yetmez.
BazÕ DPOF uyumlu yazÕcÕlar ve baskÕ makinelerinde belirlediõiniz
resimler yazdÕrÕlmayabilir. YazÕcÕnÕzda böyle bir durum oluöursa,
yazÕcÕnÕn kullanÕm kÕlavuzuna baövurun. Veya baskÕ makinenizin baskÕ
emirleriyle uyumluluõunu kontrol edin.
Fotoõraf makinesine baskÕ emirleri farklÕ bir fotoõraf makinesinde
ayarlanmÕö bir kart takmaya ve sonra baskÕ emri vermeye çalÕömayÕn.
BaskÕ emri verilmeyebilir veya emrin üzerine yazÕlabilir. AyrÕca, resim
tipine baõlÕ olarak, baskÕ emri verilemeyebilir.
RA: görüntülere ve videolara baskÕ emri verilemez. RA: görüntüler
direk baskÕ ile (sf. 236) yazdÕrÕlabilir.
>úQGHNV@ayarÕ seçildiõinde, hem [Tarih] hem de [Dosya No] seçenekleri
aynÕ anda >$o×N@ konumuna ayarlanamaz.
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%DVN×(PUL9HUPH
Resim Seç
Resimleri tek tek seçer ve baskÕ emri
verir. Üç görüntülü ekranÕ getirmek için
I tuöuna basÕn. Tek tek görüntü
izlemeye geri dönmek için utuöuna basÕn.
BaskÕ emri tamamlandÕktan sonra, baskÕ
emrini karta kaydetmek için M
tuöuna basÕn.

Seçilen toplam resim

[Standart] [Herikisi]
Görüntülenen resmin baskÕ kopyasÕ
sayÕsÕnÕ belirlemek için V tuöuna
basÕn.

Onay iöareti
óndeks simgesi

>úQGHNV@
V kutusunu iöaretlemek için X tuöuna
basÕldÕõÕnda, resim indeks baskÕya
dahil edilir.

Miktar

n ile
>.ODV|UGHNLOHULQKHSVLQLLüDUHWOH@’yi ve klasörü seçin.
Klasördeki tüm görüntüler için bir kopyalÕk baskÕ emri verilir.
[Klasördekilerin hepsini temizle] ve klasör seçilirse, bu klasöre
ait baskÕ emri iptal edilir.
Tüm resimler
>.DUWWDNLOHULQWPQLüDUHWOH@ öõesi seçilirse, karttaki tüm
resimlerin bir kopyasÕ yazdÕrÕlÕr. [Karttakilerin tümünü temizle]
öõesi seçildiõinde, karttaki tüm görüntülerin baskÕ emri
temizlenir.
RA: görüntülerin ve videolarÕn, “ n ile” veya “Tüm görüntüler”
seçenekleri ayarlanmÕö olsa bile baskÕ emri alamayacaõÕnÕ unutmayÕn.
PictBridge bir yazÕcÕ kullanÕldÕõÕnda, tek bir baskÕ emrinde 400’den fazla
baskÕ almayÕn. Bundan daha yüksek bir baskÕ sayÕsÕ belirlediyseniz,
tüm resimler yazdÕrÕlmayabilir.
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W'32)LOH'LUHNW%DVN×
PictBridge bir yazÕcÕ ile, kolaylÕkla DPOF
ile resim baskÕsÕ alÕnabilir.

1

%DVN×\DKD]×UODQ×Q
236. sayfaya bakÕn. “Fotoõraf Makinesini YazÕcÕya Baõlama”
prosedürünün 5. adÕmÕna kadar uygulayÕn.

2 VHNPHVLQGH>%DVN×HPUL@ҋQLVHoLQ
3
3 ><D]G×U@ҋ×VHoLQ

><D]G×U@seçeneõi fotoõraf makinesi bir yazÕcÕya baõlÕ olduõu ve
baskÕ yapÕlabildiõi durumda görüntülenir.

4 >.Dù×WD\DUODU×@ҋQ×VHoLQ VI 

Gerekiyorsa baskÕ efektlerini ayarlar (sf. 240).

5 >7DPDP@ҋ×VHoLQ

BaskÕ iölemi öncesinde kaõÕt boyutunu ayarladÕõÕnÕzdan emin olun.
BazÕ yazÕcÕlar dosya No. BaskÕsÕ yapmaz.
>.HQDUO×@ayarÕ seçildiõinde, bazÕ yazÕcÕlar tarihi kenarlÕõa yazabilir.
YazÕcÕya baõlÕ olarak, parlak bir fona veya kenarlÕk üzerine basÕlmÕösa,
tarih silik görülebilir.
>$\DUVHYL\HOHUL@ altÕndaki>0DQXHO@ ayarÕ seçilemez.
BaskÕ iölemini durdurduktan sonra kalan resimleri yazdÕrmak
istiyorsanÕz, [Devam] öõesini seçin. YazÕcÕyÕ durdurduysanÕz ve
aöaõÕdaki durumlardan herhangi biri oluömuösa, baskÕ iöleminin
devam etmeyeceõini unutmayÕn:
 BaskÕ iölemeni kaldÕõÕ yerden yeniden baölatmadan önce baskÕ emrini
deõiötirdiyseniz veya baskÕ emri almÕö bazÕ görüntüleri silmiöseniz.
 óndeks ayarÕ yapÕldÕõÕnda, baskÕ iölemini tekrar baölatmadan önce
kaõÕt ayarlarÕnÕ deõiötirmiöseniz.
 BaskÕ iölemi duraklatÕldÕõÕnda karttaki boö alan kapasitesi düöükse.
BaskÕ esnasÕnda bir sorun oluöursa, 244. sayfaya bakÕn.
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Fotoùraf Makinesini
Özelle÷tirme
Özel óölevlerle, fotoõraf makinesi iölevlerini kendi
tercihlerinize uygun hale getirebilirsiniz. Özel óölevler
sadece YaratÕcÕ Alan modlarÕnda etkindir.
Q

OD
Õ$
WÕF

D

U
<D
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3 g]HOúüOHYOHUL$\DUODPDN

1

Özel óölev No

>g]HOúüOHYOHU &)Q @ҋ\LVHoLQ
7sekmesinde >g]HOúüOHYOHU &)Q @’yi
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.

2 g]HOúüOHYLQXPDUDV×Q×VHoLQ
U tuöuna basarak ayarlanacak
Özel óölev numarasÕnÕ belirleyin,
sonra 0 tuöuna basÕn.

3 $\DU×LVWHGLùLQL]JLELGHùLüWLULQ
óstediõiniz ayarÕ (numara) seçin, V
sonra 0 tuöuna basÕn.
Diõer Özel óölev AyarlarÕnÕ ayarlamak
için 2 ve 3. arasÕndaki adÕmlarÕ
tekrarlayÕn.
EkranÕn alt kÕsmÕnda, ilgili iölev
numarasÕ altÕnda geçerli Özel óölev
ayarlarÕ gösterilir.

4 $\DUGDQo×N×Q
M tuöuna basÕn.
2. adÕmdaki ekran yeniden
görüntülenir.

7Pg]HOúüOHYOHUL7HPL]OHPH
Özel óölev AyarlarÕnÕ temizlemek için>$\DUODU×WHPL]OH@
7
altÕnda >7Pg]HOúüOHY$\DUODU×Q× &)Q WHPL]OH@’yi seçin.
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g]HOúüOHYOHU
A LV çekim

C.Fn I: Poz
1

Poz seviyesi artÕölarÕ

2

ISO geniölemesi

3

Av modunda flaö senk. hÕzÕ

k
k

sf.252

k

C.Fn II: *|UQW
4

Uzun pozlarda parazit azaltma

5

Yüksek ISO hÕzÕ parazit azaltma

k

sf.253

k
sf.254

6

k

Vurgulama tonu önceliõi

C.Fn III:2WRPDWLNRGDNúOHUOHPH
7

AF yardÕmcÕ ÕöÕk patlamasÕ

8

Ayna kilidi

k (f ile*)
sf.255

* LED ÕöÕõÕ özellikli bir E; serisi bir Speedlite (ayrÕ satÕlÕr) kullanÕlÕrsa,
d ve c modlarÕnda bile LED ÕöÕõÕ yanarak AF’ye yardÕmcÕ olur.

C.Fn IV: úüOHP'LùHUOHUL
9

k

AF ve ölçüm tuölarÕ
sf.256

10

SET tuöuna ata

11

Güç ON (açÕk) olduõunda LCD ekranÕ

12

Görüntü doõrulama verisini ekle

k (3 hariç)

sf.257

k

Gölgeli Özel óölevler, CanlÕ Görünüm (LV) çekimde etkin olmaz.
(Ayarlar devre dÕöÕdÕr.)
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3g]HOúüOHY$\DUODU×N
Özel óölevler, iölev tipine baõlÕ olarak dört grup altÕnda düzenlenir:
C.Fn I: Poz, C.Fn II: Görüntü, C.Fn III: Otomatik Odak/ólerleme,
C.Fn IV: óölem/Diõerleri

C.Fn I: Poz
C.Fn-1

3R]VHYL\HVLDUW×üODU×

0: GXUDN
1: GXUDN
Enstantane hÕzÕ, diyafram, poz telafisi, AEB, flaö poz telafisi vb. için 1/2
duraklÕ artÕö ayarlayÕn. Bu, pozu 1/3 duraktan daha düöük artÕölarla
kontrol etmek istediõinizde etkilidir.
1 ayarÕnda poz seviyesi vizörde ve LCD ekranda aöaõÕdaki gibi gösterilir.

C.Fn-2

ISO JHQLüOHPHVL

0: .DSDO×
1: $o×N
ISO hÕzÕnda “H” (ISO 12800 eödeõeri) seçilebilir. >&)Q9XUJXODPD
WRQX|QFHOLùL@>(WNLQ@ olarak ayarlanÕrsa, “H” deõerini
ayarlanamayacaõÕnÕ unutmayÕn.

C.Fn-3

$YPRGXQGD 'L\DIUDPgQFHOLNOL$( IODüVHQNK×]×

Diyafram öncelikli AE modunda (Av) flaö kullanÕldÕõÕnda flaö senk hÕzÕ
ayarlanabilir.
0: 2WRPDWLN
Flaö senk hÕzÕ konu parlaklÕõÕna uygunluk açÕsÕndan 1/200 sn. ile 30 sn.
aralÕõÕnda otomatik olarak ayarlanÕr. Harici Speedlite ile yüksek senk
hÕzÕ da kullanÕlabilir.
1: VQRWRPDWLN
Düöük aydÕnlatma koöullarÕnda otomatik olarak düöük enstantane
hÕzÕna geçilmesini önler. Konu bulanÕklÕõÕnÕn ve fotoõraf makinesi
sarsÕntÕsÕnÕn önlenmesinde etkilidir. Ancak, konu flaöla düzgün öekilde
pozlanÕrken fonda kararma olur.
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2: 1/200 sn. (sabit)
Flaö senk hÕzÕ 1/200’dür. Bu, konu bulanÕklÕõÕnÕ ve fotoõraf makinesi
sarsÕntÕsÕnÕ 1 ayarÕndan daha etkin öekilde giderir. Ancak fon ayar 1’e
kÕyasla daha karanlÕk olur.
1 veya 2 ayarlandÕõÕnda, harici Speedlite ile yüksek hÕzda senk
kullanÕlamaz.

C.Fn II: Görüntü
C.Fn-4

Uzun pozlarda parazit azaltma

0: .DSDO×
1: Otomatik
1 sn. veya daha uzun pozlarda, uzun pozlara özgü parazitlenme tespit
edilmiöse parazit azaltma iölemi otomatik olarak gerçekleötirilir.
Bu [Otomatik] ayar, birçok durumda etkilidir.
2: $o×N
Parazit azaltma tüm 1 sn. veya daha uzun pozlara uygulanÕr.>$o×N@
ayarÕ, [Otomatik] ayarÕ ile tespit edilemeyen paraziti azaltabilir.
1 ve 2 ayarlarÕnda, resim çekildikten sonra parazit azaltma iölemi
pozlama kadar sürebilir. Parazit azaltma iölemi tamamlanana kadar
baöka bir resim çekemezsiniz.
ISO 1600 ve üstü hÕzlarda, 2 ayarÕyla yapÕlan parazit azaltma iölemi
0 veya 1 ayarÕna göre daha etkili olabilir.
1 veya 2 ayarÕnda CanlÕ Görünüm görüntülenirken uzun bir poz
çekilirse, parazit azaltma iölemi esnasÕnda “BUSY” (meögul)
görüntülenir. Parazit azaltma iölemi tamamlanana kadar CanlÕ Görünüm
çekimi görüntülenmez. (Baöka bir resim çekemezsiniz.)
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C.Fn-5

<NVHN,62K×]×QGDSDUD]LWD]DOWPD

Görüntüdeki paraziti azaltÕr. Tüm ISO hÕzlarÕnda parazit azaltÕlsa bile,
yüksek ISO hÕzlarÕnda bu iölev daha etkilidir. Düöük ISO hÕzlarÕnda gölgeli
alanlardaki parazit daha fazla düzeltilir. AyarÕ parazit düzeyine göre deõiötirin.
0:
1:
2:
3:

6WDQGDUW
'üN
*oO
'HYUHG×ü×



2 ayarÕnda, sürekli çekimde maksimum patlama sayÕsÕ ciddi oranda düöer.
1 veya 1 + 73 görüntüyü fotoõraf makinesiyle izler veya bir
resmi doõrudan yazdÕrÕrsanÕz, yüksek ISO hÕzÕ parazit azaltma efekti
minimal görünebilir. Parazit azaltma efektini veya paraziti azaltÕlmÕö
görüntüleri Digital Photo Professional (size verilen yazÕlÕm, sf. 302) ile
kontrol edebilirsiniz.

C.Fn-6

9XUJXODPDWRQX|QFHOLùL

0: 'HYUHG×ü×
1: (WNLQ
Vurgulama ayrÕntÕsÕnÕ geliötirir. Dinamik aralÕk, standart 18’lik griden
parlak vurgulamaya geniöler. Griler ve vurgulamalar arasÕndaki geçiö
yumuöaklaöÕr.
1 ayarÕyla, Otomatik IöÕk óyileötirici (sf. 109) otomatik olarak
>'HYUHG×ü×@ olarak ayarlanÕr ve ayar deõiötirilemez.
1 ayarÕyla, 0 ayarÕndan biraz daha fazla parazit oluöabilir.

1 ayarÕyla, ayar yapÕlabilir aralÕk ISO 200-6400’dür.
AyrÕca, vurgulama tonu önceliõi etkinleötirildiõinde LCD panelde ve
vizörde A simgesi görüntülenir.
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C.Fn III: 2WRPDWLNRGDNúOHUOHPH
C.Fn-7

$)\DUG×PF××ü×NSDWODPDV×

AF yardÕmcÕ ÕöÕõÕ, fotoõraf makinesinin yerleöik flaöÕndan veya harici EOS
uyumlu Speedlite flaötan yayÕlÕr.
0: Etkin
Gerekirse yerleöik flaötan veya harici Speedlite’tan AF yardÕmcÕ ÕöÕõÕ
yayÕlÕr.
1: 'HYUHG×ü×
AF yardÕmcÕ ÕöÕõÕ yanmaz.
2: 6DGHFHKDULFLIODü×HWNLQOHüWLU
Harici, EOS uyumlu bir Speedlite flaö takÕldÕõÕnda, gerektiõinde AF yardÕmcÕ
ÕöÕõÕ yayÕlÕr. Fotoõraf makinesinin yerleöik flaöÕ AF yardÕmcÕ ÕöÕõÕ yaymaz.
3: 6DGHFH,5$)\DUG×PF××ü×ù×
EOS uyumlu Speedlite’lar arasÕnda, sadece kÕzÕl ötesi AF yardÕmcÕ ÕöÕõÕ
olanlar ÕöÕk yayabilir. Bu, bir dizi küçük flaö (yerleöik flaö gibi) kullanan
Speedlite flaöÕn AF yardÕmcÕ ÕöÕõÕ yaymasÕnÕ önler.
LED ÕöÕõÕ özellikli bir E; serisi Speedlite ile LED ÕöÕõÕ otomatik olarak
yanarak AF’ye yardÕmcÕ olur.
Harici Speedlite’Õn >$)\DUG×PF××ü×ù×SDWODPDV×@ Özel óölevi >'HYUHG×ü×@
olarak ayarlandÕõÕnda, fotoõraf makinesinin C.Fn 7 ayarÕ 0, 2 veya 3 olsa
bile Speedlite AF yardÕmcÕ ÕöÕõÕ yaymaz.

C.Fn-8

$\QDNLOLGL

0: 'HYUHG×ü×
1: Etkin
Süper telefoto lenslerle veya yakÕn plan (makro) çekimi engelleyen
refleks aynasÕ hareketi kaynaklÕ titremeleri önler. Ayna kilidi prosedürü
için 122. sayfaya bakÕn.
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&)Q,9úüOHP'LùHUOHUL
C.Fn-9

'HNODQü|U$(NLOLGLWXüX

0: $)$( NLOLGL
1: $(NLOLGL$)
Tek bir yere odaklanabilir ve sahnedeki bir baöka yerde AE kilidini uygulayabilirsiniz.
Otomatik odak için A tuöuna basÕn ve AE kilidini uygulamak için deklanööre yarÕm basÕn.

$)$)NLOLGL$(NLOLGL\RN
Al Servo AF modunda AF iölemini kÕsa bir süre durdurmak için A
tuöuna basÕn. Bu, fotoõraf makinesi ile konu arasÕndan geçen bir engelin
AF yi bozmasÕnÕ engeller. Poz ayarÕ resmin çekildiõi anda ayarlanÕr.
$($)$(NLOLGL\RN
Bu, sürekli durup hareket eden konularÕn çekiminde kullanmak için idealdir.
Al Servo AF modunda, Al Servo AF iölemini baölatmak veya durdurmak
için A tuöuna basabilirsiniz. Poz ayarÕ resmin çekildiõi anda ayarlanÕr.
Böylece, odak ve poz siz uygun çekim anÕnÕ beklerken hep optimum
noktada olacaktÕr.

C.Fn-10

6(7WXüXQDDWD

SÕkça kullanÕlan iölevleri 0 tuöuna atayabilirsiniz. Fotoõraf makinesi
çekime hazÕr olduõunda 0 tuöuna basÕn.
0: 1RUPDO 'HYUHG×ü×
1: *|UQWNDOLWHVL
0 tuöuna basÕldÕõÕnda LCD monitörde görüntü kaydÕ kalitesi ayarÕ görüntülenir.
óstediõiniz görüntü kaydÕ kalitesini seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
)ODüSR]WHODILVL
0 tuöuna basÕldÕõÕnda LCD monitörde flaö poz telafisi ayarÕ görüntülenir.
Flaö poz telafisini ayarlayÕn, sonra 0 tuöuna basÕn.
3: /&'PRQLW|U$o×N.DSDO×
B tuöu ile aynÕ iölevi görür.
4: 0HQJ|VWHULPL
Menü ekranÕnÕ görüntülemek için 0 tuöuna basÕn.
5: ISO K×]×
ISO hÕzÕ ayar ekranÕ görüntülenir. U tuöuna basarak veya 6
kadranÕnÕ çevirerek ISO hÕzÕnÕ deõiötirin. ISO hÕzÕnÕ ayarlamak için
vizörü de kullanabilirsiniz.
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3 Özel óölev AyarlarÕN

C.Fn-11

)RWRùUDIPDNLQHVL21 Do×N ROGXùXQGD/&'HNUDQ×

0: *|VWHUJHDo×N
Açma/kapama düõmesi açÕk konumdayken çekim ayarlarÕ gösterilir
(sf. 47).
1: gQFHNLHNUDQGXUXPX
LCD monitör kapalÕyken B tuöuna basÕlÕr ve fotoõraf makinesi
kapatÕlÕrsa, fotoõraf makinesi tekrar açÕldÕõÕnda çekim ayarlarÕ
görüntülenmez. Bu fotoõraf makinesine güç tasarrufu saõlar. Menü
ekranÕ ve görüntü izlemesi gösterilmeye devam eder. B tuöuna
basÕlÕp çekim ayarlarÕ görüntülendiõinde ve sonra fotoõraf makinesi
kapatÕldÕõÕnda, fotoõraf makinesi tekrar açÕldÕõÕnda çekim ayarlarÕ
görüntülenir.

C.Fn-12

*|UQWGRùUXODPDYHULVLQLHNOH

0: 'HYUHG×ü×
1: (WNLQ
Görüntünü oriMinal görüntü olduõunu veya görüntüye otomatik olarak
eklendiõini doõrulayan veridir. Doõrulama verisi eklenmiö bir görüntünün
çekim bilgileri görüntülendiõinde (sf. 226), L simgesi görüntülenir.
Görüntünün oriMinal olduõunu doõrulamak için OSK-E3 OriMinal Veri
Güvenliõi Kiti (ayrÕ satÕlÕr) gerekir.
Görüntüler, OSK-E3 OriMinal Veri Güvenliõi Kiti’nin görüntü öifreleme/öifre
çözme özellikleriyle uyumlu deõildir.
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30HQP.D\G×N
Menüm sekmesi altÕnda, ayarlarÕ sÕkça deõiötirilen en fazla altÕ menü
seçeneõi ve Özel óölev kaydedilebilir.

1

>0HQPD\DUODU×@ҋQ×VHoLQ
9 sekmesinde>0HQPD\DUODU×@’nÕ
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.

2 >0HQPHND\GHW@ҋLVHoLQ
>0HQPHND\GHW@’i seçin, sonra
0 tuöuna basÕn.

3 úVWHGLùLQL]|ùHOHULND\GHGLQ
Kaydedilecek öõeyi seçin,
sonra 0 tuöuna basÕn.
óölem doõrulama ekranÕnda,
>7DPDP@’Õ seçin ve öõeyi kaydetmek
için 0 tuöuna basÕn.
En fazla altÕ öõe kaydedilebilir.
2. adÕmdaki ekrana dönmek için
M tuöuna basÕn.

0HQPD\DUODU×KDNN×QGD
6×UDOD
Menümde kayÕtlÕ öõelerin sÕrasÕnÕ deõiötirebilirsiniz. [SÕrala]’yÕ seçin
ve sÕralamasÕnÕ deõiötirmek istediõiniz öõeyi seçin. Sonra 0
tuöuna basÕn. z öõesi görüntülenirken, sÕralamayÕ deõiötirmek
için V tuöuna, sonra 0 tuöuna basÕn.
gùH\L|ùHOHULVLOYH7P|ùHOHULVLO
KayÕtlÕ öõelerden herhangi birini silebilirsiniz. >gùH\L|ùHOHULVLO@
seçeneõi tek seferde bir öõeyi siler ve>7P|ùHOHULVLO@seçeneõi
tüm öõeler silinir.
0HQPGHQJ|UQWOHU
>(WNLQ@olarak ayarlandÕõÕnda, menü ekranÕ görüntülendiõinde ilk
olarak 9 sekmesi görüntülenir.
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Ba÷vuru
Bu bölümde, fotoõraf makinesi özellikleri, sistem
aksesuarlarÕ vb. hakkÕnda baövuru bilgileri verilir.
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ûHKLU&HUH\DQ×Q×Q.XOODQ×P×
AyrÕ satÕlan ACK-E8 AC Adaptör Kiti ile fotoõraf makinesini öebeke
cereyanÕna baõlayarak pil seviyesi konusunda endiöelenmeden iölem
yapabilirsiniz.

1

*oNDEORVXQXWDN×Q
Güç kablosunu öekildeki gibi takÕn.
Fotoõraf makinesi kullanÕmÕ
tamamlandÕktan sonra güç kablosunu
prizden çekin.

2 '&%DùOD\×F×·\×WDN×Q
Kablonun fiöini DC BaõlayÕcÕ’ya takÕn.
3 '&%DùOD\×F×·\×WDN×Q
KapaõÕ açÕn ve DC BaõlayÕcÕ’yÕ
yuvaya kilitlenene kadar iterek
yerleötirin.

4 '&NDEORVXQXLWLQ
DC kablo kapaõÕnÕ açÕn ve kabloyu
öekilde gösterildiõi gibi yerleötirin.
KapaõÕ kapatÕn.

Fotoõraf makinesinin açma kapama düõmesi 1 (açÕk) konumundayken
güç kablosunu baõlamayÕn veya baõlantÕyÕ kesmeyin.
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8]DNWDQ.XPDQGDO×dHNLP
5&8]DNWDQ.XPDQGD D\U×VDW×O×U
Bu, fotoõraf makinesinden yaklaöÕk 5 metre uzaklÕktan kablosuz çekim
yapabilen 8zaktan Kumanda cihazÕdÕr. Hemen veya 2 saniye
gecikmeyle çekim yapabilirsiniz.

8zaktan kumanda sensörü

Otomatik zamanlayÕcÕyÕ Q konumuna getirin (sf. 89).
8zaktan kumanda cihazÕnÕ, fotoõraf makinesinin uzaktan
kumanda sensörüne doõru tutun ve ileti tuöuna basÕn.
Fotoõraf makinesi otomatik odaklanÕr.
Odaklanma gerçekleötiõinde, otomatik zamanlama lambasÕ
yanar ve resim çekilir.

BazÕ floresan ÕöÕõÕ türleri yakÕnÕnda yapÕlan çekimlerde fotoõraf makinesi
iölevi bozulabilir. Kablosuz uzaktan kumanda esnasÕnda fotoõraf makinesini
floresan ÕöÕktan uzak tutun.

RC-1/RC-5 uzaktan kumandalar da (ayrÕ satÕlÕr) kullanÕlabilir.
8zaktan Kumanda cihazÕ video çekimde de kullanÕlabilir (sf. 159).
RC-5 8zaktan Kumanda CihazÕ, video çekim modunda fotoõraf
çekimi için kullanÕlamaz.
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Uzaktan KumandalÕ Çekim

F56(8]DNWDQ.XPDQGD'ùPHVL D\U×VDW×O×U
RS-60E3 Uzaktan Kumanda Düõmesi (ayrÕ satÕlÕr) yaklaöÕk 60 cm.’lik
bir kabloyla gelir.
RS-60E3 Uzaktan Kumanda Düõmesi, fotoõraf makinesinin uzaktan
kumanda terminaline baõlandÕõÕnda, deklanööre yarÕm ve tam basmak
için kullanÕlabilir.

9L]|U.RUX\XFX.DSDù×.XOODQPD
Otomatik zamanlayÕcÕ, bulb veya Uzaktan Kumanda Düõmesi
kullanÕldÕõÕnda ve vizörden bakÕlmadÕõÕnda, vizöre sÕzan ÕöÕk görüntünün
karanlÕk çÕkmasÕna neden olabilir. Bunu engellemek için, fotoõraf
makinesi askÕsÕna takÕlÕ vizör koruyucu kapaõÕ kullanÕn (sf. 25).
&DQO×*|UQPoHNLPLYHYLGHRoHNLPLHVQDV×QGDYL]|U
NRUX\XFXNDSDù×QWDN×OPDV×JHUHNPH]

1

9L]|UODVWLùLQLo×NDU×Q
Vizör lastiõini aöaõÕdan yukarÕya
doõru itin.

2 9L]|UNRUX\XFXNDSDù×WDN×Q
Koruyucu kapaõÕ aöaõÕda doõru
kaydÕrarak destek kanalÕna yerleötirin.
Resim çekildikten sonra koruyucu
kapaõÕ çÕkarÕn ve destek kanalÕna
doõru kaydÕrarak vizör lastiõini takÕn.
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+DULFL6SHHGOLWH·ODU
(26X\XPOX(;VHULVL6SHHGOLWH·ODU
$VOHQWHPHOLüOHPGHNXOODQ×ODQELU\HUOHüLNIODüJLELLüOHP\DSDU
Fotoõraf makinesine E; serisi bir Speedlite (ayrÕ satÕlÕr) takÕldÕõÕnda,
nerdeyse tüm otomatik flaö kontrolü iölemlerini fotoõraf makinesi yapar.
Diõer bir deõiöle, bu yerleöik flaö yerine haricen takÕlmÕö yüksek çÕkÕölÕ
bir flaö gibidir.
AyrÕntÕlÕ talimatlar için, E; serisi Speedlite’Õn kullanÕm kÕlavuzuna bakÕn.
Bu fotoõraf makinesi, E; serisi Speedlite’larÕn tüm özelliklerini
kullanabilen A Tipi bir makinedir.

Aksesuar monteli Speedlite’lar

Macro Lites

Flaö iölevi ayarlarÕyla (sf. 181) uyumlu olmayan bir E; serisi Speedlite
1
ile >+DULFLIODüLüOHYLD\DU×@ için sadece>SR]WHODILVL@
ve
>(77/,,|OoP@seçimleri yapÕlabilir. (BazÕ E; serisi Speedlite’larda
>'HNODQü|UVHQN@ayarÕ da yapÕlabilir.
Flaö poz telafisi harici Speedlite ile yapÕlÕrsa, fotoõraf makinesinin
LCD monitöründe flaö poz telafisi simgesi y simgesinden 0
simgesine dönüöür.
Flaö ölçüm modu, Speedlite’Õn Özel óölevi ile TTL otomatik flaö
seçeneõine ayarlanÕrsa, flaö sadece tam çÕkÕöta patlar.
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Harici Speedlite’lar

(;VHULVLG×ü×QGD&DQRQ6SHHGOLWHҋODU
77/YH\D$77/RWRPDWLNIODüPRGXQDD\DUODQP×üELU
(=((*0/7/VHULVL6SHHGOLWHLOHIODüVDGHFHWDPo×N×üWDSDWODU
Fotoõraf makinesinin çekim modunu <M> (manuel poz) veya <Av>
(diyafram öncelikli AE) olarak ayarlayÕn ve çekim öncesinde diyafram
ayarÕnÕ yapÕn.
Manuel flaö modu özellikli bir Speedlite kullanÕrken manuel flaö
modunda çekim yapÕn.

&DQRQ0DUND2OPD\DQ)ODühQLWHOHULQL.XOODQPD
6HQN+×]×
Fotoõraf makinesi Canon marka olmayan kompakt flaö üniteleriyle
1/200 sn. veya daha düöük hÕzlarda senkronize olabilir. 1/200’den
daha düöük bir senk hÕzÕ kullanÕn.
Çekim öncesinde flaö senkronizasyonunu test ettiõinizden emin olun.

&DQO×*|UQPdHNLPLLoLQgQOHPOHU
CanlÕ Görünüm çekiminde Canon marka olmayan bir flaö patlamaz.

Fotoõraf makinesi baöka bir fotoõraf makinesi markasÕyla uyumlu bir
flaö ünitesi veya flaö aksesuarÕ ile kullanÕldÕõÕnda, makine düzgün
çalÕömayabilir ve arÕza oluöabilir.
Fotoõraf makinesinin aksesuar kÕzaõÕna yüksek voltaMlÕ bir flaö ünitesi
baõlamayÕn. Patlamayabilir.
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(\H)L.DUWODU×.XOODQPD
Piyasadan temin edilebilir, ayarÕ tamamlanmÕö bir Eye-Fi kart ile karttaki
çekimleri otomatik kiöisel bir bilgisayara aktarabilir veya kablosuz LAN
aracÕlÕõÕyla çevrimiçi bir hizmete yükleyebilirsiniz.
Görüntü aktarÕmÕ, Eye-Fi kartÕn bir özelliõidir. Eye-Fi kartÕn kurulmasÕ
ve kullanÕlmasÕ veya herhangi bir aktarÕm sorununda arÕza tespit
açÕklamalarÕ ile ilgili talimatlar için Eye-Fi kartÕn kullanÕm kÕlavuzuna
bakÕn veya kart imalatçÕsÕna danÕöÕn.
Bu ürünün Eye-Fi kart iölevlerini (kablosuz aktarÕm dahil)
destekleme garantisi yoktur. Eye-Fi kartla ilgili bir sorun
yaöandÕõÕnda lütfen kart üreticisine danÕöÕn. AyrÕca, birçok ülke
veya bölgede, Eye-Fi kart kullanÕmÕnÕn onaya baõlÕ olduõunu
unutmayÕn. Onay alÕnmadan kart kullanÕmÕna izin verilmez.
Kart kullanÕmÕnÕn bulunduõunuz alanda onaylanÕp
onaylanmadÕõÕndan emin deõilseniz, lütfen kart üreticisine
danÕöÕn.

1 (\H)LNDUW×WDN×Q VI 
2 >(\H)LD\DUODU×@·Q×VHoLQ
5 sekmesinde >(\H)LD\DUODU×@’nÕ
seçin, sonra 0 tuöuna basÕn.
Bu menü, sadece fotoõraf makinesine
bir Eye-Fi kart takÕldÕõÕnda görüntülenir.

3 (\H)LDNWDU×P×Q×HWNLQOHüWLULQ
0 tuöuna basÕn, [Eye-Fi aktarÕmÕ]’nÕ
[Etkin] olarak ayarlayÕn, sonra 0
tuöuna basÕn.
>'HYUHG×ü×@ olarak ayarlandÕõÕnda,
Eye-Fi kart takÕlmÕö olsa bile
(AktarÕm durumu simgesi I )
otomatik aktarÕm gerçekleömez.

4 %DùODQW×ELOJLOHULQLJ|UQWOH\LQ
>%DùODQW×ELOJLVL@’ni seçin, sonra
0 tuöuna basÕn.
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Eye-Fi KartlarÕ Kullanma

noktasÕ SSID:] öùesini
5 [Eri÷im
kontrol edin.
>(ULüLPQRNWDV×66,'@ için bir eriöim
noktasÕnÕn görüntülendiõini kontrol edin.
Eye-Fi kartÕn MAC adresini ve aygÕt
yazÕlÕmÕ sürümünü de kontrol edin.
Menüden çÕkmak için üç kez
M tuöuna basÕn.

çekin.
6 Resmi
Resim aktarÕlÕr ve

AktarÕm durumu simgesi

H (Gri) BaùlÕ deùil
:
H (YanÕp söner) BaùlanÕyor :
H (Yanar) BaùlandÕ
:
H ( ) AktarÕyor
:
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H simgesi griden
(baõlÕ deõil) aöaõÕdaki simgelerden
birine geçer. Resimler görüntülenir.
AktarÕlan görüntüler için ayrÕntÕlÕ bilgi
ekranÕnda (sf. 226) O öõesi
görüntülenir.

Eriöim noktasÕyla baõlantÕ yok.
Eriöim noktasÕyla baõlantÕ kuruluyor.
Eriöim noktasÕna baõlanÕldÕ.
Eriöim noktasÕna görüntü aktarÕmÕ
sürüyor.

Eye-Fi KartlarÕ Kullanma

(\H)L.DUWODU×Q×.XOODQPD\ODúOJLOLgQOHPOHU
J öõesi görüntülendiõinde, kart bilgilerinin alÕnmasÕyla ilgili bir hata
oluötuõunu gösterir. Fotoõraf makinesini kapatÕn ve sonra tekrar açÕn.
>(\H)LDNWDU×P×@ seçeneõi >'HYUHG×ü×@ olarak ayarlanmÕösa bile sinyal
gönderimi olabilir. Kablosuz aktarÕmlarÕn yasaklandÕõÕ hastanelerde, hava
alanlarÕnda ve diõer mekanlarda, Eye-Fi kartÕnÕ fotoõraf makinesinden
çÕkarÕn.
Görüntü aktarÕmÕ gerçekleömezse, Eye-Fi kartÕ ve kiöisel bilgisayara
ayarlarÕnÕ kontrol edin. AyrÕntÕlar için, kartÕn kullanÕm kÕlavuzuna bakÕn.
Kablosuz LAN baõlantÕ durumuna baõlÕ olarak görüntü aktarÕmÕ daha
uzun sürebilir veya kesilebilir.
AktarÕm iölevi nedeniyle Eye-Fi kart ÕsÕnabilir.
Pil gücü daha hÕzlÕ tükenir.
Görüntü aktarÕmÕ esnasÕnda, otomatik kapanma iölevi etkili olmaz.
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dHNLP0RGODU×QD*|UH.XOODQ×ODELOLUúüOHYOHU7DEORVX
o: Otomatik ayarlanÕrk: KullanÕcÕ seçebilir
0RG.DGUDQ×
7PND\×WNDOLWHVL
D\DUODU×VHoLOHELOLU

7HPHO$ODQ

: Seçilemez

<DUDW×F×$ODQ

k

A 7 C 2 3 4 5 6 d s f a 8 k z*1
k k k k k k k k k k k k

k

Otomatik / ISO Otomatik o o o o o o o o k k k k

k

k

Manuel

k k k k

k

k*2

k k k k

k

k k k k

k

k

o o o o o o o o k k k k

k

k

k k k k

k

k

k k k k

k

k

k k k k

k

2WRPDWLN,ü×Nú\LOHüWLULFL o o o o o o o o k k k k

k

k

/HQVSHULIHULD\G×QODWPDV×
G]HOWLVL
8]XQSR]SDUD]LW
azaltma

k k k k k k k k k k k k

k

k

k k k k

k

<NVHN,62K×]×SDUD]LWD]DOWPD o o o o o o o o k k k k

k

k k k k

k

o o o o o o o o k k k k

k

ISO
K×]×

Ayarlanabilir maksimum
,62 KÕzÕ sÕnÕrÕ

5HVLP Manuel seçim
Stili
Otomatik ayar

DDDDDDDD

k k k k k k

$PEL\DQVVHoLPL\OHoHNLP
$\G×QODWPD\DYH\DVDKQH
WLSLQHJ|UHoHNLP
Otomatik

k k k k

%H\D] Ön ayar
D\DU×
Özel Ayar
Düzelti /Dizeleme

9XUJXODPDWRQX|QFHOLùL
5HQN
DODQ×

sRGB
Adobe RGB
Tek Çekim AF

o o o

AI Servo AF
2GDNODQPD

o

k k k k

k

o k k k k

k

k k k k

k

AI Focus AF

o o o

k k k k

k

AF nokta seçimi

o o o o o o o o k k k k

k

AF yardÕmcÕ ÕúÕ÷Õ o
Manuel (MF)

o o

*4

o k k k k

k

k k k k k k k k k k k k

k

o

*1 : z simgesi, video çekim modunda fotoõraf çekimini gösterir.
*2 : Sadece manuel poz için.
*3 : Video çekimi esnasÕnda kullanÕlÕrsa, d olarak deõiöir.
*4 : CanlÕ Görünüm çekimi sÕrasÕnda AF modu f seçeneõinde olursa,
harici Speedlite gerektiõinde AF yardÕmcÕ ÕöÕõÕ yayar.
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k

k

d
c
f*3
f

k

Çekim ModlarÕna Göre KullanÕlabilir óölevler Tablosu

Temel Alan
0RG.DGUDQÕ
Poz
ölçüm
modu

<DUDWÕFÕ$ODQ

De÷erlendirmeli o o o o o o o o k k k k

k

Ölçüm modu
seçimi

k k k k

k

Program de÷iúimi

k

Poz telafisi

k k k

k

AEB

k k k k

k

AE kilidi

k k k

k

Alan derinli÷i
önizleme

k k k k

k

k k k k k

k

k k k k

k

øOHUOHPH j (10 sn.)

k k k k k k k k k k k k

k

l (2 sn.)

k k k k

k

k k k k k k k k k k k k

k

Poz

Tek çekim

k k k

<üksek KÕzda sürekli çekim

q (Sürekli)

k

A 7 C 2 3 4 5 6 d s f a 8 k z*1

k k

k k

Otomatik olarak patlar o
Flaú açÕk

k

k o

o k

<HUOHúLN
.ÕrmÕzÕ göz azaltma k
IODú
FE kilidi

k k

o

k k k k

k

k k k k

k

k k k k k

k

o
k

k*6

o

o

o

k

FlaúÕ kapalÕ

k*6

o

k k k k

k

Flaú poz
telafisi

k k k k

k

Kablosuz kontrol

k k k k

k

Fonksiyon ayarÕ

k k k k

k

Özel ayar
fonksiyonu

k k k k

k

k k k k k k k k k k k k

k

k k k k

k

+Õ]OÕ.RQWURO

k k k k k k k k k k k k

k

k

g]HOOLNUHKEHUL

k k k k k k k k k k k k

k

k

+DULFL
IODú

&DQOÕ*|UQPoHNLPL
(QER\RUDQÕ

5

*5 : Sadece CanlÕ Görünüm çekim için ayarlanabilir.
*6 : Sadece otomatik poz için ayarlanabilir.
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30HQ$\DUODU×
9L]|UOdHNLPYH&DQO×*|UQPdHNLPLúoLQ
1 Çekim 1 (KÕrmÕzÕ)

Sayfa

Kalite

73 / 83 / 74 / 84 / 7a / 8a / b / c /
1+73 / 1

76

Bip Sesi

Etkin/Devre dÕöÕ

166

.DUWV×]
oHNLP

Etkin/Devre dÕöÕ

166

*|UQWJ|]GHQJHoLUPH KapalÕ/2 sn./4sn./8sn./Tut

166

3HULIHULD\G×QODWPD
G]HOWLVL

Etkin/Devre dÕöÕ

110

.×UP×]×J|]G]HOWLVL

Devre dÕöÕ/Etkin

91

)ODüNRQWURO

Flaö patlamasÕ / E-TTL II ölçüm modu/ Yerleöik
flaö iölev ayarÕ / Harici flaö iölev ayarÕ / Harici
flaö C.Fn ayarÕ / Harici flaö C.Fn ayarlarÕnÕ
temizle

180

1/3 veya í duraklÕ aralÕõÕnda 5 durak
(AEB: 2 durak)

105

2 Çekim 2 (KÕrmÕzÕ)
3R]WHODILVL$(%

2WRPDWLN,ü×NODQG×UPDú\LOHüWLULFL Devre dÕöÕ/Düöük/Standart/Güçlü

109

gOoPPRGX

qDeõerlendirmeli ölçüm/ w KÕsmi ölçüm/
rMerkez aõÕrlÕk ortalamalÕ ölçüm e

102

g]HO%H\D]$\DU×

Manuel beyaz ayar

117

:%6+,)7%.7

:B düzelti: Beyaz ayar düzeltisi
:B-BKT: Beyaz ayar dizeleme

119
120

5HQNDODQ×

sRGB / Adobe RGB

121

Resim Stili

DOtomatik / PStandart / Q Portre /
RManzara / S Nötral / U Faithful /
VTek Renk / W KullanÕcÕ TanÕmlÕ 1, 2, 3

81
112
115

2 Çekim 2, y Çekim 3, 7 Ayar 3 ve 9 Menüm ekranÕ (sekmeler),
Temel Alan modlarÕnda görünmez.
z Çekim 4 sekmesi, 2 Çekim 2 sekmesi gibi Temel Alan modlarÕnda
görüntülenir.
Griyle taralÕ menü öõeleri Temel Alan modlarÕnda görüntülenemez.
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3 Menü AyarlarÕ

y Çekim 3 (KÕrmÕzÕ)

Page

7R]7HPL]OHPH9HULVL

Toz noktalarÕnÕ silmek için kullanÕlacak veriyi saõlar

185

ISO Otomatik

Maks: 400 / Maks: 800 / Maks: 1600 /
Maks.: 3200 / Maks.: 6400

80

z Çekim 4 (KÕrmÕzÕ)
&DQO×*|UQPoHNLPL Etkin / Devre dÕöÕ

125

AF modu

CanlÕ mod / u CanlÕ mod / HÕzlÕ mod

131

.×ODYX]J|VWHULPL

KapalÕ / KÕlavuz 1 l / KÕlavuz 2 m

129

(Q%R\RUDQ×

3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1

129

gOoP]DPDQOD\×F×

4 sn. / 16 sn. / 30 sn. / 1 dk. /
10 dk. / 30 dk.

130

*|UQWOHUL
NRUXPD\DDO

Görüntüleri seç / Klasördeki tüm görüntüler /
Klasördeki korumasÕz görüntüler / Karttaki tüm
görüntüler / Karttaki tüm korumasÕz görüntüler

222

'|QGUPH

Dikey çekimleri döndürün

205

*|UQWOHULVLO

Görüntüleri seç ve sil / Klasördeki tüm
görüntüler / Karttaki tüm görüntüler

224

%DVN×HPUL

YazdÕrÕlacak görüntüleri belirleyin (DPOF)

245

<DUDW×F×ILOWUHOHU

Grenli S/B / Yumuöak odak / BalÕk Gözü Efekti /
230
Oyuncak kamera efekti / Minyatür efekti.

3 ú]OHPH 1 (Mavi)

<HQLGHQER\XWODQG×UPD Görüntü piksel sayÕsÕnÕ azaltÕn

233

4 ú]OHPH 2 (Mavi)
+LVWRJUDP

ParlaklÕk / RGB

228

*|UQWDWODPD 6

1 görüntü/10 görüntü/100 görüntü/ Tarih/Klasör/
Video Çekimler /Fotoõraflar / Derecelendirme

203

6OD\WJ|VWHULVL

ózleme açÕklamasÕ / Görüntüleme süresi /
Tekrarla / Geçiö efektleri / Fon Müziõi

215

'HUHFHOHQGLUPH

[OFF] / l / m / n / o / p

206

%DV\NVHOWLFL

Devre dÕöÕ / Etkin

213

+'0,LOHNRQWURO

Devre dÕöÕ / Etkin

219
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3 Menü AyarlarÕ

5 Ayar 1 (SarÕ)

Page

Otomatik kapanma

30 sn/1dk. / 2 dk. / 4 dk. / 8 dk. /
15 dk. / KapalÕ

167

Otomatik döndürme

AçÕk PD/ AçÕk D / KapalÕ

174

Formatlama

Baölat ve karttaki veriyi silin

45

'RV\D1XPDUDODQG×UPD ArdÕöÕk/Otomatik SÕfÕrlama/Manuel SÕfÕrlama

170

Klasör seç

Klasör oluöturun ve seçin.

168

Ekran Rengi

Çekim ayarlarÕ ekran rengini seçin

179

(\H)L$\DUODU×

Eye-Fi aktarÕmÕ: Devre dÕöÕ/Etkin
BaõlantÕ bilgisi

265

* YalnÕzca Eye-Fi kart kullanÕldÕõÕnda görüntülenir.

6 Ayar 2 (SarÕ)
/&'SDUODNO×ù×

Yedi parlaklÕk seviyesi bulunur

/&'NDSDPDDoPDWXüX Deklanöör tuöu / Deklanöör/DISP / AçÕk kalÕr

167
179

Tarih/Saat

Tarihi (yÕl, ay, gün) ve saati
(saat, dakika, saniye) ayarlayÕn.

Dil K

Arabirim dilini seçin

35

Video Sistemi

NTSC / PAL

221

Otomatik temizleme: Etkin / Devre dÕöÕ
6HQV|U7HPL]OLùL
Özellik rehberi

ôimdi temizle

34

184

Manuel temizle

187

Etkin/Devre dÕöÕ

48

7 Ayar 3 (SarÕ)
g]HO$\DUúüOHYOHUL &)Q  Fotoõraf makinesini istediõiniz gibi özelleötirin

250

7HOLI+DNN×%LOJLVL

Telif hakkÕ bilgisini görüntüleyin/yazar adÕnÕ
girin/Telif hakkÕ ayrÕntÕlarÕnÕ girin/telif hakkÕ
bilgisini silin

172

$\DUODU×WHPL]OH

Tüm fotoõraf makinesi ayarlarÕnÕ sÕfÕrla/
Tüm özel ayarlarÕ sÕfÕrla (C.Fn)

176

$\J×W\D]×O×P×VUP

AygÕt yazÕlÕmÕnÕ güncellemek için

-

9 Menüm (Yeöil)
0HQPD\DUODU×

272

SÕk kullanÕlan menü baölÕklarÕnÕ ve Özel Ayar
iölevlerini kaydedin

258

3 Menü AyarlarÕ

k 9LGHRdHNLPúoLQ
n Video 1 (KÕrmÕzÕ)

Page

Video pozu

Otomatik / Manuel

157

AF modu

CanlÕ mod / u CanlÕ mod / HÕzlÕ mod

157

HVQDV×QGD
k
$)GHNODQü|UWXüX

Devre dÕöÕ / Etkin

157

k 'HNODQü|U$(
NLOLGLWXüX
8]DNWDQNXPDQGD
k9XUJXODPDWRQX
|QFHOLùL

AF/AE kilidi / AE kilidi/AF /
AF/AF kilidi, AE kilidi yok /
AE/AF, AE kilidi yok
Devre dÕöÕ / Etkin

158
159

Devre dÕöÕ / Etkin

159

Video kaydÕ boyutu :
1920x1080 (6 / 5 / 4) /
1280x720 (8 / 7) /
640x480 (6 / 5)

150

Dijital =um: KAPALI / 3x - 10x

152

o Video 2 (KÕrmÕzÕ)

9LGHRND\G×ER\XWX

6HVND\G×
gOoP]DPDQOD\×F×

Ses kaydÕ: Otomatik / Manuel / Devre dÕöÕ
KayÕt seviyesi
Rüzgar filtresi: Devre dÕöÕ / Etkin
4 sn. / 16 sn. / 30 sn. / 1 dk. /
10 dk. / 30 dk.

160
161

.×ODYX]J|VWHULPL

KapalÕ / KÕlavuz 1 / l / KÕlavuz 2 m

161

Video sQDpshoW

Devre dÕöÕ / 2 sn. video / 4 sn. video /
8 sn. video

153
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3 Menü AyarlarÕ

Z Video 3 (KÕrmÕzÕ)
3R]WHODILVL

Page

1/3 duraklÕ artÕölarla, 5 aralÕõÕnda

162

2WRPDWLN,ü×Nú\LOHüWLULFL Devre dÕöÕ / Düöük / Standart / Yüksek

162

g]HO%H\D]$\DU×

Manuel beyaz ayarÕ

162

5HVLP6WLOL

DOtomatik /P Standart / Q Portre /
RManzara / S Nötral / U Faithful /
VTek Renk / W KullanÕcÕ TanÕmlÕ 1, 2, 3

162

.DOLWH

73 / 83 / 74 / 84 / 7a / 8a / b / c /
1+73 / 1

76

%LSVHVL

Etkin / Devre dÕöÕ

166

.DUWV×]oHNLP

Etkin / Devre dÕöÕ

166

1 Çekim 1 (KÕrmÕzÕ)

*|UQWJ|]GHQJHoLUPH KapalÕ / 2 sn. / 4 sn. / 8 sn. / Tut

166

3HULIHULD\G×QODWPDV×
G]HOWLVL

110

Etkin / Devre dÕöÕ

3 ú]OHPH 1 (Mavi)
Görüntüleri seç / Klasördeki tüm görüntüler /
*|UQWOHULNRUXPD\D Klasördeki korumasÕz görüntüler / Karttaki tüm
DOPD
görüntüler / Karttaki tüm korumasÕz görüntüler

222

'|QGUPH

Dikey çekimleri döndürün

205

*|UQWOHULVLO

Görüntüleri seç ve sil / Klasördeki tüm
görüntüler / Karttaki tüm görüntüler

224

%DVN×HPUL

YazdÕrÕlacak görüntüleri belirleyin (DPOF)

245

<DUDW×F×ILOWUHOHU

Grenli S/B / Yumuöak odak / BalÕk Gözü Efekti /
230
Oyuncak kamera efekti / Minyatür efekti.

<HQLGHQER\XWODQG×UPD Görüntü piksel sayÕsÕnÕ azaltÕn

274

233

3 Menü AyarlarÕ

4 İzleme 2 (Mavi)

Page

Histogram

ParlaklÕk / RGB

228

Görüntü atlama 6

1 görüntü / 10 görüntü / 100 görüntü / Tarih /
Klasör / Video / Fotoõraflar / Derecelendirme

203

Slayt gösterisi

ózleme açÕklamasÕ / Görüntüleme süresi /
Tekrarla / Geçiö efektleri / Fon müziõi

215

Derecelendirme

[OFF] / l / m / n / o / p

206

Bas Yükseltici

Devre dÕöÕ /Etkin

213

HDMI ile kontrol

Devre dÕöÕ /Etkin

219

Otomatik kapanma

30 sn. / 1dk. / 2 dk. / 4 dk. / 8 dk. /
15 dk. / KapalÕ

167

Otomatik döndürme

AçÕk PD / AçÕk D / KapalÕ

174

Format

KartÕ baölatÕn ve karttaki verileri silin

5 Ayar 1 (SarÕ)

45

Dosya numaralandÕrma Sürekli / Otomatik sÕfÕrlama / Manuel sÕfÕrlama

170

Klasör seç

Klasör yarat ve seç

168

Eye-Fi ayarlarÕ

Eye-Fi aktarÕmÕ: Devre dÕöÕ / Etkin
BaõlantÕ bilgileri

265

* YalnÕzca Eye-Fi kart kullanÕldÕõÕnda görüntülenir.

6 Ayar 2 (SarÕ)
LCD parlaklÕùÕ

Yedi parlaklÕk seviyesi bulunur

167

Tarih/Saat

Tarihi (yÕl, ay, gün) ve saati
(saat, dakika, saniye) ayarlayÕn.

34

Dil K

Arabirim dilini seçin

35

Video Sistemi

NTSC / PAL

221

Özellik rehberi

Etkin/Devre dÕöÕ

48

Görüntülenen menü sekmeleri ve seçenekleri, vizörlü çekim, CanlÕ
Görünüm çekimi ve video çekim için farklÕ olabilir.
n Video 1, o Video 2 ve Z Video 3 ekranlarÕ (sekmeleri),
sadece video çekim modunda görüntülenir.
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6LVWHP+DULWDV×

S T -E 2

270EX II

EP-EX15 II Vizör
Koruyucu Genişletici

Lastik Çerçeve Eb

320EX

4 3 0 E X I I 580EX II

Macro Ring Lite
MR-14EX

Macro Twin Lite
MT-24EX

Toplu
Aksesuarlar
Vizör lastiği Eb

E serisi Dioptrik
Ayar Lensleri
EW-100DB III
Geniş Askı

Açı Bulucu C

EH19-L Yarı
Sert Kılıf

ACK-E8 AC
Adaptör Kiti
LC-E8
Pil Paketi

LC-E8 veya LC-E8E
Pil Şarj Cihazı

E2 El Askısı
DR-E8 DC Bağlayıcı

BG-E8 Batarya Sapı

276

Pil Yuvası
İki adet BGM-E8
pil paketi için BGM-E8L

Pil Yuvası
AA boy LR6
pilleri için BGM-E8A

CA-PS700
Kompakt
Güç Adaptörü

Sistem HaritasÕ

RC-6 Uzaktan
Kumanda RS-60E3 Uzaktan
Dü÷mesi Kumanda Dü÷mesi

EF lensler

EF-S lensler

Harici mikrofon

HTC-100
HDMI Kablosu (2,9 m)
TV/Video

EOS DIGITA/ Çözüm Diski
Arabirim Kablosu (1,3 m)

EOS DIGITAL
Solution Disk

Software Instruction
Manual

PictBridge uyumlu yazÕcÕ

Interface Cable
(1.3 m/4.3 ft.)

IFC-200U/50OU
Arabirim Kablosu (1,9 m)

OSK-E3 OriMinal
Veri Güvenli÷i Kiti
Kart okuyucu
SD/SDHC/SDXC
KafÕza kartÕ

USB ba÷lantÕ
noktasÕ

Bilgisayar
:indows 7
:indows Vista
:indows XP
Mac OS X

Kart yuvasÕ

* Tüm kablolarÕn uzunlu÷u yaklaúÕk **m¶dir.
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$U×]D7HVSLW5HKEHUL
Fotoõraf makinesiyle ilgili bir sorun olduõunda önce ArÕza Tespit
Rehberi’ne baövurun. Bu ArÕza Tespit Rehberi sorunlarÕ gidermezse,
bayiinizle veya en yakÕn Canon Hizmet Merkeziyle baõlantÕya geçin.

*oOHúOJLOL6RUXQODU
3LOSDNHWLüDUMHGLOHPL\RU
Orijinal Canon LP-E8 Pil Paketi dÕöÕndaki herhangi bir pil paketini
öarj etmeyin.

ûDUMODPEDV×\NVHNK×]GD\DQ×SV|Q\RU
Pil öarj cihazÕ ile ilgili bir sorun varsa, koruyucu devre öarj iölemini
sonlandÕrÕr ve turuncu lamba düzenli aralÕklarla yanÕp söner.
Bu durumda öarj cihazÕnÕn güç kablosunu prizden sökün ve pil
paketini çÕkarÕn. Pil paketini öarj cihazÕna tekrar takÕn ve öarj
cihazÕnÕ prize takmadan önce biraz bekleyin.

$oPDNDSDPDGùPHVL
1 Do×N RODUDND\DUODQVDELOH
IRWRùUDIPDNLQHVLoDO×üP×\RU
Pil fotoõraf makinesine düzgün bir öekilde takÕlmamÕö (sf. 28).
Pil kompartÕman kapaõÕnÕn kapalÕ olduõundan emin olun (sf. 28).
Kart yuvasÕ kapaõÕnÕn kapalÕ olduõundan emin olun (sf. 29).
Pili öarj edin (sf. 26).
B tuöuna basÕn (sf. 47)

$oPDNDSDPDGùPHVL
2 NDSDO× RODUDND\DUODQVDELOH
HULüLPODPEDV×KDOD\DQ×SV|Q\RU
Karta bir görüntü kaydedilirken cihaz kapatÕlÕrsa, eriöim lambasÕ birkaç
saniye boyunca yanÕp sönmeye/yanmaya devam eder. Görüntü kaydÕ
tamamlandÕõÕnda, cihaz gücü otomatik olarak kapanÕr.
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ArÕza Tespit Rehberi

3LOoRNK×]O×WNHQL\RU
Tam öarMlÕ bir pil kullanÕn (sf. 26).
ôarM edilebilir pil performansÕ kullanÕldÕkça düöer. Yeni bir pil satÕn alÕn.
CanlÕ Görünüm çekimi iölevini (sf. 123, 141) uzun süre kullanÕrsanÕz,
mümkün olan çekim sayÕsÕnda azalma olur.
Deklanöör tuöu uzun süre basÕlÕ tutulur veya resim çekmeden sÕk sÕk
sadece AF özelliõi kullanÕlÕrsa, olasÕ çekim sayÕsÕnda azalma olabilir.
LCD monitör sÕkça kullanÕlÕrsa, olasÕ çekim sayÕsÕ düöer.
Lens Görüntü Sabitleyici kullanÕlÕrsa, olasÕ çekim sayÕsÕ düöer.

)RWRùUDIPDNLQHVLNHQGLOLùLQGHQNDSDQ×\RU
Otomatik kapanma etkin. Otomatik kapanmanÕn devreye girmesini
istemiyorsanÕz, [ 5 Otomatik kapanma]’yÕ >.DSDO×@ olarak ayarlayÕn.
>2WRPDWLNNDSDQPD@>.DSDO×@olarak
ayarlansa bile, fotoõraf
5
makinesi 30 saniye boöta kalÕrsa LCD monitör kapanÕr. LCD monitörü
açmak için B tuöuna basÕn.

dHNLPOHúOJLOL6RUXQODU
*|UQWND\GHGLOHPL\RUYH\DoHNLOHPL\RU
Kart düzgün öekilde takÕlmamÕö (sf. 29).
Kart doluysa, kartÕ deõiötirin veya gereksiz görüntüleri silerek
yer açÕn (sf. 29, 224).
Vizördeki odak doõrulama ÕöÕõÕ o yanÕp sönerken Tek Çekim
AF modunda odaklanmayÕ denerseniz, resim çekilemez. Odaklanmak
için deklanööre tekrar yarÕm basÕn veya manuel odaklanÕn
(sf. 40, 87).
KartÕn yazmaya karöÕ koruma düõmesini Yazma/Silme ayarÕna
getirin (sf. 29).
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ArÕza Tespit Rehberi

.DUWNXOODQ×ODP×\RU
Bir hata mesaMÕ görüntüleniyorsa, 30. veya 287. sayfaya bakÕn.

'RV\DQXPDUDODQG×UPDV×ҋGHQEDüODP×\RU
Kartta öncesinde kaydedilmiö görüntüler varsa, görüntü
numaralandÕrmasÕ 0001’den baölamayabilir (sf. 170).

*|UQWRGDNG×ü×QGD
Lens odak modu düõmesini AF olarak ayarlayÕn (sf. 36).
Fotoõraf makinesi sarsÕntÕsÕnÕ önlemek için deklanöör tuöuna hafifçe
basÕn (sf. 39, 40).
Lensin Görüntü Sabitleyicisi varsa, IS modunu 1 (açÕk) olarak
ayarlayÕn.
Düöük aydÕnlatma altÕnda enstantane hÕzÕ yavaölayabilir. Daha
yüksek bir enstantane hÕzÕ kullanÕn (sf. 94), yüksek bir ISO hÕzÕ
ayarlayÕn (sf. 79), flaö kullanÕn (sf. 90) veya bir tripod kullanÕn.

<DWD\EDQWODUJ|UQ\RUYH\DSR]\DGDUHQNWRQX
JDULSJ|UQ\RU
Vizörlü veya CanlÕ Görünüm çekim esnasÕnda floresan ÕöÕk, LED
lambalar ve diõer yapay aydÕnlatma kaynaklarÕnÕn neden olduõu
yatay bantlar veya düzensiz pozlamalar görülebilir. AyrÕca, poz veya
renk tonunda doõru sonuç elde edilemeyebilir. Düöük bir enstantane
hÕzÕnÕn kullanÕlmasÕ sorunu çözebilir.
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ArÕza Tespit Rehberi

6UHNOLoHNLPGHPDNVLPXPSDWODPDGü\RU
>g]HOúüOHYOHU
7
&)Q @ altÕnda><NVHN,62K×]×SDUD]LW
D]DOWPD@seçeneõini öu ayarlarÕndan birine getirin:>6WDQGDUW@>'üN@
veya >'HYUHG×ü×@><NVHN@olarak ayarlandÕõÕnda, sürekli çekimde
maksimum patlama ciddi oranda düöer (sf. 254).
ónce ayrÕntÕlÕ bir çekimde (çimenlik vb.) dosya boyutu daha büyük olur
ve gerçek maksimum patlama 76. sayfada belirtilen sayÕdan daha
düöük olur.

,62D\DUODQDP×\RU
>g]HOúüOHYOHU
7
&)Q @altÕnda >9XUJXODPDWRQX|QFHOLùL@
>(WNLQ@ olarak ayarlanÕrsa, ISO 100 ayarlanamaz.
>'HYUHG×ü×@ olarak ayarlanÕrsa, ISO 100 ayarlanabilir (sf. 254).
Bu, video çekime de uygulanÕr (sf. 159).

2WRPDWLN,ü×Nú\LOHüWLULFLD\DUODQDP×\RU
>g]HOúüOHYOHU
7
&)Q @ altÕnda>9XUJXODPDWRQX|QFHOLùL@
>(WNLQ@ olarak ayarlanÕrsa, Otomatik IöÕk óyileötirici ayarlanamaz.
>'HYUHG×ü×@ olarak ayarlandÕõÕnda, Otomatik IöÕk óyileötirici
ayarlanabilir (sf. 254). Bu, video çekime de uygulanÕr (sf. 162).

,62K×]×>+@ ,62 D\DUODQDP×\RU
>g]HOúüOHYOHU
7
&)Q @altÕnda >9XUJXODPDWRQX|QFHOLùL@
>(WNLQ@olarak ayarlanÕrsa, >,62JHQLüOHPHVL@>(WNLQ@ olarak
ayarlansa bile>+@ ISO hÕzÕ ayarlanamaz. >'HYUHG×ü×@ olarak
ayarlanÕrsa, ISO>+@ayarlanabilir (sf. 252).

281

ArÕza Tespit Rehberi

)ODüO×oHNLPGHNXOODQ×OG×ù×QGDHQVWDQWDQHK×]×
f
\DYDüO×\RU
Gece arkaplan karanlÕkken çekim yapÕlÕrsa, enstantane hÕzÕ otomatik
olarak yavaölar (yavaö senkron çekimi) ve böylece hem konu hem de
arkaplan düzgün öekilde pozlanÕr. Düöük enstantane hÕzÕ
ayarlanmasÕnÕ istemiyorsanÕz, >g]HOúüOHYOHU
&)Q @
7
altÕnda >$YPRGXQGDIODüVHQNURQK×]×@ seçeneõini 1 veya 2
olarak ayarlayÕn (sf. 252).

)ODüNHQGLOLùLQGHDo×O×\RU
A, 2 , 4 ve 6 modlarÕnda, flaö gerektiõinde yerleöik flaö
otomatik olarak patlar.

<HUOHüLNIODüSDWODP×\RU
Yerleöik flaöla kÕsa aralÕklarla sürekli çekim yapÕlÕrsa, flaö ünitesinin
korunmasÕ için flaö çalÕömayÕ durdurabilir.

>+DULFLIODüLüOHYLD\DU×@LOHIODüSR]WHODILVL
D\DUODQDP×\RU
Flaö poz telafisi öncesinde Speedlite ile ayarlanmÕösa, >)ODüSR]
WHODILVL@ (sf. 182) >+DULFLIODüLüOHYLD\DU×@ekranÕndan ayarlanamaz.
AyrÕca, flaö poz telafisini fotoõraf makinesi ile ayarlamÕö ve sonra flaö
poz telafisini harici Speedlite ile yapmÕösanÕz, Speedlite’Õn flaö poz
telafisi ayarÕ fotoõraf makinesi ayarÕnÕ geçersiz kÕlar. Speedlite flaöÕn
poz telafisi iptal edildiõinde (0’a ayarlandÕõÕnda), flaö poz telafisi
fotoõraf makinesi ile ayarlanabilir.

PRGXQGD\NVHNK×]GDVHQND\DUODQDP×\RU
f
>g]HOúüOHYOHU@altÕnda
7
>$YPRGXQGDIODüVHQNK×]×@ seçeneõini
>2WRPDWLN@olarak ayarlayÕn (sf. 252).

)RWRùUDIPDNLQHVLVDOODQG×ù×QGDLoLQGHQVHVGX\XOX\RU
Yerleöik flaöÕn açÕlma mekanizmasÕ yavaö hareket ediyor. Bu normaldir.
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&DQO×*|UQPoHNLPHVQDV×QGDGHNODQü|UGHQLNLNH]oHNLP
VHVLGX\XOX\RU
Flaö kullanÕlÕrsa, her çekimde deklanöörden iki çekim sesi duyulur
(sf. 125).

&DQO×*|UQPYHYLGHRoHNLPGHEH\D]YH\DN×UP×]×
s
VLPJHVLJ|UQWOHQL\RU
E
Her iki simge de fotoõraf makinesinin iç ÕsÕsÕnÕn yükseldiõini gösterir.
Beyaz s simgesi göründüõünde, fotoõrafÕn görüntü kalitesi
bozulabilir. KÕrmÕzÕ E simgesi, CanlÕ Görünüm veya video çekiminin
kÕsa bir süre sonra otomatik olarak sonlandÕrÕlacaõÕnÕ gösterir
(sf. 139, 163).

9LGHRoHNLPNHQGLOLùLQGHGXUX\RU
KartÕn yazma kapasitesi düöükse, video çekim otomatik olarak durur.
SD Speed Class 6
veya üstü kartlarÕ kullanÕn. KartÕn
okuma/yazma hÕzÕnÕ bulmak için kart üreticisinin Zeb sitesine vb.
baövurun.
Dosya boyutu 4 GB ulaötÕõÕnda veya video çekim uzunluõu 29 dk.
59 sn.’ye eriötiõinde, video çekimi otomatik olarak durur.

9LGHRoHNLPL\DS×O×UNHQJ|UQWWLWUL\RUYH\D\DWD\
EDQWODUJ|UQWOHQL\RU
Video çekim esnasÕnda floresan ÕöÕk, LED lambalar ve diõer yapay
aydÕnlatma kaynaklarÕnÕn neden olduõu titreme, yatay bantlar
(parazit) veya düzensiz pozlamalar görülebilir. AyrÕca, poz (parlaklÕk)
veya renk tonunda doõru sonuç elde edilemeyebilir. Manuel
pozlamada düöük bir enstantane hÕzÕnÕn kullanÕlmasÕ sorunu
çözebilir.
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ú]OHPH\OHLOJLOL6RUXQODU
/&'PRQLW|UELUJ|UQW\QHWJ|VWHUPL\RU
LCD monitör kirliyse, yumuöak bir bezle temizleyin.
Düöük veya yüksek sÕcaklÕklarda LCD monitör gösterimi yavaölayabilir
veya ekran siyah görünebilir. Oda sÕcaklÕõÕnda normale döner.

*|UQWQQELUN×VP×VL\DKUHQNWH\DQ×SV|Q\RU
Bu bir vurgulama uyarÕsÕdÕr (sf. 228). Vurgulama ayrÕntÕsÕ zayÕf aöÕrÕ
vurgulanan alanlar yanÕp söner.

*|UQWVLOLQHPL\RU
Görüntü koruma altÕndaysa silinemez (sf. 222).

9LGHR\UWOHPL\RU
Kiöisel bir bilgisayarda size verilen =oomBroZser E;/ImageBroZser
(sf. 302) veya baöka bir yazÕlÕm kullanÕlarak düzenlenen videolar
fotoõraf makinesinde yürütülemez. Ancak, verilen =oomBroZser
E;/ImageBroZser ile düzenlenen video snapshot albümleri fotoõraf
makinesi ile yürütülebilir.

9LGHRL]OHQGLùLQGHIRWRùUDIPDNLQHVLQLQLüOHPVHVL
GX\XOX\RU
Video çekimi esnasÕnda fotoõraf makinesi kadranlarÕ veya lensle
iölem yapÕlÕrsa, iölem sesi de kaydedilir. Harici bir mikrofon kullanÕn
(piyasada mevcuttur) (sf. 160).

9LGHRGDGXUDùDQDQODUYDU
Otomatik pozlu video çekimi esnasÕnda, poz seviyesinde ani bir
deõiöiklik olursa parlaklÕk ayarÕ dengelenene kadar kayÕt iölemi
durdurulur. Bu durumda, manuel pozlama kullanÕn (sf. 144).
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9LGHRoHNLPL\DS×O×UNHQNRQXoDUS×NJ|UQ\RU
Fotoõraf makinesi hÕzla saõa veya sola çevrilirse (yüksek hÕzda
panlama) veya hareketli konu çekimi yapÕlÕrken konuda bozulma
görülebilir.

7HOHYL]\RQHNUDQ×QGDJ|UQW\RN
AV kablosunun veya HDMI kablosunun fiöinin saõlam bir öekilde
takÕldÕõÕndan emin olun (sf. 218, 221).
Video OUT sistemini (NTSC/PAL) televizyon ile aynÕ video
sistemine ayarlayÕn (sf. 221).

.DUW2NX\XFXPNDUW×WDQ×P×\RU
Kart okuyucusuna ve bilgisayarÕn iöletim sistemine baõlÕ olarak,
SD;C kartlar doõru bir öekilde tanÕnmayabilir. Bu durumda, size
verilen arabirim kablosunu kullanarak fotoõraf makinenizi bilgisayara
baõlayÕn, sonra EOS YardÕmcÕ ProgramÕ’nÕ kullanarak (size verilen
yazÕlÕm, sf. 302) görüntüleri bilgisayara aktarÕn.

(NUDQ6RUXQODU×
0HQHNUDQ×QGDD]VD\×GDVHNPHYHVHoHQHNJ|UQWOHQL\RU
Temel Alan modlarÕnda ve video çekim modunda belirli sekmeler ve
menü seçenekleri görüntülenmez. Çekim modunu YaratÕcÕ Alan
moduna getirin (sf. 43).

'RV\DDG×Q×QLONNDUDNWHULELUDOWWLUH ´B0*Bµ 
Renk alanÕnÕ sRGB olarak ayarlayÕn. Adobe RGB ayarlanÕrsa,
ilk karakter bir alt tire olur (sf. 121).
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'RV\DDG×´09,BµLOHEDüO×\RU
Bu bir video dosyasÕdÕr (sf. 171).

*|UQWOHQHQoHNLPWDULKLYHVDDWL\DQO×ü
Tarih ve saat doõru ayarlanmamÕö (sf. 34).

5HVLPGHWDULKYHVDDW\RN
Çekim saati ve tarihi resimde gösterilmez. Bunun yerine, çekim bilgisi
olarak görüntü verisine eklenir. BaskÕ alÕrken çekim bilgilerine
kaydedilen (sf. 241) tarih ve saati kullanarak tarih ve saati resme
yazdÕrabilirsiniz.

>@J|UQWOHQL\RU
Mevcut görüntü/video sayÕsÕ, görüntülenebilen basamak sayÕsÕ
üstüne çÕkarsa ekranda [] öõesi görüntülenir.

>(\H)LD\DUODU×@PHQ|ùHVLJ|UQWOHQPL\RU
>(\H)LD\DUODU×@öõesi, fotoõraf makinesine bir Eye-Fi kartÕ takÕldÕõÕ
takdirde görüntülenir. Eye-Fi kartÕn yazmaya karöÕ koruma düõmesi
LOCK konumuna ayarlanmÕösa, kart baõlantÕ durumu görüntülenemez
veya Eye-Fi kart aktarÕmÕnÕ devre dÕöÕ bÕrakamazsÕnÕz (sf. 265).

%DVN×\ODúOJLOL6RUXQODU
.XOODQ×PN×ODYX]XQGDEHOLUWLOHQGHQGDKDD]EDVN×
HIHNWLYDU
Ekranda görüntülenenler yazÕcÕya baõlÕ olarak deõiöir. Bu kullanÕm
kÕlavuzunda kullanÕlabilir tüm baskÕ efektleri listelenir (sf. 240).
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+DWD.RGODU×
Hata No.

Fotoõraf makinesiyle ilgili bir sorun
oluötuõunda bir hata mesajÕ görüntülenir.
Ekran talimatlarÕnÕ uygulayÕn.

KaröÕ önlemler
No

01

02

+DWD0HVDM×YHd|]P
)RWRùUDIPDNLQHVLYHOHQVDUDV×QGDQLOHWLüLPVRUXQOX
/HQVNRQWDNODU×Q×WHPL]OH\LQ
Fotoõraf makinesi ve lens üzerindeki kontaklarÕ temizleyin ve bir
Canon lensi kullanÕn (sf.15, 18).
.DUWDHULüLOHPL\RU.DUW×WHNUDUWDN×QGHùLüWLULQYHNDUW×IRWRùUDI
PDNLQHVL\OHIRUPDWOD\×Q
KartÕ çÕkarÕp yeniden takÕn, kartÕ deõiötirin veya kartÕ formatlayÕn
(sf. 29, 45).
.DUWGROXROGXùXLoLQJ|UQWND\GHGLOHPL\RU.DUW×GHùLüWLULQ

04

KartÕ deõiötirin, gereksiz görüntüleri silin veya kartÕ formatlayÕn
(sf. 29, 224, 45).

05

<HUOHüLNIODüNDOG×U×ODP×\RU)RWRùUDIPDNLQHVLQLNDSDW×QYH
VRQUDWHNUDUDo×Q

06

6HQV|UWHPL]OLùL\DS×ODP×\RU)RWRùUDIPDNLQHVLQLNDSDW×QYH
VRQUDWHNUDUDo×Q

Açma/kapama düõmesini kullanÕn (sf. 32).

Açma/kapama düõmesini kullanÕn (sf.32).
10, 20, %LUKDWDQHGHQL\OHoHNLP\DS×ODP×\RU)RWRùUDIPDNLQHVLQL
30, 40, NDSDW×QYHWHNUDUDo×QYH\DSLOLWHNUDUWDN×Q
50, 60,
Açma/kapama düõmesini kullanÕn, pil paketini çÕkarÕn ve sonra
70, 80
tekrar takÕn veya bir Canon lens kullanÕn (sf. 32, 28).
* +DWDGHYDPHGHUVHKDWD1R VXQXQRWHGLQYHHQ\DN×Q
&DQRQ+L]PHW0HUNH]LQHEDüYXUXQ
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7HNQLNg]HOOLNOHU
7LS
Tip:

Dijital, tek lens refleksi, yerleöik flaölÕ AF/AE fotoõraf
makinesi
KayÕt ortamÕ:
SD hafÕza kartÕ, SDHC hafÕza kartÕ, SD;C hafÕza kartÕ
Görüntü sensörü boyutu: <aklaöÕk 22.3 x 14.9 mm
8yumlu lensler:
Canon EF lensler (EF-S lensler dahil)
(35mm eödeõeri odak uzunluõu, lens odak uzunluõunun
yaklaöÕk 1,6 katÕdÕr)
Lens montesi:
Canon EF montesi
*|UQW6HQV|U
Tip: CMOS sensörü
Etkin pikseller:
<aklaöÕk 18.00 megapiksel
En/Boy oranÕ:
3:2
Toz temizleme özelliõi:
Otomatik, Manuel, Toz Temizleme Verisi ekleme
.D\×W6LVWHPL
KayÕt formatÕ:
Design rule for Camera File System 2.0
Görüntü tipi:
-PEG, RA: (14 bit orijinal Canon)
RA:+-PEG Geniö (L) eözamanlÕ kayÕt yapÕlabilir
d|]QUON
L (Geniö):
<aklaöÕk 17.90 megapiksel (5184 x 3456)
M (Orta):
<aklaöÕk 8.00 megapiksel (3456 x 2304)
S1 (Küçük 1) :
<aklaöÕk 4.50 megapiksel (2592 x 1728)
S2 (Küçük 2) :
<aklaöÕk 2.50 megapiksel (1920 x 1280)
S3 (Küçük 3) :
<aklaöÕk 350.000 piksel (720 x 480)
RA: :
<aklaöÕk 17.90 megapiksel (5184 x 3456)
dHNLP(VQDV×QGD*|UQWúüOHPH
Resim Stili:
Otomatik, Standart, Portre, Manzara, Nötral, Faithful,
Tek Renk, KullanÕcÕ TanÕmlÕ 1-3
Basic+:
Ambiyans seçimiyle çekim, AydÕnlatma veya sahne
tipine göre çekim
Beyaz ayarÕ:
Otomatik, Önayar (GünÕöÕõÕ, Gölge, Bulutlu, Tungsten
ÕöÕõÕ, Beyaz floresan ÕöÕõÕ, Flaö), Özel.
Beyaz ayarÕ düzeltme ve beyaz ayarÕ dizeleme
özellikleri vardÕr.
* Flaö renk sÕcaklÕõÕ bilgisi iletiöimi vardÕr.
Parazit azaltma:
8zun pozlara ve yüksek ISO hÕzlarÕna uygulanabilir
Otomatik görüntü
parlaklÕõÕ düzeltisi:
Otomatik IöÕk óyileötirici
Vurgulama tonu önceliõi: Var
Lens periferi aydÕnlatmasÕ düzeltisi: Var
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 Vizör
Tip:
Kapsam:
Büyütme:
Göz noktasÕ:
Yerleöik dioptrik ayar:
Odaklanma ekranÕ:
Ayna:
Alan derinliõi önizleme:
2WRPDWLN2GDN
Tip:
AF noktalarÕ:
Ölçüm aralÕõÕ:
Odak modlarÕ:
AF yardÕmcÕ ÕöÕõÕ:
3R].RQWURO
Ölçüm modlarÕ:

Ölçüm aralÕõÕ:
Poz kontrolü:

ISO hÕzÕ:
(Önerilen poz indeksi)

Poz telafisi:

AE kilidi:

Göz seviyesinde penta prizma
Dikey/Yatay yaklaöÕk 95 (yaklaöÕk 19 mm Göz
noktasÕyla)
YaklaöÕk 0,85x (sonsuzda 50mm lensle -1 m-1)
YaklaöÕk 19 mm
(Göz desteõi lens merkezinden -1 m-1)
YaklaöÕk -3,0 - +1,0 m-1 (dpt)
Sabit, Precision Matte
Seri dönüölü tip
Var
TTL ikincil görüntü kaydÕ, faz tespiti
9 AF noktasÕ
EV -0,5 - 18 (23°C/73°F, ISO 100 deõerinde)
Tek Çekim AF, AI Servo AF, AI Focus AF, Manuel
odaklanma (MF)
Yerleöik flaöÕn patlattÕõÕ bir dizi küçük flaö
63 bölgeli TTL tam diyafram ölçümü
 Deõerlendirmeli ölçüm (tüm AF noktalarÕna baõlÕ)
 KÕsmi ölçüm (merkezde vizörün yaklaöÕk 9’u)
 Spot ölçüm (merkezde vizörün yaklaöÕk 4’ü)
 Merkez aõÕrlÕk ortalamalÕ ölçüm
EV 1 - 20 (23°C/73°F’de, EF50mm f/1.4 USM lensi,
ISO 100 hÕzÕyla)
Program AE (Sahne AkÕllÕ Otomatik, Flaö KapalÕ,
YaratÕcÕ Otomatik, Portre, Manzara, YakÕn Plan,
Spor Çekimi, Gece Portresi, Program), Enstantane
öncelikli AE, Diyafram öncelikli AE, Manuel poz,
Otomatik alan derinliõi AE
Temel Alan modlarÕ: ISO 100 - 3200 otomatik ayarlanÕr,
YaratÕcÕ Alan modlarÕ: ISO 100 - 6400 manuel ayarlanÕr,
(tam duraklÕ artÕölarla), ISO 100 - 6400 otomatik ayarlanÕr,
ISO Otomatik için maksimum ISO hÕzÕ ayarlanabilir veya
“H”’ye ISO geniölemesi yapÕlÕr (ISO 12800 eödeõeri)
Manual:1/3 veya í duraklÕ artÕölarla 5 aralÕõÕnda
AEB: 1/3 veya í duraklÕ artÕölarla 2 aralÕõÕnda
(Manuel poz telafisiyle birleötirilebilir)
Otomatik: Odaklanma gerçekleötiõinde deõerlendirmeli
ölçümle Tek Çekim AF uygulanÕr
Manuel: AE kilit tuöu ile
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 Enstan
Tip:
Enstantane hÕzlarÕ:

)ODü
Yerleöil flaö:

Harici flaö:
Flaö ölçümü:
Flaö poz telafisi:
FE kilidi:
PC terminali:
úOHUOHPH6LVWHPL
ólerleme modlarÕ:

Elektronik olarak kontrol edilen, odak düzlemi perdesi
1/4000 sn. - 1/60 sn. (Sahne AkÕllÕ Otomatik mod),
1/200 sn.’de Flaö ; senk.
1/4000 sn. - 30 sn., bulb (Toplam enstantane hÕzÕ aralÕõÕ.
KullanÕlabilir aralÕk çekim moduna göre deõiöir.)
Geri çekilebilir, otomatik açÕlan flaö
KÕlavuz sayÕsÕ: YaklaöÕk 13/43 (ISO 100, metre/fit
cinsinden)
Flaö kapsamÕ: YaklaöÕk 17 mm lens görüö açÕsÕ
Döngü süresi yaklaöÕk 3 sn.
Kablosuz ana ünite iölevi mevcut
E; serisi Speedlite’lar (Flaö iölevi fotoõraf makinesiyle
ayarlanabilir)
E-TTL II otomatik flaö
1/3 veya í duraklÕ artÕölarla 2 aralÕõÕnda
Var
Yok

Tek tek çekim, sürekli çekim, 10 sn. otomatik zamanlayÕcÕ
veya sürekli çekimle 2 sn. veya 10 sn. gecikme
Sürekli çekim hÕzÕ:
Maks. yaklaöÕk 3.7 kare/sn.
Maks. patlama:
JPEG Geniö/ónce: YaklaöÕk 34 çekim
RA: : YaklaöÕk 6 çekim
RA:+JPEG Geniö/ónce: YaklaöÕk 3 çekim
* Deõerler, Canon’un test standartlarÕna (ISO 100 ve
“Standart” Resim Stili) ve 4GB’lÕk bir karta göredir.
&DQO×*|UQPdHNLPL
En/Boy oranÕ ayarlarÕ: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Odaklanma:
CanlÕ mod, Yüz tespiti CanlÕ mod (Kontrast tespiti).
HÕzlÕ mod (Faz farkÕ tespiti). Manuel odaklanma
(YaklaöÕk 5x / 10x büyütme mümkün)
Ölçüm modlarÕ:
Görüntü sensörüyle deõerlendirmeli ölçüm
Ölçüm aralÕõÕ:
EV 0 - 20 (23°C/73°F’de, EF50mm f/1.4 USM lensi,
ISO 100 hÕzÕyla)
KÕlavuz gösterimi:
óki tip
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 Video Çekim
Video sÕkÕötÕrma:

MPEG-4 AVC/H.264
Deõiöken (ortalama) bit oranÕ
Ses kayÕt formatÕ:
Lineer PCM
KayÕt formatÕ:
MOV
KayÕt boyutu ve çekim hÕzÕ: 1920x1080 (Full HD):
30p/25p/24p
1280x720 (HD) :
60p/50p
640x480 (SD) :
30p/25p
* 30p: 29,97 kare/sn, 25p: 25,00 kare/sn,
24p: 23,976 kare/sn,
60p: 59,94 kare/sn, 50p: 50,00 kare/sn.
Dosya boyutu:
1920x1080 (30p/25p/24p):
YaklaöÕk 330 MB/dk.
1280x720 (60p/50p) :
YaklaöÕk 330 MB/dk.
640x480 (30p/25p) :
YaklaöÕk 82,5 MB/dk.
Odaklanma:
CanlÕ Görünüm çekimiyle odaklanmayla aynÕ
Ölçüm modlarÕ:
Görüntü sensörüyle merkez aõÕrlÕk ortalamalÕ ve
deõerlendirmeli ölçüm
* Odaklanma modu ile otomatik olarak ayarlanÕr
Ölçüm aralÕõÕ:
EV 0 - 20 (23°C/73°F’de, EF50mm f/1.4 USM lensi,
ISO 100 hÕzÕyla)
Poz kontrolü:
Video çekim için Program AE (poz telafisi mümkün),
manuel poz
Poz telafisi:
1/3 duraklÕ artÕölarla 3 durak (Fotoõraflar: 5 aralÕk)
ISO hÕzÕ:
ISO 100 ± 6400 aralÕõÕnda otomatik olarak ayarlanÕr
(Önerilen poz indeksi)
Manuel pozla, ISO 100-6400 otomatik/manuel olarak
ayarlanÕr
DiMital zum:
YaklaöÕk 3x ± 10x
Video snapshot:
2 sn./4 sn./8 sn. olarak ayarlanabilir.
Ses kaydÕ:
Yerleöik monaural (tek ses) mikrofon
Harici stereo mikrofon terminali var
Ses kayÕt seviyesi ayarlanabilir, rüzgar filtresi var
KÕlavuz gösterimi:
óki tip
/&'0RQLW|U
Tip:
TFT renkli, sÕvÕ kristal monitör
Monitör boyutu ve noktalar: Geniö, yaklaöÕk 1,04 milyon noktalÕ 3,0 inç. (3:2)
AçÕ ayarÕ:
Mümkün
ParlaklÕk ayarÕ:
Manuel (7 seviye)
Arabirim dilleri:
25
Özellik rehberi:
Görüntülenebilir.
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ú]OHPH
Görüntü izleme formatlarÕ:

=um büyütme:
Görüntü tarama yöntemleri:

Vurgulama uyarÕsÕ:
Video izleme:
Slayt gösterisi:

Fon Müziõi:
Bas yükseltici:
 Görüntüleri
YaratÕcÕ filtreler:
Yeniden boyutlandÕrma:
 Direkt BaskÕ
Uyumlu yazÕcÕlar:
YazdÕrÕlabilir görüntüler:
BaskÕ emri verme:
 Özel óölevler
Özel óölevler:
Menüm kaydÕ:
Telif hakkÕ bilgileri:
 Arabirim
Ses/video OUT/DiMital terminal:

HDMI mini OUT terminali:
IN terminali:
Uzaktan kontrol terminali:
Kablosuz uzaktan kumanda:
Eye-Fi Kart:
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Tek tek görüntü, Tek tek görüntü + Bilgi (Temel
bilgi, ayrÕntÕlÕ bilgi, histogram), 4 görüntülü indeks,
9 görüntülü indeks, görüntü döndürme mümkün
YaklaöÕk 1,5x - 10x
Tek tek görüntü, 10 veya 100 görüntü atlama,
çekim tarihine göre, klasöre göre, sadece video,
sadece fotoõraf, derecelendirmeye göre
AöÕrÕ pozlanmÕö vurgu alanlar yanÕp söner
Etkin (LCD monitör, video/ses OUT, HDMI OUT)
Yerleöil hoparlör
Tüm görüntüler, tarihe göre, klasöre göre,
videolar, fotoõraflar veya derecelendirmeye göre.
Beö geçiö efekti seçilebilir.
Slayt gösterileri ve video izleme için seçilebilir.
Var
Çekim SonrasÕ óölemleme
Grenli S/B, Yumuöak odak, BalÕk gözü efekti,
Oyuncak kamera efekti, Minyatür efekti.
Mümkün
PictBridge uyumlu yazÕcÕlar
JPEG ve RA: görüntüler
DPOF Sürüm 1.1 uyumlu
12
Mümkün
Giriö ve ekleme etkin
Analog video (NTSC/PAL ile uyumlu)/stereo ses
çÕkÕöÕ
Kiöisel bilgisayar iletiöimi ve direkt baskÕ
(Hi-Speed USB eödeõeri)
Tip C (Otomatik çözünürlük deõiöimi),
CEC uyumlu Harici mikrofon
3,5mm stereo mini-Mak
RS-60E3 Uzaktan Kumanda Düõmesi için
RC-6 Uzaktan Kumanda CihazÕ
Uyumlu

Teknik Özellikler

 Güç
Pil:

LP-E8 Pil Paketi (Adet 1)
* AC gücü, ACK-E8 AC Adaptör Kiti ile saõlanÕr.
* BG-E8 Batarya SapÕ takÕldÕõÕnda, AA boy LR6 piller
kullanÕlabilir
Pil ömrü:
(CIPA test standartlarÕna dayanÕr)
Vizörlü çekim:
23°C/73°F’de yaklaöÕk 440 çekim, 0°C/32°F’de
yaklaöÕk 400 çekim
CanlÕ Görünüm çekimi: 23°C/73°F’de yaklaöÕk 180 çekim, 0°C/32°F’de
yaklaöÕk 150 çekim
Video çekim süresi:
23°C/73°F’de yaklaöÕk 1 saat 40 dakika
0°C / 32°F’de yaklaöÕk 1 saat 20 dakika
(Tam öarMlÕ LP-E8 Pil Paketi ile)
%R\XWODUYH$ù×UO×N
Boyutlar (G x Y x E): YaklaöÕk 133,1 x 99,5 x 79,7 mm
AõÕrlÕk:
YaklaöÕk. 570 g (CIPA Yönetmelikleri)
YaklaöÕk. 515 g (Sadece gövde)
úüOHWLP2UWDP×
ÇalÕöma sÕcaklÕõÕ aralÕõÕ: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F
ÇalÕöma nemliliõi:
85 veya altÕ
/3(3LO3DNHWL
ôarM edilebilir lityum iyon pil.
Tip:
VoltaM:
7.2 V DC
Pil kapasitesi:
1120 mAh
ÇalÕöma sÕcaklÕõÕ aralÕõÕ: ôarM sÕrasÕnda 6°C - 40°C / 43°F - 104°F
Çekim sÕrasÕnda 0°C - 40°C / 32°F - 104°F
ÇalÕöma nemliliõi:
85 veya altÕ
Boyutlar (G x Y x E): 37,1 x 15,4 x 55,2 mm
AõÕrlÕk:
YaklaöÕk 52 g
/&(3LOûDUM&LKD]×
Uyumlu piller:
LP-E8 Pil Paketi
ôarM süresi:
YaklaöÕk 2 saat (23°F - 73°F)
Giriö:
100 - 240 V AC (50/60 Hz)
ÇÕkÕö:
8.4 V DC / 720 mA
ÇalÕöma sÕcaklÕõÕ aralÕõÕ: 6°C - 40°C / 43°F - 104°F
ÇalÕöma nemliliõi:
85 veya altÕ
Boyutlar (G x Y x E): 69 x 28 x 87,5 mm
YaklaöÕk 82 g
AõÕrlÕk:

293

Teknik Özellikler

 LC-E8E Pil øarj CihazÕ
Uyumlu piller:
LP-E8 Pil Paketi
ôarM süresi:
YaklaöÕk 2 saat (23°F - 73°F)
Giriö:
100 - 240 V AC (50/60 Hz)
ÇÕkÕö:
8.4 V DC / 720 mA
ÇalÕöma sÕcaklÕõÕ aralÕõÕ: 6°C - 40°C / 43°C - 104°F
ÇalÕöma nemliliõi:
85 veya altÕ
Boyutlar (G x Y x E): 69 x 28 x 87,5 mm
AõÕrlÕk:
YaklaöÕk 82 g
()6PPI,6,,
Görüö açÕsÕ:
Diyagonal boyut: 74°20’ - 27°50’
Yatay boyut: 64°30’ - 23°20’
Dikey boyut: 45°30’ - 15°40’
Lens yapÕlandÕrmasÕ: 9 grupta 11 eleman
Minimum diyafram:
f/22 - 36
En yakÕn odaklanma
mesafesi:
0,25 m (Görüntü sensörü düzleminden)
Maks. büyütme:
0,34x (55 mm’de)
Görüö alanÕ:
207 x 134 - 67 x 45 mm (0,25 m.’de)
Görüntü Sabitleyici:
Lens deõiöimi tipi
Filtre boyutu:
58 mm
Lens kapaõÕ:
E-58
Maks. çap x uzunluk: YaklaöÕk 68,5 x 70,0 mm
AõÕrlÕk:
YaklaöÕk 200 g
Siperlik:
E:-60C (ayrÕ satÕlÕr)
KÕlÕf:
LP814 (ayrÕ satÕlÕr)
()6PPI,,,
Görüö açÕsÕ:
Diyagonal boyut: 74°20’ - 27°50’
Yatay boyut: 64°30’ - 23°20’
Dikey boyut: 45°30’ - 15°40’
Lens yapÕlandÕrmasÕ: 9 grupta 11 eleman
Minimum diyafram:
f/22 - 36
En yakÕn odaklanma
mesafesi:
0,25 m (Görüntü sensörü düzleminden)
Maks. büyütme:
0,34x (55mm’de)
Görüö alanÕ:
207 x 134 - 67 x 45 mm (0,25 m.’de)
Filtre boyutu:
58 mm
Lens kapaõÕ:
E-58
Maks. çap x uzunluk: YaklaöÕk 68,5 x 70,0 mm
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AõÕrlÕk:
YaklaöÕk 195 g
Siperlik:
E:-60C (ayrÕ satÕlÕr)
KÕlÕf:
LP814 (ayrÕ satÕlÕr)
()6PPI,6
Görüö açÕsÕ:
Diyagonal boyut: 74°20’ - 11°30’
Yatay boyut: 64°30’ - 9°30’
Dikey boyut: 45°30’ - 6°20’
Lens yapÕlandÕrmasÕ: 12 grupta 16 eleman
Minimum diyafram:
f/22 - 36
En yakÕn odaklanma mesafesi*: 18mm odak uzunluõunda: 0,49 m
(327 x 503 mm görüö alanÕ)
135mm odak uzunluõunda: 0,45 m
(75 x 112 mm görüö alanÕ)
* Görüntü sensörü düzleminde uzaklÕk
Maks. büyütme:
0,21x (135mm’de)
Görüntü Sabitleyici:
Lens deõiöimi tipi
Filtre boyutu:
67 mm
Lens kapaõÕ:
E-67U
Maks. çap x uzunluk: YaklaöÕk 75,4 x 101 mm
AõÕrlÕk:
YaklaöÕk 455 g
Siperlik:
E:-73B (ayrÕ satÕlÕr)
LP1116 (ayrÕ satÕlÕr)
KÕlÕf:
* YukarÕda belirtilen tüm teknik özellikler Canon’un test standartlarÕna dayanÕr.
* YukarÕda listelenen boyutlar, maksimum çap, uzunluk ve aõÕrlÕk deõerleri CIPA
Yönetmeliklerine dayanÕr (sadece fotoõraf makinesi gövdesi aõÕrlÕõÕ hariç).
* Ürün özellikleri ve dÕö görünüöü önceden haber verilmeksizin deõiötirilebilir.
* Canon marka olmayan bir lens fotoõraf makinesine takÕldÕõÕnda bir sorun
oluöursa, lens üreticisiyle baõlantÕya geçin.
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Ticari Markalar
Adobe, Adobe System Incorporate kuruluöunun tescilli bir markasÕdÕr.
:indoZs, Microsoft Corporation kuruluöunun, Birleöik Devletler ve
diõer ülkelerdeki ticari markasÕ veya tescilli ticari markasÕdÕr.
Macintosh ve Mac OS, Apple Inc.kuruluöunun Birleöik Devletler ve
diõer ülkelerdeki ticari markalarÕ veya tescilli ticari markalarÕdÕr.
SD;C logosu, SD-3C, LLC kuruluöunun ticari markasÕdÕr.
HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface,
HDMI Licensing LLC kuruluöunun ticari markasÕ veya tescilli ticari
markalarÕdÕr.
Bu kÕlavuzda adÕ geçen diõer tüm öirket ve ürün adlarÕ ile ticari
markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

MPEG-4 LisanslamasÕ hakkÕnda
“Bu ürün AT T patentleri altÕnda MPEG-4 standardÕ için lisanslanmÕötÕr ve
MPEG-4 uyumlu video elde etmek için (1) kiöisel ve ticari olmayan amaçla veya
(2) AT T patenleri altÕna kayÕtlÕ bir video saõlayÕcÕsÕ tarafÕndan MPEG-4 uyumlu
video kodlamasÕ ve/veya MPEG-4 uyumlu video kod çözümü için kodlayÕcÕ olarak
kullanÕlabilir. MPEG-4 standardÕ için herhangi bir diõer kullanÕm için lisans izni
verilmiö veya ima edilmiö deõildir.”
* 8yarÕ gerektiõinde óngilizce görüntülenir.

Orijinal Canon aksesuarlarÕnÕ kullanmanÕzÕ öneririz
Bu ürün, en üstün performansÕnÕ orijinal Canon aksesuarlarÕ ile kullanÕldÕõÕnda
saõlayacak öekilde tasarlanmÕötÕr. Canon, baöka üreticilerin aksesuarlarÕnÕn
bu ürünle birlikte kullanÕlmasÕ durumunda oluöabilecek yangÕn gibi kazalardan,
cihaza ya da çevreye gelebilecek hiçbir zarardan (pillerin akmasÕ veya
patlamasÕ gibi) sorumlu tutulamaz. Baöka üreticilerin aksesuarlarÕ kullanmaktan
kaynaklanan arÕzalar da garanti kapsamÕ dÕöÕndadÕr. Bu gibi arÕzalar ancak tamir
ücreti ödenerek giderilebilir.
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*YHQOLN8\DU×ODU×
<aralanmalarÕ, ölüm tehlikesini ve malzeme hasarÕnÕ önlemek için aöaõÕdaki
güvenlik talimatlarÕna uyun ve ekipmanlÕ dikkatli bir öekilde kullanÕn.

&LGGL<DUDODQPDODU×YH\DgOP7HKOLNHVLQLgQOHPH
 <angÕn, aöÕrÕ ÕsÕnma, kimyasal sÕzÕntÕ ve patlama tehlikelerini önlemek için aöaõÕdaki
güvenlik talimatlarÕna uyun:
- Bu üründe belirtilmeyen herhangi bir pili, güç kaynaõÕnÕ ve aksesuarÕ kullanmayÕn.
Ev yapÕmÕ pilleri veya deõiötirilmiö herhangi bir pili kullanmayÕn.
- Pil paketine veya yedekleme piline kÕsa devre yaptÕrmayÕn, bunlarÕ kurcalamayÕn
veya deõiötirmeyin. Pil paketine veya yedekleme piline ÕsÕ uygulamayÕn veya
lehimleme yapmayÕn. Pil paketini veya yedekleme pilini ateöe veya suya atmayÕn.
Pil paketine veya yedekleme piline aöÕrÕ fiziksel güç uygulamayÕn.
- Pil paketini veya yedekleme pilini ters kutupta (+ ±) takmayÕn. <eni ve eski pilleri
veya farklÕ pilleri birbirine karÕötÕrmayÕn.
- Pil paketini izin verilen ortam sÕcaklÕõÕ olan 0C - 40C (32F - 104F) dÕöÕndaki
sÕcaklÕklarda öarj etmeyin. AyrÕca, öarj süresini aömayÕn.
- Fotoõraf makinesi kontaklarÕna, aksesuarlarÕna, baõlantÕ kablolarÕna vb. herhangi
bir metalik nesne sokmayÕn.
 <edekleme pilini çocuklarÕn eriöiminden uzak tutun. Çocuk pili yutarsa, hemen bir
doktora danÕöÕn. (Pilin içindeki kimyasallar mideye ve baõÕrsaklara zarar verebilir.)
 Pil paketi öarj olurken ÕsÕ, duman veya keskin koku gelirse, öarj iölemini durdurmak ve
yangÕn tehlikesini önlemek için hemen pil öarj cihazÕnÕ elektrik prizinden çÕkarÕn.
 Pil paketi veya yedekleme pili sÕzÕntÕ yapar, renk deõiötirir, deforme olur veya duman
ya da kötü koku yayarsa, hemen çÕkarÕn. Bu sÕrada yanmamaya dikkat edin.
 Herhangi bir pil sÕzÕntÕsÕnÕn gözleriniz, cildiniz veya giysinizle temas etmesini önleyin.
Bu, körlüõe veya diõer sorunlara neden olabilir. Pil sÕzÕntÕsÕ gözleriniz, cildiniz veya
giysinizle temas ederse, etkilenen alanÕ ovalamadan bol suyla yÕkayÕn. Hemen bir
doktora baövurun.
 ôarj iölemi esnasÕnda, ekipmanÕ çocuklarÕn eriöiminden uzak tutun. Kablo kazara
çocuõun boõulmasÕna neden olabilir veya çocuõu elektrik çarpabilir.
 Herhangi bir kabloyu ÕsÕ kaynaõÕ yakÕnÕnda bÕrakmayÕn. Kablo deforme olabilir veya
yalÕtÕmÕ eriyebilir ve yangÕna ya da elektrik çarpmasÕna neden olabilir.
 FlaöÕ taöÕt kullanan birine doõru patlatmayÕn. Kazaya sebep olabilir.
 FlaöÕ bir kiöini gözüne doõru patlatmayÕn. Kiöinin görüöüne zarar verebilir. Bir bebeõi
fotoõraflarken flaö kullanÕlÕrken, en az 1 metre uzakta durun.
 Fotoõraf makinesini veya aksesuarÕ kullanmadÕõÕnÕzda saklarken, pil paketini çÕkarÕn
ve elektrik kablosunu sökün. Bu, elektrik çarpmasÕnÕ, ÕsÕ üretimini ve yangÕn tehlikesini
önler.
 EkipmanÕ yanÕcÕ gazlar yakÕnÕnda kullanmayÕn. Bu, yangÕnÕ veya patlama tehlikesini
önler.
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 Ekipman düöer ve iç parçalar kasa dÕöÕna çÕkarsa, elektrik çarpmasÕ riski taöÕdÕõÕ için
bu parçalara dokunmayÕn.
 EkipmanÕ kurcalamayÕn veya deõiötirmeye çalÕömayÕn. <üksek voltajlÕ iç parçalar
elektrik çarpmasÕna neden olabilir.
 Fotoõraf makinesi veya lensle güneöe veya aöÕrÕ parlak bir ÕöÕk kaynaõÕna bakmayÕn.
Aksi takdirde görüö kaybÕ oluöabilir.
 Fotoõraf makinesini çocuklarÕn eriöiminden uzak tutun. Boyun askÕsÕ çocuõun kazara
boõulmasÕna neden olabilir.
 EkipmanÕ tozlu veya nemli ortamlarda saklamayÕn. Bu, yangÕnÕ veya elektik çarpmasÕ
tehlikesini önler.
 Fotoõraf makinesini uçakta veya hastanede kullanmadan önce, bu yerlerde kullanÕm
izni olduõundan emin olun.
 <angÕn veya elektrik çarpmasÕ tehlikesini önlemek için aöaõÕdaki güvelik talimatlarÕna uyun:
- Elektrik kablosunu her zaman saõlam takÕn.
- Elektrik prizine Õslak elle dokunmayÕn.
- Elektrik kablosunu çÕkarÕrken, kabloyu deõil fiöi kavrayÕn ve çekin.
- Kabloyu çizmeyin, kesmeyin veya fazla bükmeyin yada kablo üzerine aõÕr bir cisim koymayÕn.
- AyrÕca kablolarÕ bükmeyin veya baõlamayÕn.
- AynÕ elektrik prizine çok sayÕda elektrik fiöi takmayÕn.
- <alÕtÕmÕ sorunlu bir kabloyu kullanmayÕn.
 Elektrik fiöini sÕk sÕk çÕkarÕn ve prizde birikmiö tozu temiz bir bezle silin. Ortam tozlu,
nemli veya yaõlÕysa, elektrik prizi üzerindeki toz nemlenebilir ve prizde kÕsa devre
yaparak yangÕna neden olabilir.

YaralanmayÕ veya Ekipman HasarÕnÕ Önleme
 EkipmanÕ, parlak güneö ÕöÕõÕ altÕnda veya ÕsÕ kaynaõÕ yanÕnda bÕrakmayÕn. Ekipman
ÕsÕnabilir ve cilt yanÕklarÕna neden olabilir.
 Fotoõraf makinesi bir tripoda baõlÕyken taöÕmayÕn. <aralanmaya neden olabilir.
AyrÕca, tripodun fotoõraf makinesini ve lensi taöÕyacak kadar saõlam olduõundan emin olun.
 Lensi ve lens takÕlmÕö fotoõraf makinesini, lens kapaõÕ takÕlmadan güneö altÕnda
bÕrakmayÕn. Aksi takdirde, lens güneö ÕöÕnlarÕna konsantre olabilir ve yangÕna neden olabilir.
 Pil öarj gereçlerini kumaöla kaplamayÕn veya sarmayÕn. IsÕ yükselebilir ve kasada
deformasyon veya tutuöma olabilir.
 Fotoõraf makinesi suya düöürülürse veya fotoõraf makinesi içine su ya da metal
parçalar girerse hemen pil paketini ve yedekleme pilini çÕkarÕn. Bu, yangÕnÕ veya elektik
çarpmasÕ tehlikesini önler.
 Pil paketini veya yedekleme pilini sÕcak bir ortamda kullanmayÕn veya bÕrakmayÕn.
Aksi takdirde, pilde sÕzÕntÕ olabilir veya pil ömrü kÕsalÕr. AyrÕca, pil paketi ve yedekleme
pili ÕsÕnabilir ve cilt yanÕklarÕna neden olabilir.
 EkipmanÕ temizlemek için boya tineri, benzin veya diõer organik çözücüleri kullanmayÕn.
Aksi takdirde yangÕn tehlikesi oluöabilir veya saõlÕõa zarar verebilir.

hUQG]JQoDO×üP×\RUVDYH\DWDPLUJHUHNWLUL\RUVDED\LLQL]OH
YH\DHQ\DN×Q&DQRQ+L]PHW0HUNH]LLOHEDùODQW×\DJHoLQ
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'LMLWDO)RWRùUDI0DNLQHVL0RGHOL'66LVWHPOHUL
Bu cihaz FCC <önetmeliõinin 15. Maddesi ile uyumludur. óölem aöaõÕdaki iki
koöula tabidir: (1) Bu cihaz zararlÕ giriöime neden olmayabilir ve (2) bu cihaz
her türlü giriöimi almalÕdÕr (bu cihazÕn istenmeyen öekilde kullanÕmÕndan
kaynaklanan giriöimler dahil).
Not: Bu ekipman, test edilmiö ve FCC MevzuatÕ’nÕn 15. maddesine göre B
SÕnÕfÕ bir dijital cihaz sÕnÕrlarÕyla uyumlu bulunmuötur. Bu sÕnÕrlar, iç mekan
kurulumlarÕnda zararlÕ parazitlere karöÕ makul bir koruma saõlamak üzere
tasarlanmÕötÕr. Bu cihaz, radyo frekansÕ enerjisi üretir, kullanÕr ve yayabilir ve
talimatlara uygun öekilde kurulmadÕõÕ ve kullanÕlmadÕõÕ takdirde radyo
iletiöimlerinde zararlÕ giriöimlere neden olabilir. Ancak, uygun bir kurulumda
giriöim meydana gelmeyeceõinin hiçbir garantisi yoktur. Bu cihaz, radyo veya
televizyon alÕöÕnda ekipmanÕn açÕlÕp kapanmasÕyla tespit edilebilen zararlÕ
giriöime neden olursa, kullanÕcÕya giriöimi gidermek için aöaõÕda belirtilen bir
veya daha fazla önlemi uygulamasÕ önerilir:
— AlÕcÕ antene yeniden yön verin veya anteni yeniden kurun
— Ekipman ve alÕcÕ arasÕndaki mesafeyi arttÕrÕn.
— EkipmanÕ alÕcÕnÕn baõlÕ olduõundan farklÕ bir fiöe takÕn.
— <ardÕm için bayiinize veya deneyimli bir radyo/televizyon
teknisyenine baövurun.
FCC mevzuatÕnÕn 15. maddesinin B alt maddesiyle belirlenen B SÕnÕfÕ
sÕnÕrlarÕyla uyumlu olmasÕ için bu ekipmanla dijital fotoõraf makinesi ile verilen
ferrit çekirdekli kablo kullanÕlmalÕdÕr.
KÕlavuzda aksi belirtilmediõi takdirde ekipmanda herhangi bir deõiöiklik veya
düzenleme yapmayÕn. Böyle bir deõiöiklik veya düzenleme yapÕldÕõÕ takdirde,
ekipmanla iölem yapmayÕ durdurmanÕz gerekir.
Canon ABD Inc.
One Canon Plaza, Lake Success, N< 11042, 8.S.A.
Tel No: (516)328-5600
Bu B SÕnÕfÕ dijital aparatÕ Kanada’ya özgü ICES-003 ile uyumludur.
ôehir cereyanÕ çÕkÕöÕ kullanÕlÕrken sadece ACK-E8 AC Adaptör Kiti
(giriö: 100-240 V AC 50/60 Hz, çÕkÕö: 7.4 V DC) kullanÕn.
Baöka bir cihaz kullanÕldÕõÕnda yangÕn, aöÕrÕ ÕsÕnma veya elektrik
çarpmasÕ riski oluöabilir.
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RODELOLU
(OHNWULNSUL]LQLQYHNDEORVXQXQKDVDUJ|UPHVLQL|QOHPHNLoLQüDUMFLKD]×Q×
V|NHUNHQNDEORGDQGHùLOILüWHQWXWDUDNoHNLQ
.DEORQXQ]HULQGHEDV×OPD\DFDNH]LOPH\HFHNYH\DEDüNDWUOKDVDUDYH\DEDVN×
PDUX]NDODFDNüHNLOGHNRQXPODQG×U×OPDG×ù×QGDQHPLQROXQ
+DVDUO×NDEORVXYH\DSUL]LRODQüDUMFLKD]×Q×NXOODQPD\×QEXQODU×KHPHQGHùLüWLULQ
'DUEHDOG×ù×GüUOGùLoLQYH\DKHUKDQJLELUEDüNDQHGHQOHKDVDUJ|UPüüDUM
FLKD]×Q×NXOODQPD\×QFLKD]×\HWNLOLELUVHUYLVSHUVRQHOLQHJ|WUQ
ûDUMFLKD]×Q×SDUoDODPD\×QJHUHNWLùLQGH\HWNLOLELUVHUYLVSHUVRQHOLQLQPGDKDOH
HWPHVLQLVDùOD\×Q<DQO×üPRQWDMHOHNWULNoDUSPDV×YH\D\DQJ×QWHKOLNHVLQHQHGHQ
RODELOLU
(OHNWULNoDUSPDV×WHKOLNHVLQLD]DOWPDNLoLQKHUKDQJLELUEDN×PYH\DWHPL]OLN
LüOHPLQLJHUoHNOHüWLUPHGHQ|QFHüDUMFLKD]×Q×SUL]GHQo×NDU×Q

%$.,07$/ú0$7/$5,
Bu kÕlavuzda aksi belirtilmediõi takdirde, cihaz içinde kullanÕcÕ tarafÕndan
tamir edilecek hiçbir parça yoktur. <etkili bir servis personeline baövurun.
Sadece ABD ve Kanada:
Bu ürünü besleyen lityum iyon/polimer pil geri dönüöümlüdür.
Bu pilin nasÕl geri dönüötürüleceõi ile ilgili bilgi almak için
lütfen öu telefonu arayÕn: 1-800-8- BATTER<.

Sadece KANADA, ABD için
Size verilen lityum pilde Perklorat Malzemesi vardÕr özel kullanÕm gerektirebilir.
AyrÕntÕlar için ZZZ.dtsc.ca.gov/hazardousZaste/perchlorate/ adresini ziyaret edin.

g1/(0
<ANLIô ThRDE PóL K8LLANILDIòINDA PATLAMA TEHLóKESó VARDIR.
K8LLANILMIô PóLLERó <EREL <ENóDEN DÖNhôhM K8RALLARINA GÖRE
ELDEN ÇIKARIN.
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<D]×O×P.XOODQ×P.×ODYX]X
EOS DIGITAL Çözüm Diski
Bu diskte EOS DIGITAL fotoõraf makine için çeöitli
yazÕlÕmlar bulunur.

(26<DUG×PF×3URJUDP×
Fotoõraf makinesi bir kiöisel bilgisayara baõlÕyken, EOS <ardÕmcÕ
ProgramÕnÕ kullanarak fotoõraf makinesiyle çekilmiö fotoõraflarÕ ve
videolarÕ bilgisayara aktarabilirsiniz. AyrÕca, kiöisel bilgisayarÕ
kullanarak çeöitli fotoõraf makinesi ayarlarÕnÕ yapabilir ve bilgisayar
fotoõraf makinesine baõlÕyken uzaktan çekim yapabilirsiniz. Buna ek
olarak, fon müziõi parçalarÕnÕ, örneõin EOS Örnek Müzik* dosyasÕnÕ,
karta kopyalayabilirsiniz.
* Canon size beö adet orijinal fon müziõi parçasÕ saõlar. Fon müziklerini karta
kopyalamak için EOS <ardÕmcÕ ProgramÕ’nÕ kullanÕn ve fon müziklerini bu
fotoõraf makinesinde video snapshot albümlerini, videolarÕ ve slayt gösterilerini
izlerken dinleyin.

'LJLWDO3KRWR3URIHVVLRQDO
Bu yazÕlÕm, çoõunlukla RA: görüntü çeken kullanÕcÕlara önerilir.
RA: görüntüleri yüksek hÕzda görebilir, iölemlenebilir ve yazdÕrabilirsiniz.
AyrÕca, orijinal görüntüleri korurken -PEG görüntüleri düzenleyebilirsiniz.

=RRP%URZVHU(; :LQ ,PDJH%URZVHU 0DF 
Bu yazÕlÕm, çoõunlukla -PEG görüntü çeken kullanÕcÕlara önerilir.
-PEG görüntüleri kolaylÕkla görebilir, düzenleyebilir, organize edebilir
ve yazdÕrabilirsiniz. VideolarÕ (MOV dosyalarÕ) ve video snapshot
albümlerini izleyebilir ve düzenleyebilir ve videolardan fotoõraf
alabilirsiniz.

3LFWXUH6W\OH(GLWRU
Resim Stilleri düzenleyebilir ve orijinal Resim Stili dosyalarÕ oluöturup
kaydedilirsiniz. Bu yazÕlÕm, görüntü düzenlemede deneyimli ileri
düzeydeki kullanÕcÕlar içindir.
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YazÕlÕm KullanÕm KÕlavuzu

<D]×O×P×\NOHPH
Fotoõraf makinesini bilgisayarÕnÕza yazÕlÕmÕ yüklemeden baõlamayÕn.
YazÕlÕm düzgün öekilde yüklenmez.
YazÕlÕmÕn bir önceki sürümü yüklüyse, yazÕlÕmÕ aöaõÕdaki adÕmlarÕ
uygulayarak yükleyin (yeni versiyon eski versiyonun üzerine yazÕlÕr).

1

(26',*,7$/d|]P'LVNLQL &'520 WDN×Q
Macintosh için masaüstünde görüntülenen CD-ROM simgesini
açmak için çift tÕklayÕn ve [Canon EOS DiMital Yükleyici]’yi
çift tÕklayÕn.

2 >.ROD\<NOHPH@ҋ\LW×NOD\×QYH\NOHPHLoLQHNUDQD
JHOHQWDOLPDWODU×X\JXOD\×Q
Macintosh için [Yükle]’yi tÕkayÕn.

3 ><HQLGHQEDüODW@ҋ×W×NOD\×QYHELOJLVD\DU\HQLGHQ
EDüODG×NWDQVRQUD&'520ҋXo×NDU×Q
Bilgisayar yeniden baölatÕldÕõÕnda yükleme tamamlanÕr.
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H×]O×%DüYurXRehberLYH
KXOOaQ×mK×ODYu]XDL]LQi
Menü óölemleri sf. 306
Görüntü KaydÕ Kalitesi sf. 307
Resim Stili sf. 307
A
HÕzlÕ Kontrol EkranÕ sf. 308
Q
Parça Rehberi sf. 309
Temel Alan ModlarÕ sf. 311
<erleöik FlaöÕ Kullanma sf. 311
D
<aratÕcÕ Alan ModlarÕ sf. 312
d Program AE sf. 312
s Enstantane Öncelikli AE sf. 312
f Diyafram öncelikli AE sf. 312
AF Modu sf. 313
E
AF NoktasÕ sf. 313
S
ISO HÕzÕ sf. 314
Z
ólerleme Modu sf. 314
i
CanlÕ Görünüm Çekimi sf. 315
A
Video
Çekim sf. 316
k
Görüntü ózleme sf. 317
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HÕzlÕ Ba÷vuru Rehberi

0HQúüOHPOHUL
M
WXüX
0WXüX
LCD
monitör

<S>
dDSUD]WXüODU

WXüXQDEDVDUDNPHQ\J|UQWOH\LQ
M
WXüXQDEDVDUDNELUVHNPHVHoLQVRQUDWXüXQDEDVDUDN
U
V
LVWHQHQ|ùH\LVHoLQ
WXüXQDEDVDUDND\DU×J|UQWOH\LQ
0
gùHD\DUODQG×NWDQVRQUDWXüXQDEDV×Q
0

7HPHO$ODQ0RGODU×

9LGHRdHNLP0RGX

<DUDW×F×$ODQ
0RGODU×

6HNPHOHU

0HQ|ùHOHUL 0HQD\DUODU×
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*|UQW.D\G×.DOLWHVL
[ 1 Kalite]ҋ\LVHoLQVRQUDWXüXQDEDV×Q
0
U
WXüODU×QDEDVDUDNELUNDOLWHVHoLQVRQUDWXüXQDEDV×Q
0
*|UQWND\G×NDOLWHVL
.D\×WO×SLNVHOOHU

2ODV×oHNLPOHU

A5HVLP6WLOLN
A WXüXQDEDV×Q
WXüXQDEDVDUDN5HVLP6WLOLҋQL
U
VHoLQVRQUDWXüXQDEDV×Q
0

6WLO

D2WRPDWLN
P6WDQGDUW
Q Portre
R Manzara
V 7HN5HQN

$o×NODPD

%HOLUOLELUVDKQHLoLQUHQNWRQODU×RSWLPL]HHGLOLU
&DQO×UHQNOHUYHQHWJ|UQWOHU
+RüFLOWWRQODU×YHN×VPHQGDKDQHWJ|UQWOHU
&DQO×PDYLJ|N\]YH\HüLODODQODUoRNQHWJ|UQWOHU
6L\DK%H\D]J|UQWOHU

S 1|WUDO YH
U )DLWKIXO VHoHQHNOHULLoLQVD\ID\D
EDN×Q

305
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Q+×]O×.RQWURO
Q tuúuna basÕn.
HÕzlÕ Kontrol ekranÕ görüntülenir.

7HPHO$ODQ0RGODU×

Enstantane KÕzÕ
Çekim modu

7HPHO$ODQ0RGODU×

Diyafram
Vurgulama tonu önceli÷i
ISO KÕzÕ
Flaú poz telafisi

Poz telafisi/
AEB ayarÕ

Otomatik IúÕk
øyileútirici

Resim Stili
AF modu

<erleúik flaú iúlevi

Beyaz
ayarÕ

Görüntü kaydÕ
kalitesi
ølerleme modu

Ölçüm modu

Temel Alan modlarÕnda, ayarlanabilir iúlevler çekim moduna
ba÷lÕ olarak de÷iúir.
S tuúuna basarak bir iúlev seçin, sonra bu iúlevi ayarlamak
için 6 kadranÕnÕ çevirin.
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Parça Rehberi
Açma/Kapama dü÷mesi

Mod kadranÕ

Z ISO KÕzÕ
ayar tuúu

<D> Flaú
tuúu

6
Ana kadran

Deklanúör
tuúu

Odak modu dü÷mesi
A CanlÕ Görünüm çekimi/
Video çekim tuúu

A AE kilit tuúu
S AF nokta
seçimi tuúu

S
Çapraz tuúlar
Eriúim lambasÕ
ODiyafram/
Poz telafisi tuúu

0 Ayar tuúu
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dHNLP$\DUODU×(NUDQ×
Enstantane KÕzÕ
Çekim modu

Diyafram
ISO KÕzÕ

Poz seviye
göstergesi
Beyaz ayarÕ
Resim Stili

Otomatik IúÕk
øyileútirici
<erleúik flaú
iúlevi ayarÕ

AF modu

Görüntü kaydÕ
kalitesi

HÕzlÕ Kontrol
simgesi
Pil kontrolü
zxcn

OK

NG

Vizör Bilgileri

OlasÕ çekimler
Ölçüm modu
ølerleme modu
AF nokta etkinleútirme
göstergesi 
Spot ölçüm
dairesi

AF noktalarÕ

AE kilidi
Flaú KazÕr
Flaú poz telafisi
Enstantane KÕzÕ
Diyafram
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Odak
do÷rulama ÕúÕ÷Õ
Maksimum patlama
Tek Renk ayar
ISO KÕzÕ
Poz seviye göstergesi

HÕzlÕ Baövuru Rehberi

7HPHO$ODQ0RGODU×

Ba
siF Zo e
n

Çekim için gerekli tüm ayarlar
RWRPDWLNRODUDND\DUODQ×U6L]HGüHQ
VDGHFHGHNODQü|UHEDVPDNW×U
JHULVLQLIRWRùUDIPDNLQHVLKDOOHGHU

A SaKne AkÕllÕ Otomatik
3 Manzara
7 Flaú kapalÕ
4 <akÕn plan
C <aratÕcÕ Otomatik
5 Spor çekimi
2 Portre
6 Gece portre
Q tuúuna basÕldÕ÷Õnda HÕzlÕ Kontrol ekranÕ görüntülenir.
C/2/3/4/5/6 çekim modlarÕnda, V tuúuna basarak
iúlevi seçin, sonra U tuúuna basarak veya 6 kadranÕnÕ
çevirerek iúlevi istedi÷iniz gibi ayarlayÕn.

D<HUOHüLN)ODü×.XOODQPD
7HPHO$ODQ0RGODU×
Düúük aydÕnlatmalÕ ortamlarda veya arkadan aydÕnlatmalÕ
ortamlarda yapÕlan çekimlerde ( 7 3 5 modlarÕ Kariç)
gerekti÷i zaman yerleúik flaú otomatik olarak açÕlÕr.

<DUDW×F×$ODQ0RGODU×
D tuúuna basarak yerleúik flaúÕ
kaldÕrÕn, sonra çekim yapÕn.
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CUe
D WL
v

<DUDW×F×$ODQ0RGODU×
Qe
ZR
e

dHüLWOL\|QWHPOHULNXOODQDUDNoHNLP
\DSPDNLoLQIRWRùUDIPDNLQHVL
D\DUODU×Q×LVWHGLùLQL]JLEL
GHùLüWLUHELOLUVLQL]

d3URJUDP$(
Foto÷raf makinesi enstantane KÕzÕnÕ ve diyafram de÷erini
A modunda oldu÷u gibi otomatik olarak ayarlar.
Mod kadranÕnÕ d konumuna getirin.

s(QVWDQWDQH|QFHOLNOL$(
Mod kadranÕnÕ s konumuna getirin.
6 kadranÕnÕ
<
çevirerek istedi÷iniz
ayarÕ yapÕn, sonra konuya odaklanÕn.
Diyafram de÷eri otomatik olarak ayarlanÕr.
Diyafram göstergesi yanÕp sönerse,
bu göstergenin yanÕp sönmesi durana
kadar 6 kadranÕnÕ çevirin.

f'L\DIUDP|QFHOLNOL$(
Mod kadranÕnÕ f konumuna getirin.
6 kadranÕnÕ
<
çevirerek istedi÷iniz
ayarÕ yapÕn, sonra konuya odaklanÕn.
Enstantane KÕzÕ de÷eri otomatik olarak
ayarlanÕr.
Enstantane KÕzÕ göstergesi yanÕp sönerse,
bu göstergenin yanÕp sönmesi durana
kadar 6 kadranÕnÕ çevirin.
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E: AF ModuN
Lens odak modu dü÷mesini
f konumuna getirin.
ZE tuúuna basÕn.
U tuúuna basarak veya 6
kadranÕnÕ çevirerek AF modunu seçin,
sonra 0 tuúuna basÕn.

S$)1RNWDV×N

X(Tek Çekim AF)
Foto÷raflar için.
9(AI Focus AF)
AF modunu otomatik olarak
de÷iútirir.
Z(AI Servo AF)
Hareketli konular için.
S tuúuna basÕn.

S tuúuna basarak AF
noktasÕnÕ seçin.
Vizörden bakarken, istedi÷iniz
AF noktasÕ kÕrmÕzÕ renkte yanÕp
sönene kadar 6 kadranÕnÕ
çevirerek AF noktasÕnÕ
seçebilirsiniz.
0 tuúuna basÕldÕ÷Õnda, AF nokta
seçimi, merkez AF noktasÕ ve
Otomatik AF noktasÕ seçimi
arasÕnda de÷iúir.
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Z,62+×]×N
Z tuúuna basÕn.
U tuúuna basarak veya 6
kadranÕnÕ çevirerek ISO KÕzÕnÕ seçin,
sonra 0 tuúuna basÕn.
[AUTO] seçimi yapÕldÕ÷Õnda, ISO KÕzÕ
otomatik olarak ayarlanÕr. Deklanúöre
yarÕm basÕldÕ÷Õnda, ISO KÕzÕ ayarÕ
görüntülenir.

i úOHUOHPH0RGXN
YiQ tuúuna basÕn.
U tuúuna basarak veya 6
kadranÕnÕ çevirerek ilerleme modunu
seçin, sonra 0 tuúuna basÕn.
u : Tek çekim
i : Sürekli çekim
Q : 2WRPDWLN=DPDQOD\×F×
VQ8]DNWDQ.XPDQGD
l : 2WRPDWLN=DPDQOD\×F×VQ
q : 2WRPDWLN=DPDQOD\×F×6UHNOL
* Q ve q ilerleme modlarÕ tüm
çekim modlarÕnda ( k Kariç)
seçilebilir.
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A &DQO×*|UQPdHNLPL
A tuúuna basarak CanlÕ Görünüm
görüntüsünü seçin.

Odaklanmak için deklanúöre
yarÕm basÕn.

Resmi çekmek için deklanúöre
tam basÕn.

CanlÕ Görünüm çekimi ayarlarÕ, Temel Alan modlarÕnÕn
2 menü sekmesi altÕnda ve <aratÕcÕ Alan modlarÕnÕn
z menü sekmesi altÕnda görüntülenir.
&DQO×*|UQPdHNLPLLOH3LOgPU
SÕcaklÕk
23°C / 73°F’de

FlaúsÕz
<aklaúÕk 200 çekim

50 Flaú KullanÕmÕ
<aklaúÕk 180çekim
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k Video Çekimi
Mod kadranÕnÕ k konumuna getirin.

Odaklanmak için deklanúöre
yarÕm basÕn.

A tuúuna basÕldÕ÷Õnda video
kaydÕ baúlar.
Video kaydÕnÕ durdurmak için
tekrar A tuúuna basÕn.
Video kaydÕ

Mikrofon
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*|UQWú]OHPH
y

u

y

u

Büyütme

øndeks

S

Görüntüyü seçin

x

øzleme

C Çekim Bilgileri

L Silme
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Dizin
10 sn. veya 2 sn. gecikme ...............89
1280x720 ......................................150
1920x1080 ....................................150
1. perde senkronu .........................182
2. perde senkronu .........................182
4 veya 9 görüntülü
indeks gösterimi ............................202
640x480 ........................................150
9 noktalÕ AF otomatik seçimi ..........85
A
A/V OUT ................................210, 114
AC Adaptör Kiti .............................260
A-DEP
(Otomatik Alan Derinliõi AE)..........101
AE kilidi..........................................107
AEB .......................................105, 252
AF (Odaklanma) ........................83, 85
AF noktasÕ .......................................85
AI FOCUS (AI Focus AF) ................84
AI SERVO (AI Servo AF).................84
AI Servo AF ...............................53, 84
Adobe RGB ...................................121
Av (Diyafram öncelikli AE) ...............96
Alan derinliõi ön izleme ...................98
Aksesuarlar .......................................3
Aksesuar kÕzaõÕ .............................163
AygÕt YazÕlÕmÕ Sürümü...................272
AtlamalÕ ekran .............................. 203
ArÕza ..............................................278
Ayna kilidi ..............................122, 255
AskÕ .................................................25
AydÕnlatmaya veya
sahne tipine göre çekim ..................68
Ambiyans seçimiyle çekim ............. 65
B
BalÕk Gözü Efekti ...........................232
Bas Yükseltici ................................213
Batarya SapÕ............................33, 276
BaskÕ .............................................235
Düzen ............................................239
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KaõÕt ayarlarÕ .................................238
BaskÕ Emri (DPOF)........................245
BaskÕ efektleri ................................240
Eõim düzeltisi ................................243
KÕrpma ...........................................243
Beyaz ayarÕ ..................................117
Dizeleme ...................................... 120
Düzelti ..........................................119
Özel ...............................................117
Kiöisel ............................................118
Büyütülmüö görünüm ............138, 204
Bip sesi ..........................................166
B: (Siyah ve beyaz) ...............82, 114
BULB (Bulb poz)............................100
C
<«> (YaratÕcÕ Otomatik) .................56
CanlÕ Görünüm çekimi .............54, 123
En/Boy oranÕ..................................129
Yüz tespiti CanlÕ mod (AF) ............132
KÕlavuz gösterimi ...........................129
Bilgi ekranÕ.....................................126
CanlÕ mod (AF) ..............................131
Manuel odak ............................87, 138
Ölçüm zamanlayÕcÕ .......................130
OlasÕ çekimler................................125
HÕzlÕ Kontrol ...................................128
HÕzlÕ mod (AF) ...............................136
Canon marka olmayan
flaö üniteleri ...................................264
Ç
Çekim bilgileri ekranÕ .....................226
Çekim ayarlarÕ ekranÕ ................20, 47
Çekim hÕzÕ .....................................150
Çekim modu ...................................22
A-DEP
(Otomatik Alan Derinliõi AE)..........101
Av (Diyafram öncelikli AE) ...............96
M (Manuel poz) ...............................99
P (Program AE) ...............................74
Tv (Diyafram öncelikli AE) ...............94

Dizin

<«> (Sahne AkÕllÕ Otomatik)...........50
<«> (FlaöÕ KapalÕ) ..........................55
<«> (YaratÕcÕ Otomatik) .................56
<«> (Portre) ...................................59
<«> (Manzara) ...............................60
<«> (YakÕn Plan) ............................61
<«> (Spor Çekimi)..........................62
<«> (Gece Portre Çekimi) ..............63
<«> (Video çekim)........................141
D
Derecelendirme .............................206
Derecelendirme iöareti ..................206
DiMital terminal ........................221, 236
Dioptrik ayar ....................................39
Direkt baskÕ ...................................235
DPOF ............................................245
DC baõlayÕcÕ ..................................260
Deõerlendirmeli ölçüm...................102
Dosya adÕ ..................................... 170
Dosya boyutu ................. 76, 151, 226
Dil seçimi ........................................ 35
Doygunluk .....................................113
Deklanöör tuöu ................................40
Deklanöör senkronu ......................182
Deõiöken açÕlÕ LCD ekran..........31, 54
Diyafram öncelikli AE .....................96
Dikey görüntüleri
otomatik döndürme........................174
Dizeleme ...............................105, 120
Döndürme (görüntü) ......174, 205, 243
Düöük seviyede formatlama ............46
E
Eriöim lambasÕ .................................30
En/Boy oranÕ..................................234
Eye-Fi kart ....................................265
Enstantane öncelikli AE ..................94
F
Fotoõraf Makinesi
Fotoõraf makinesi sarsÕntÕsÕ ......... 122

Fotoõraf makinesi
ayarlarÕnÕ temizle .......................... 176
Fotoõraf makinesini tutma .............. 39
Ayarlar ekranÕ ................................175
Fotoõraf makinesi sarsÕntÕsÕ ..... 38, 39
Fotoõraf makinesi ayarlarÕ temizle 176
Fon müziõi .....................................217
Faithful ............................................82
FE kilidi ..........................................108
FEB ...............................................181
Filtre efekti ............................ 114, 230
Final görüntü simülasyonu ... 127, 147
Flaö
Yerleöik flaö .....................................90
Özel óölevler.................................. 183
Etkin menzil .................................... 90
Harici Speedlite ............................ 263
FE kilidi ......................................... 108
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İTHALATÇI / İMALATÇI FİRMANIN
UNVANI
MERKEZ ADRESİ
TEL / TELEFAKS
VERGİ DAİRESİ
VERGİ NO
HİZMET KAPSAMI

:CANON EURASIA GÖRÜNTÜLEME VE OFİS SİSTEMLERİ A.Ş
:DEĞİRMEN SOK. NİDA KULE İŞ MERKEZİ NO:18
KADIKÖY-KOZYATAĞI /İSTANBUL
: 0216 571 6800/0216 571 6899
: ANADOLU KURUMLAR
: 2010364684
: TS 12907 Yetkili Servisler-Optik Alet ve Cihazlar İçin-Kurallar–
Standardına Uygun 7 Servis
YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN

1• ERKAYALAR FOTOĞRAFÇILIK VE
TİC. LTD. ŞTİ.

HOBYAR MH. MİMAR VEDAT CAD.
NO:7 FATİH / İSTANBUL

0212 519 23 85

2• ERKAYALAR FOTOĞRAFÇILIK TİC.
LTD. ŞTİ.

ATATÜRK BULVARI 117/13 KIZILAY
/ ANKARA

0312 425 47 94

3• SPACE TEKNİK SERVİS
MURAT ŞAHİN

Z.HANIM MAH. 7400/6 SK. NO:2/A
KARŞIYAKA / İZMİR

0232 368 15 95

4•DATATEKNİK ELEKTRONİK SERVİS

MAHFESIĞMAZ MAH.TURGUT
ÖZAL BULVARI AKASYA APT.NO:103
BODRUM KAT D:17
ÇUKUROVA / ADANA

0322 231 12 65

5• ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR

BEYCİLER MAH. 1698. SOK. PRESTİJ
KONUTLARI NO:27P C-11 BLOK
DAİRE:9 DÜZCE

0380 524 55 87

6• MERKEZ TEKNİK-RECEP BOĞA
ESNAF

TEPEBAŞI MAHALLESİ SOBACILAR
ÇARŞISI 642.SOKAK NO:1/A
KIZILTEPE / MARDİN

0482 312 55 99

7• HALİM ELEKTRONİK-HALİM
PARÇİKANLI

SARAY MAH.DEVECEL SOK. NO:3/A
KAT:1/2 MALATYA

0422 321 86 08

HİZMETLERİ VE ISITMA SOĞUTMA
SİSTEMLERİ İLETİŞİM BÜRO
MAKİNALARI BİLGİSAYAR TİCARET
LTD. ŞTİ.

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

KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR

İTHALATÇI FİRMA:
Canon Eurasia
Nida Kule İş Merkezi Değirmen Sok
No: 18/10 K: 2 Kozyatağı - Kadıköy
İSTANBUL
Tel: +90 216 571 68 00
Faks: +90 216 464 29 49
www.canon.com.tr

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler
Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli
kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca
yapılması, varsa periyodik bakımlarının aksatılmaması gerekmektedir. Cihazınızın
bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda
çalıştırılması gerekmektedir. Pilin şarj olduktan sonra şarj cihazında uzun süre
bekletilmemesi gerekmektedir.

Sadece Avrupa Birliği ve EEA (Norveç, İzlanda ve Liechtenstein)
Ekranda bu sembollerin görünmesi, ürünün WEEE Direktifi (2002/19/EU), Pil
Direktifi (2006/66/EC) ve/veya bu Direktifleri yürürlüğe koyan ulusal mevzuat
gereğince ev atıklarıyla birlikte elden çıkarılmaya uygun olmadığını gösterir.
Pil Direktifi uyarınca yukarıdaki sembol altında bir kimyasal sembolü belirtilmişse
bu, pilde bir ağır metalin (Hg = Cıva, Cd = Kadmiyum, Pb = Kurşun) bulunduğunu
veya Pil Direktifi ile belirtilen miktarın üstünde ağır metal birikimi olduğunu
gösterir.
Benzeri yeni bir ürün satın alındığında bu ürün, elektrikli ve elektronik ekipman
(EEE), piller ve akümülatör atıklarının geri dönüşümü için belirlenen yetkili
toplama noktasına teslim edilerek elde çıkarılmalıdır. Bu tür atıkların keyfi
değerlendirilmesi sonucunda EEE ile ilişkili zararlı maddelerin çevreye ve insan
sağlığına negatif etkileri oluşur. Zararlı atıkların bilinçli yok edilmesi doğal
kaynakların dengeli kullanılmasına yardımcı olacaktır.
Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için yerel
bayiinizle, atık depolama yetkilisiyle, ülkenizdeki atık toplama noktalarıyla veya
değerlendirme merkezleriyle iletişime geçin veya www.canon-europe.com/weee
veya www.canon-europe.com/battery adresini ziyaret edin.
ÖNLEM
PİL, YANLIŞ TİPTE PİLLE DEĞİŞTİRİLİRSE PATLAMA TEHLİKESİ OLUŞUR.
KULLANILMIŞ PİLLERİ YEREL DÜZENLEMELERE UYGUN ŞEKİLDE ELDEN ÇIKARIN.
EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR

