kullanım kılavuzları için tıklayınız.

Giriﬂ
EOS 60D, yaklaﬂ›k 18,0 etkin megapikselli bir ince ayr›nt› CMOS sensörüne,
yüksek hassasiyetli ve yüksek h›zl› 9 noktal› AF'ye, yaklaﬂ›k 5,3 kare7sn.
sürekli çekim, Canl› Görünüm çekimi ve Full HD (Full High Definition)
video çekimi özelliklerine sahip, yüksek performansl›, dijital tek lensli
refleks kameras›d›r.
Foto¤raf makinesi her an çekime haz›rd›r; geliﬂtirilmiﬂ çekime uygun çok
say›da iﬂlev sa¤lad›¤› gibi pek çok baﬂka özelli¤i de vard›r.

Foto¤raf Makinenize Al›ﬂmak ‹çin Deneme Çekimleri Yap›n
Bir dijital foto¤raf makinesinde, çekilen resim hemen görüntülenebilir. Bu
k›lavuzu okurken, bir yandan da birkaç deneme çekimi ve sonuçlara
bak›n. Bu ﬂekilde foto¤raf makinesini daha iyi anlars›n›z. Kötü resim
çekimlerini ve kazalar› önlemek için, öncelikle Güvenlik Uyar›lar› (sf. 305,
306) ve Kullan›m Önlemleri (sf. 12, 13) konular›n› okuyun.

Foto¤raf Makinesini Kullanmada Önce Kontrol Etme
ve Sorumluluk
Çekimden sonra, görüntüleri izleyin ve düzgün bir ﬂekilde kay›t edilip
edilmedi¤ini kontrol edin. Foto¤raf makinesi veya haf›za kart› ar›zal›ysa,
görüntüler kaydedilemez veya bir bilgisayara kaydedilemez. Canon,
herhangi bir kay›p veya sorun oluﬂmas› durumunda sorumluluk kabul
etmez.

Telif Haklar›
Ülkenizdeki telif hakk› kanunlar› kiﬂi veya belirli nesnelerin görüntülerinin
kiﬂisel kullan›m d›ﬂ›nda herhangi bir ﬂekilde kullan›lmas›n› yasaklam›ﬂ
olabilir. Ayr›ca, kamuya aç›k bir tak›m performanslar›n, sergilerin vb.
kiﬂisel kullan›m için dahi foto¤raflanmas›n›n yasak olabilece¤ini akl›n›zda
bulundurun.

Bu foto¤raf makinesi SD haf›za kartlar›, SDHC haf›za kartlar› ve
SDXC haf›za kartlar› ile uyumludur. Bu k›lavuzda bunlar›n hepsinden
“kart” diye bahsedilir.
Bu foto¤raf makinesiyle birlikte görüntü kayd› için kullan›lacak
bir haf›za kart› verilmez.
Lütfen ayr›ca sat›n al›n›z.

Bu K›lavuz Hakk›nda
Bu K›lavuzdaki Simgeler
Ana Kadran'› Gösterir.
H›zl› Kontrol Kadran›'n› gösterir.
Çoklu Kontrolör ve itme yönünü gösterir.
Ayar tuﬂunu gösterir
Tuﬂa bast›ktan sonra s›ras›yla 4 sn., 6 sn., 10
sn. veya 16 sn. etkin kalan ilgili iﬂlevleri gösterir.

Bu k›lavuzda, foto¤raf makinesi tuﬂlar›n›, kadranlar›n› ve ayarlar›n› gösteren
simgeler ve iﬂaretler, foto¤raf makinesi ve LCD monitör üzerindeki simgelere
ve iﬂaretlere karﬂ›l›k gelir.

tuﬂuna bas›lmas› ve ayar›n de¤iﬂtirilmesiyle de¤iﬂebilen
bir iﬂlevi gösterir.
Sayfan›n sa¤ üst k›sm›nda gösterilirse, iﬂlevin sadece Yarat›c›
Alan modlar›nda (sf. 20) kullan›labilece¤ini belirtir.
Daha fazla bilgi için baﬂvuru sayfas› numaralar›.
Daha iyi çekim için ipuçlar› veya öneriler.
Sorun giderme tavsiyeleri.
Çekim sorunlar›n›n önlenmesi için uyar›lar.
Ek bilgiler.

Temel Varsay›mlar
Bu k›lavuzda aç›klanan tüm iﬂlemlerde güç dü¤mesinin iﬂlem öncesinde
aç›k
konumuna (sf. 28) ayarland›¤› varsay›l›r.
Tüm menü ayarlar›n›n ve Özel ‹ﬂlevlerin varsay›lan de¤erlerinde oldu¤u
varsay›l›r.
Bu k›lavuzda aç›klay›c› olmas› için foto¤raf makinesi EF-S18-135mm f/3.55.6 IS lensi tak›lm›ﬂ halde gösterilir.

Bölümler
1. ve 2. Bölüm'lerde, DSLR foto¤raf makinelerinin ilk kez kullananlar
için temel iﬂlemler ve çekim prosedürleri tan›t›l›r.

Giriﬂ
Baﬂlang›ç
Temel Çekim
AF ve ‹lerleme Modlar›n› Ayarlama
Görüntü Ayarlar›
Geliﬂtirilmiﬂ ‹ﬂlemler
Flaﬂl› Foto¤rafç›l›k
LCD Monitörle Çekim (Canl› Görünüm Çekimi)
Video Çekim
Görüntü ‹zleme
Görüntüleri Çekim Sonras› ‹ﬂlemleme
Sensör Temizli¤i
Görüntüleri yazd›rma
Foto¤raf Makinesini Özelleﬂtirme
Baﬂvuru
Son Sayfalar: Yaz›l›m Baﬂlang›ç Rehberi ve Kullan›m K›lavuzu Dizini

‹çindekiler
Giriﬂ
Parça Kontrolü Listesi
Bu K›lavuz Hakk›nda
Bölümler
Özellikler Dizini
Kullan›m Önlemleri
H›zl› Baﬂlang›ç Rehberi
Parça K›lavuzu

Baﬂlang›ç
Pili ﬁarj Etme
Pili Takma ve Ç›karma
LCD Monitörü Kullanma
Cihaz Gücünü Açma
Tarih ve Saat Ayar›
Arabirim Dilini Seçme
SD Kart› Takma ve Ç›karma
Lensi Takma ve Ç›karma
Lens Baﬂl›¤›n› Kullanma
Lens Görüntü Sabitleyici Hakk›nda
Temel ‹ﬂlem
H›zl› Kontrol Ekran›n› Kullanma
Menü ‹ﬂlemleri
Baﬂlamadan Önce
Kart› Formatlama
Gücün Kapanma Süresini Ayarlama/Otomatik Kapanma
Görüntü Gözden Geçirme Süresini Ayarlama
Foto¤raf Makinesini Varsay›lan Ayarlara Çevirme

Temel Çekim
Tam Otomatik Çekim
Tam Otomatik Teknikler
Flaﬂ› Devre D›ﬂ› B›rakma
Yarat›c› Otomatik Çekim
Portre Çekimi
Manzara Çekimi
Yak›n Plan Çekim
Hareketli Konu Çekimi
Gece Portre Çekimi
H›zl› Kontrol Ekran›
Ambiyans Seçimiyle Çekim

‹çindekiler

Ayd›nlatmaya veya Sahne Tipine Göre Çekim

AF ve ‹lerleme Modlar›n› Ayarlama
AF Modunu Seçme
AF Noktas›n› Seçme
Otomatik Odaklanma Yap›lamad›¤›nda
MF: Manuel Odaklanma
‹lerleme Modunu Seçme
Otomatik Zamanlay›c›y› Kullanma

Görüntü Ayarlar›
Görüntü Kayd› Kalitesini Ayarlama
ISO: ISO H›z›n› Ayarlama
Bir Resim Stili Seçme
Bir Resim Stilini Özelleﬂtirme
Bir Resim Stilini Kaydetme
Beyaz Ayar›
Özel Beyaz Ayar›
Renk S›cakl›¤›n› Ayarlama
Beyaz Ayar› Düzeltisi
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici
Lens Periferi Ayd›nlatma Düzeltisi
Klasör Oluﬂturma ve Seçme
Dosya Numaraland›rma Yöntemleri
Telif Hakk› Bilgisini Ayarlama
Renk Alan›n› Ayarlama

Geliﬂtirilmiﬂ ‹ﬂlemler
Program AE
Enstantane Öncelikli AE
Diyafram Öncelikli AE
Alan Derinli¤i Önizleme
Manuel Poz
Ölçüm Modunu Seçme
Poz Telafisini Ayarlama
Otomatik Poz Dizeleme (AEB)
AE Kilidi
Bulb Pozlar
Ayna Kilidi
Uzaktan Kumandal› Çekim
Elektronik Seviyeyi Görüntüleme

‹çindekiler

Flaﬂl› Foto¤rafç›l›k
Yerleﬂik Flaﬂ› Kullanma
Flaﬂ› Ayarlama
Kablosuz Flaﬂ Kullanma
Harici Speedlite'lar

LCD Monitörle Çekim (Canl› Görünüm Çekimi)
LCD Monitörle Çekim
Çekim ‹ﬂlevi Ayarlar›
Menü ‹ﬂlevi Ayarlar›
Odaklanma ‹çin AF Kullanma
Manuel Odaklanma

Video Çekim
Video Çekim
Çekim ‹ﬂlevi Ayarlar›
Video Kayd› Boyutunu Ayarlama
Menü ‹ﬂlevi Ayarlar›

Görüntü ‹zleme
Görüntü ‹zleme
Çekim Bilgileri Ekran›
/ Görüntüleri H›zl›ca Arama
/
Büyütülmüﬂ Görünüm
Görüntüyü Döndürme
En/Boy Oran› Ayar›
‹zleme Esnas›nda H›zl› Kontrol
Videolar›n Tad›n› Ç›karma
Videolar› ‹zleme
Videonun ‹lk ve Son Sahnelerini Düzenleme
Slayt Gösterisi (Otomatik ‹zleme)
Görüntüleri Televizyonda ‹zleme
Görüntüleri Korumaya Alma
Görüntüleri Silme
Görüntü ‹zleme Ayarlar›n› De¤iﬂtirme
LCD Monitör Parlakl›¤›n› Ayarlama
Dikey Görüntüleri Otomatik Döndürme

Görüntüleri Çekim Sonras› ‹ﬂlemleme
Yarat›c› Filtreler

‹çindekiler

Yeniden Boyutland›rma
RAW Görüntüleri Foto¤raf Makinesinde ‹ﬂleme

Sensör Temizli¤i
Otomatik Sensör Temizli¤i
Toz Giderme Verisini Ekleme
Manuel Sensör Temizli¤i

Görüntüleri Yazd›rma
Bask›ya Haz›rlanma
Bask›
Görüntüyü K›rpma
Dijital Bask› Emri Format› (DPOF)
DPOF ile Direkt Bask›

Foto¤raf Makinesini Özelleﬂtirme
Özel ‹ﬂlevleri Ayarlama
Özel ‹ﬂlevler
Özel ‹ﬂlevler Ayarlar›
Poz
Görüntü
Otomatik Odaklanma/‹lerleme
‹ﬂlem/Di¤er
Menüm Kayd›
:Foto¤raf Makinesi Kullan›c› Ayarlar›n›n Kayd›

Baﬂvuru
Tuﬂ ‹ﬂlevleri
Pil Bilgisini Kontrol Etme
ﬁehir Cereyan› Ç›k›ﬂ›n› Kullanma
Eye-Fi Kartlar› Kullanma
Çekim Modlar›na Göre Kullan›labilir ‹ﬂlevler Tablosu
Menü Ayarlar›
Ar›za Tespit Rehberi.
Hata Kodlar›
Sistem Haritas›
Teknik Özellikler
Güvenlik Uyar›lar›

Son Sayfalar: Yaz›l›m Baﬂlang›ç Rehberi ve Kullan›m K›lavuzu Dizini
Yaz›l›m Baﬂlang›ç Rehberi
Dizin

Özellikler Dizini
Güç
Pil

Elektrik prizi

sf.24
sf.29
sf.268
sf.272

Otomatik kapanma

sf.50

Takma/Ç›karma

sf.34

Zum

sf.35

Görüntü Sabitleyici

sf.38

ﬁarj iﬂlemi
Pil kontrolü
Pil bilgisi kontrolü

Temel Ayarlar
Dil
Tarih/Saat
LCD Monitör kullanma
LCD parlakl›¤› ayar›
Bip sesi
Karts›z çekim

sf.31
sf.30
sf.27

Beyaz ayar›

sf. 96

Renk alan›

sf. 110

Görüntü geliﬂtirme özellikleri
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici sf.101
Lens periferi ayd›nlatma
sf.102
düzeltisi
Uzun pozlar için
sf.254
parazit azaltma
Yüksel ISO h›zlar› için
sf.254
parazit azaltma
Vurgulama tonu önceli¤i sf.255

AF modu

sf.76

AF nokta seçimi

sf.78

Manuel odaklanma

sf.80

‹lerleme

sf.217

‹lerleme modlar›

sf.81

sf.278
sf.32

Maksimum patlama

sf.87

Çekim
Elektronik seviye

sf.127

Format

sf.48

H›zl› Kontrol ekran›

sf.44

Klasör oluﬂtur/seç

sf. 104

Yarat›c› Otomatik

sf.59

Dosya No

sf.106

Program AE

sf.112

Enstantane öncelikli AE

sf.114

Diyafram öncelikli AE

sf.116

Manuel poz

sf.118

Bulb

sf.123

Ayna kilidi

sf.125

Ölçüm modu

sf.119

Görüntüleri Kaydetme

Görüntü Kalitesi
Görüntü kay›t kalitesi
ISO h›z›
Resim Stili

sf. 84
sf. 88
sf. 90

Özellikler Dizini

Otomatik Zamanlay›c›

sf. 82

Uzaktan kumanda

sf.126

Poz Ayarlar›
Poz telafisi

sf.120

AEB

sf.121

AE kilidi

sf.122

Flaﬂ
Yerleﬂik flaﬂ
Flaﬂ poz telafisi
FE kilidi
Harici flaﬂ

sf.130
sf.132
sf.134
sf.148

Flaﬂ kontrolü
Kablosuz flaﬂ

sf.135
sf.139

Canl› Görünüm Çekimi
Canl› Görünüm çekimi

sf.151

Odaklanma

sf.160

Çoklu en/boy oranlar›

sf.157

Poz simülasyonu

sf.158

K›lavuz gösterimi

sf.157

Sessiz çekim

sf.159

Video Çekim
Video çekim

sf. 171

Manuel poz

sf.174

Ses kayd›

sf.184

Görüntü ‹zleme
Görüntü gözden
geçirme süresi
Tek tek görüntü gösterimi
* Çekim bilgileri ekran›
Video izleme
Videonun ilk/son
sahnesini düzenleme
‹ndeks ekran›
Görüntü tarama
(Atlamal› ekran)
Büyütülmüﬂ görünüm
Slayt gösterisi
Görüntüleri televizyonda
izleme
Koruma
Silme

sf.50
sf.190
sf.191
sf.204
sf.206
sf.194
sf.195
sf.196
sf.207
sf.209
sf.213
sf.215

Görüntü Düzenleme
Yeniden boyutland›rma

sf.220
sf.222

RAW görüntü iﬂleme

sf.224

Yarat›c› filtreler

Özelleﬂtirme
Özel ‹ﬂlevler (C.Fn)

sf.250

Menüm

sf.261

Foto¤raf makinesi
kullan›c› ayar› kayd›

sf.262

Vizör
Dioptrik ayar
Elektronik seviye
Odaklanma ekran›n›
de¤iﬂtirme

sf.39
sf.128
sf.259

Kullan›m Önlemleri
Taﬂ›ma ve nakliye s›ras›nda dikkat edilecek hususlar
Enerji tüketimi ve verimli kullanım hakkında bilgiler
Foto¤raf Makinesi Bak›m›
Bu foto¤raf makinesi hassas bir alettir. Düﬂürmeyin veya fiziksel darbeye maruz
b›rakmay›n.
Foto¤raf makinesi sudan korumal› de¤ildir ve su alt›nda kullan›lamaz. Foto¤raf
makinesini kazara suya düﬂürürseniz, derhal en yak›n Canon Hizmet Merkezi
ile ba¤lant›ya geçin. Su damlac›klar›n› temiz ve kuru bir bezle silin. Foto¤raf
makinesi tuzlu ortamda kal›rsa, tuz kal›nt›lar›n› iyice s›kt›¤›n›z nemli bir bezle
silin.
Foto¤raf makinesini m›knat›s veya elektrik motoru gibi güçlü manyetik alan
yayan herhangi bir ﬂeyin yak›n›na b›rakmay›n. Ayr›ca, foto¤raf makinesini,
geniﬂ antenler gibi güçlü radyo dalgas› yayan herhangi bir ﬂey yak›n›nda
b›rakmay›n veya kullanmay›n. Güçlü manyetik alanlar, foto¤raf makinesinde
iﬂlem bozukluklar›na neden olabilir veya görüntü verisine zarar verebilir.
Foto¤raf makinesini, do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›¤› alan bir taﬂ›t içi gibi, aﬂ›r› ›s› alan
bir ortamda b›rakmay›n. Yüksek ›s› foto¤raf makinesinde ar›za oluﬂmas›na
neden olabilir.
Foto¤raf makinesinde hassas elektronik devre vard›r. Foto¤raf makinesini asla
kendiniz açmaya kalk›ﬂmay›n.
Lens, vizör, refleks aynas› ve odaklanma ekran› üzerindeki tozu gidermek için
bir üfleyici kullan›n. Foto¤raf makinesi gövdesini veya lensi temizlemek için
organik çözücüler içeren temizleyicileri kullanmay›n. ‹natç› kirlerin ç›kar›lmas›
için en yak›n Canon Hizmet Merkezi'ne baﬂvurun.
Foto¤raf makinesinin elektrik kontaklar›na parmaklar›n›zla dokunmay›n. Bu,
kontaklar›n aﬂ›nmamas› için önemlidir. Aﬂ›nm›ﬂ kontaklar, foto¤raf makinesinde
iﬂlem bozukluklar›na neden olabilir.
Foto¤raf makinesi so¤uk bir ortamdan aniden s›cak bir ortama taﬂ›n›rsa, foto¤raf
makinesinden iç parçalarda nem yo¤unlaﬂmas› oluﬂabilir. Nem yo¤unlaﬂmas›n›
önlemek için foto¤raf makinesini önce korumal› bir plastik poﬂet içine koyun ve
poﬂetten ç›karmadan önce s›cak ortama uyum sa¤lamas›n› bekleyin.
Nem yo¤unlaﬂmas› oluﬂmuﬂsa foto¤raf makinesini kullanmay›n. Bu, makinenin
hasar görmemesi için gereklidir. Nem yo¤unlaﬂmas› oluﬂursa lensi, kart› ve pili
makineden ç›kar›n ve foto¤raf makinesini kullanmaya baﬂlamadan önce nemin
tamamen kurumas›n› bekleyin.
Foto¤raf makinesi uzun süre kullan›lmayacaksa, pili ç›kar›n ve makinesi serin,
kuru ve iyi havaland›rmal› bir mekanda saklay›n. Foto¤raf makinesi kald›r›lm›ﬂ
olsa bile, arada s›rada deklanﬂör tuﬂuna basarak foto¤raf makinesinin halen
çal›ﬂ›r durumda olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Foto¤raf makinesini aﬂ›nd›rma özelli¤i olan kimyasallar›n bulundu¤u karanl›k
odalar veya kimya laboratuarlar› gibi ortamlarda saklamay›n.
Uzun süredir kullan›lm›yorsa, foto¤raf makinesi iﬂlevlerinin hepsini kullanmaya
baﬂlamadan önce test edin. Foto¤raf makinesini son zamanlarda
kullanmad›ysan›z veya yak›nda önemli bir çekiminiz varsa, makinenizi Canon
bayisinden kontrolden geçirterek veya kendiniz kontrol ederek düzgün bir ﬂekilde
çal›ﬂt›¤›ndan emin olun.

Kullan›m Önlemleri

LCD Panel ve LCD Monitör
LCD monitör %99,99'dan fazla etkin pikselle yüksek hassasiyetli bir teknoloji
ile imal edilmiﬂ de olsa kalan %0,01 veya daha az pikselde bir miktar ölü
piksel bulunabilir. Siyah, k›rm›z› vb. renkte görünen ölü pikseller bir ar›za
de¤ildir. Kaydedilen görüntü üzerinden etkileri yoktur.
LCD monitör uzun süre aç›k b›rak›l›rsa, ekrandaki görüntüye ait birtak›m
kal›nt›lar›n görülece¤i ekran yanmas› oluﬂabilir. Ancak bu durum geçicidir ve
foto¤raf makinesi birkaç gün kullan›lmad›¤›nda kaybolur.
Düﬂük veya yüksek s›cakl›klarda LCD monitör gösterimi yavaﬂlayabilir veya
ekran siyah görünebilir. Oda s›cakl›¤›nda normale döner.

Kartlar
Kart› ve kay›tl› veriyi korumak için aﬂa¤›dakilere dikkat edin:
Kart› düﬂürmeyin, bükmeyin veya ›slatmay›n. Kart› ezmeyin, sarsmay›n veya
karta fazla bast›rmay›n.
Kart› televizyon setleri, hoparlörler veya m›knat›slar gibi güçlü manyetik
alanlara sahip herhangi bir ﬂeyin yak›n›nda tutmay›n veya kullanmay›n. Ayr›ca,
statik elektri¤e sahip alanlardan da uzak durun.
Kart› direkt güneﬂ ›ﬂ›¤› alt›nda veya ›s› kayna¤› yak›n›nda tutmay›n.
Kart› bir kutuda saklay›n.
Kart›, s›cak, tozlu veya nemli ortamlarda saklamay›n.

Lens
Lensi foto¤raf makinesinden ç›kard›ktan sonra lens yüzeyinin
ve elektrik kontaklar›n›n çizilmesini önlemek için lens
kapa¤›n› tak›n veya lensi arka taraf› yukar›da kalacak
ﬂekilde yerleﬂtirin.

Kontaklar

Uzun Süreli Kullan›m ‹çin Önlemler
Uzun süre sürekli çekim, Canl› Görünüm çekimi veya video çekimi yap›l›rsa
foto¤raf makinesi ›s›nabilir. Bu bir ar›za olmasa bile, ›s›nm›ﬂ makinenin uzun
süre tutulmas› k›smi cilt yan›klar›na neden olabilir.

H›zl› Baﬂlang›ç Rehberi
Pili tak›n. (sf.26)
Pili ﬂarj etmek için 24. sayfaya bak›n.

Beyaz indeks

K›rm›z› indeks

Lensi tak›n (sf.34)
Lensin beyaz ve k›rm›z› indeksini foto¤raf
makinesindeki ayn› renkteki indekslerle
ayn› hizaya getirin.

Lens odak modu dü¤mesini
< AF > konumuna ayarlay›n. (sf.34)

Yuva kapa¤›n› aç›n ve kart›
tak›n. (sf.32)
Kart› etiketli yüzeyi yukar› bakacak
ﬂekilde yuvaya tak›n.

Açma/kapama dü¤mesini <AÇIK>
(sf. 28) olarak ayarlay›n ve Mod
Kadran› ortas›ndaki metni bas›l›
konumda tutarken kadran› <
>
(Tam Otomatik) yönünde çevirin.
(sf. 54)

H›zl› Baﬂlang›ç Rehberi

LCD monitörü çevirin. (sf.27)

Konuya odaklan›n. (sf. 40)
Vizörden bak›n ve vizör merkezini konuya
çevirin. Deklanﬂöre yar›m bas›n ve
foto¤raf makinesinin konuya
odaklanmas›n› sa¤lay›n. Gerekiyorsa,
yerleﬂik flaﬂ otomatik olarak aç›l›r.

Resmi çekin. (sf. 40)
Resmi çekmek için deklanﬂöre tam bas›n.

Resmi gözden geçirin. (sf. 50)
Çekilen görüntü yaklaﬂ›k 2 sn. boyunca
LCD monitörde görüntülenir. Görüntüyü
tekrar görüntülemek için <
> tuﬂuna
bas›n (sf. 190).
LCD monitörden bakarken çekim yapmak için 57. sayfaya bak›n.
Çekilen tüm görüntüleri gözden geçirmek için “Görüntü ‹zleme” konusuna
(sf. 190) bak›n.
Bir görüntüyü silmek için “Görüntüleri Silme" konusuna bak›n (sf. 215).

Parça K›lavuzu
Ayr›nt›l› bilgi sahibi olman›z için baﬂvuru sayfalar› parantez içinde (sf. **) verilmiﬂtir.
AF modu seçim tuﬂu (sf.76)

‹lerleme modu
seçim tuﬂu (sf.81)

LCD panel (sf.18)
EF lensi yerleﬂtirme indeksi (sf. 34)

ISO h›z›
ayar tuﬂu (sf. 88)

Yerleﬂik flaﬂ/AF yard›mc› ›ﬂ›¤›
(sf. 130/79)

Ölçüm modu
seçim tuﬂu (sf. 119)

EF-S lensi yerleﬂtirme indeksi (sf. 34)
Flaﬂ senkron kontaklar›

Ana
Kadran (sf. 41)

Aksesuar k›za¤› (sf. 148)
Mikrofon (sf. 172)

LCD panel
ayd›nlatma tuﬂu
(sf. 43)

Ana Kadran kilit açma
tuﬂu (sf. 41)

Deklanﬂör tuﬂu
(sf. 40)

Mod Kadran› (sf. 20)
Hoparlör (sf. 204)

K›rm›z›
gözazaltma/
Otomatik
zamanlay›c›
lamba
(sf. 131/82)
Uzaktan
kumanda
sensörü (sf. 126)
Sap
(Pil
kompart›man›)

Ask› montesi
(sf. 23)
< > Flaﬂ
tuﬂu (sf. 129)
Terminal kapa¤›

DC ba¤lay›c›
kablosu (sf. 272)

Lens ç›karma tuﬂu
(sf. 35)

Alan derinli¤i ön izleme
tuﬂu (sf. 117)
Ayna (sf. 125, 233)

Lens kilit pini

Kontaklar (sf. 13)

Lens montesi

Harici mikrofon IN terminali (sf. 184)

HDMI mini OUT terminali (sf.209)
Ses/video OUT/Dijital terminal
(sf. 212, 236)
Gövde kapa¤› (sf. 34)

Uzaktan kumanda terminali (sf. 124)

Parça K›lavuzu

Canl› Görünüm
çekimi/Video çekimi tuﬂu
(sf.152/172)
Odak düzlemi iﬂareti
MENU tuﬂu (sf. 46)
Dioptrik ayar dü¤mesi (sf. 39)

AF baﬂlatma tuﬂu
(sf. 40, 153, 173)

AE kilidi/FE kilidi
tuﬂu/‹ndeks/Azaltma tuﬂu
(sf. 122/134/194/196, 243)

Göz deste¤i (sf. 124)
Vizör göz deste¤i

AF nokta seçimi/
Büyütme tuﬂu
(sf. 78/196, 243)

Açma/kapama
dü¤mesi (sf. 28)

Ask› montesi
(sf. 23)

Silme
tuﬂu (sf. 215)

H›zl›
Kontrol tuﬂu
(sf. 44)

Kart yuvas›
kapa¤› (sf. 32)
Pil
kompart›man
kapa¤› açma
dü¤mesi
(sf. 26)

LCD monitör (sf. 27, 217)
Tripod soketi
‹zleme tuﬂu (sf. 190)

Pil kompart›man
kapa¤› (sf. 26)

Info tuﬂu
(sf.127, 154, 176, 190, 266)

Eriﬂim lambas› (sf. 33)
Çoklu kontrolör (sf. 43)

H›zl› Kontrol Kadran› kilit açma dü¤mesi/
Direkt bask› tuﬂu (sf. 42/241
Ayar tuﬂu (sf. 46)

Kart yuvas› (sf. 32)

H›zl› Kontrol Kadran›
(sf. 42)

Parça K›lavuzu

Vurgulama tonu önceli¤i
(sf.255)
‹lerleme Modu (sf.81)
Tek tek çekim
Yüksek h›zda sürekli çekim
Düﬂük h›zda sürekli çekim
10 sn. Otomatik Zamanlay›c›
/Uzaktan Kumanda

ISO h›z› (sf. 88)
ISO h›z› (sf. 88)
Kalan çekimler
WB dizeleme esnas›nda
kalan çekimler
Otomatik zamanlay›c› geri say›m
Bulb poz süresi
Ölçüm modu (sf. 119)
De¤erlendirmeli ölçüm
K›smi ölçüm
Spot ölçüm
Merkez a¤›rl›k ortalamal›
ölçüm

2 sn. Otomatik Zamanlay›c›
/Uzaktan Kumanda
AF modu (sf. 76)
Tek Çekim AF

AEB (sf.121)

Manuel odak

Pil kontrolü (sf.29)
Tek Renk çekim (sf. 91)

Beyaz ayar›
düzeltisi (sf. 99)
Flaﬂ poz telafisi
(sf. 132)

Enstantane h›z›
Meﬂgul (buSY)
Yerleﬂik flaﬂ döngüsü (buSY)

Poz seviye göstergesi
Poz telafisi miktar› (sf. 120)
AEB menzili (sf.121)
Flaﬂ poz telafisi miktar› (sf. 132)

Kart yazma durumu
Elektronik seviye
Diyafram
AF nokta seçimi (
)
Kart dolu uyar›s› (FuLL)
Kart hatas› uyar›s› (Err)
Kart yok uyar›s› (Card)
Hata kodu (Err)
Görüntü sensörü temizleniyor (CLn)

Bu ekran, yaln›zca geçerli durumda uygulanan ayarlar› gösterir.

Parça K›lavuzu

Vizör Bilgileri
AF noktalar›
(Ekranda süper empoze)
Odaklanma ekran›
Spot ölçüm dairesi

ISO h›z›
Beyaz ayar›
düzeltisi

Odak
do¤rulama
›ﬂ›¤›

Pil kontrolü
AE kilidi/
AEB iﬂlemde

Maks. patlama
Tek Renk Çekim

Flaﬂ haz›r
Hatal› FE kilidi uyar›s›
ISO h›z›
Yüksek h›zda
senkron (FP flaﬂ)
FE kilidi/
FEB iﬂlemde
Flaﬂ poz telafisi

Enstantane h›z›
FE kilidi (FEL)
Meﬂgul (buSY)
Yerleﬂik flaﬂ döngüsü (buSY)

Vurgulama tonu önceli¤i
Poz seviye göstergesi
Poz telafi miktar›
Flaﬂ poz telafisi miktar›
AEB aral›¤›
K›rm›z› göz düzeltme lambas› aç›k
göstergesi
Elektronik seviye
Kart dolu uyar›s› (FuLL)
Kart hatas› uyar›s› (Err)
Kart yok uyar›s› (Card)
Diyafram

Bu ekran, yaln›zca geçerli durumda uygulanan ayarlar› gösterir.

Parça K›lavuzu

Mod Kadran›
Ortadaki Mod Kadran› kilit açma tuﬂunu bas›l› tutarken
Mod Kadran›'n› çevirin.

Foto¤raf Makinesi Kullan›c› Ayar›
Çekim modunu
(P/Tv/Av/M/B), AF modunu,
menü ayarlar›n› vb. bu Mod
Kadran› ayar›na kaydedip
çekim yapabilirsiniz
(sf.262).

Yarat›c› Alan
Bu modlar size çeﬂitli konu
çekimlerinde daha fazla kontrol
sa¤lar
Program AE (sf. 112)
Enstantane öncelikli AE (sf. 114)
Diyafram öncelikli AE (sf. 116)
Manuel poz (sf. 118)
Bulb (sf.123)

Temel Alan
Tek yapman›z gereken deklanﬂöre
basmakt›r. Konuya uygun tam
otomatik çekim.
Tam Otomatik (sf. 54)
Flaﬂ kapal› (sf. 58)
Yarat›c› Otomatik (sf. 59)

Görüntü Alan›
Portre (sf. 62)
Manzara (sf. 63)

Video çekim
(sf. 171)

Yak›n Plan (sf. 64)
Spor Çekimi (sf. 65)
Gece Portre Çekimi (sf. 66)

Parça K›lavuzu

Mesafe ölçekli lens
Odak modu dü¤mesi (sf. 34)

Baﬂl›k montesi
(sf. 37)

Zum konumu indeksi (sf. 35)
Mesafe ölçe¤i

Filtre yuvas›
(lens önü) (sf. 301)

Zum halkas› (sf. 35)
Odaklanma halkas› (sf. 80, 167)

Kontaklar (sf. 13)

Görüntü Sabitleyici dü¤mesi (sf. 38)

Lens yerleﬂtirme indeksi (sf. 34)

Mesafe ölçekli olmayan lens
Odaklanma halkas› (sf. 80, 167)
Baﬂl›k montesi
(sf. 37)

Odak modu dü¤mesi (sf. 34)

Zum konumu indeksi (sf. 35)

Filtre yuvas›
(lens önü) (sf. 301)

Zum halkas› (sf. 35)
Görüntü Sabitleyici dü¤mesi (sf. 38)
Kontaklar (sf. 13)
Lens yerleﬂtirme indeksi (sf. 34)

Parça K›lavuzu

LC-E6 Pil ﬁarj Cihaz›
LP-E6 Pil Paketi (sf.24) için ﬂarj cihaz›.
Elektrik fiﬂi
Pil paketi yuvas›
ﬁarj lambas›

Bu güç ünitesinin yönünün dikey veya zemine yerleﬂtirilmiﬂ bir konumda
do¤ru ayarland›¤› varsay›l›r.
ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARI-BU TAL‹MATLARI KAYDED‹N.
TEHL‹KE: YANGIN VEYA ELEKTRIK ÇARPMASI TEHL‹KES‹N‹ AZALTMAK
‹Ç‹N, ﬁU TAL‹MATLARI D‹KKATLE UYGULAYIN.
ABD d›ﬂ›nda bir güç kayna¤›na ba¤lan›rken, elektrik kablosuna uygun bir
fiﬂ adaptörü kullan›n.

LC-E6 Pil ﬁarj Cihaz›
LP-E6 Pil Paketi (sf.24) için ﬂarj cihaz›.
Elektrik kablosu
ﬁarj lambas›

Pil paketi yuvas›

Elektrik kablosu soketi

Baﬂlang›ç
Bu bölümde, çekim öncesi haz›rl›k ad›mlar› ve temel foto¤raf
makinesi iﬂlemleri aç›klan›r.
Ask›y› Takma
Ask›n›n ucunu, foto¤raf makinesi ask›
montesi deli¤inin alt›ndan geçirin.
Sonra, ﬂekilde gösterildi¤i gibi, ask›
tokas›ndan geçirin. Ask›da herhangi
bir gevﬂeklik kalmamas› ve toka
sertçe çekildi¤inde dahi sa¤lam
tutulmas› için gevﬂekli¤i giderin.
Koruyucu kapak ask›ya da
tak›labilir (sf. 124).

Vizör koruyucu kapak

Pili De¤iﬂtirme
Koruyucu kapa¤› ç›kar›n.

Pili tak›n.
‹llüstrasyonda gösterildi¤i gibi, pili sa¤lam
bir ﬂekilde ﬂarj cihaz›na yerleﬂtirin.
Pili ç›karmak için yukar›daki prosedürün
tersini uygulay›n.

Pili ﬂarj edin.
LC-E6 için
ﬁekilde gösterildi¤i gibi pil ﬂarj cihaz›n›n
priz uçlar›n› çevirerek aç›n ve elektrik
prizine tak›n.

LC-E6E için
Elektrik kablosunu ﬂarj cihaz›na ba¤lay›n
ve fiﬂi elektrik prizine tak›n.
ﬁarj iﬂlemi otomatik olarak baﬂlar ve ﬂarj
lambas› turuncu renkte yan›p söner.

ﬁarj Seviyesi

Renk
Turuncu

%75 veya üstü
Tam ﬂarjl›

Yeﬂil

ﬁarj Lambas›
Gösterge
Saniyede bir kez yan›p söner
Saniyede iki kez yan›p söner
Saniyede üç kez yan›p söner
Yan›k kal›r

Tamamen tükenmiﬂ bir pilin 23°C / 73°F s›cakl›kta tamamen ﬂarj
edilmesi yaklaﬂ›k 2,5 saat sürer. Pil ﬂarj› için gereken süre, ortam
s›cakl›¤›na ve pilin ﬂarj seviyesine ba¤l› olarak de¤iﬂir.
Güvenlik aç›s›ndan düﬂük s›cakl›klarda (5°C - 10°C / 41°F - 50°F)
yap›lan ﬂarj iﬂlemi daha uzun sürer (4 saate kadar).

Pili De¤iﬂtirme

‹nsan ve Çevre sa¤lı¤ına tehlikeli veya zararlı
olabilecek durumlara iliﬂkin uyarılar
Pil ve ﬁarj Cihaz› Kullan›m› ‹çin ‹puçlar›
Pili kullanaca¤›n›z gün veya bir gün öncesinde ﬂarj edin.
ﬁarjl› bir pil, kullan›lmadan sakland›¤› zaman bile yavaﬂ yavaﬂ deﬂarj olur
ve gücünü kaybeder.

Pili ﬂarj ettikten sonra, pili ç›kar›n ve ﬂarj cihaz›n› elektrik
prizinden sökün.
Pilin ﬂarjl› olup olmad›¤›n› kolayl›kla
anlamak için kapa¤› farkl› bir yönde
takabilirsiniz.
Pil ﬂarj edilmiﬂse, kapa¤› pil ﬂeklindeki <
> delik
pil üstündeki mavi etiketle ayn› hizaya gelecek
ﬂekilde tak›n. Pil tükenmiﬂse, kapa¤› tam ters yönde
tak›n.

Foto¤raf makinesini kullanmad›¤›n›z zaman pili ç›kar›n.
Pil uzun süre foto¤raf makinesi içinde tutulursa, az miktarda elektrik ak›m›
sal›n›r ve pilin h›zl› deﬂarj olmas›na ve pil ömrünün k›salmas›na neden
olur. Pili koruyucu kapa¤›n› takarak saklay›n. Pilin tam ﬂarjl› haldeyken
saklanmas› pil performans›n› düﬂürebilir.

Pil ﬂarj cihaz› yurtd›ﬂ›nda da kullan›labilir.
Pil ﬂarj cihaz› 100 V AC ile 240 V AC 50/60 Hz güç kayna¤› ile uyumludur.
Gerekiyorsa, ilgili ülke veya bölgeye uygun, piyasadan temin edilebilecek
bir fiﬂ adaptörü kullan›n. Pil ﬂarj cihaz›na herhangi bir tür taﬂ›nabilir voltaj
dönüﬂtürücü takmay›n. Pil ﬂarj cihaz› hasar görebilir.

Pil tamamen ﬂarj edildikten k›sa bir süre sonra tükeniyorsa bu
pil ömrünün tükenmek üzere oldu¤unu gösterir.
Pilin ﬂarj performans›n› kontrol edin (sf. 268) ve yeni bir pil sat›n
al›n.
ﬁarj cihaz› fiﬂini ç›kard›ktan sonra en az 3 saniye priz uçlar›na dokunmay›n.
Kalan pil ﬂarj› kapasitesi (sf. 268) %94 veya üstü de¤eri gösterirse, pil ﬂarj
edilmez.
ﬁarj cihaz›, LP-E6 Pil Paketi d›ﬂ›ndaki herhangi bir pili ﬂarj etmez.

Pili Takma ve Ç›karma
Pili Takma
Foto¤raf makinesine tam ﬂarjl› bir LP-E6 Pil Paketi tak›n.

Pil kompart›man kapa¤›n› aç›n.
Dü¤meyi ok ile gösterildi¤i gibi kayd›r›n
ve kapa¤› aç›n.

Pili tak›n.
Pil kontaklar› aﬂa¤›da kalacak ﬂekilde
tak›n.
Pili yerine oturana kadar itin.

Kapa¤› kapat›n.
Kapa¤a yerine kilitlenene kadar bast›r›n.

Sadece LP-E6 Pil Paketi kullan›labilir.

Pili Ç›karma
Kapa¤› aç›n ve pili ç›kar›n.
Pil ç›karma dü¤mesine ok ile gösterildi¤i
gibi bast›r›n ve pili ç›kar›n.
Pil kontaklar›n›n k›sa devre yapmas›n›
önlemek için pile koruyucu kapa¤›
takt›¤›n›zdan emin olun.

LCD Monitörü Kullanma
LCD monitörü çevirdikten sonra, menü iﬂlevlerini ayarlayabilir, Canl› Görünüm
çekimini kullanabilir, video çekebilir, görüntüleri ve videolar› izleyebilirsiniz.
LCD monitör yönünü ve aç›s›n› de¤iﬂtirebilirsiniz.

LCD monitörü çevirin.

LCD monitörü döndürün.
LCD monitör çevrildi¤inde, yukar›/aﬂa¤›
döndürülebilir veya konuya do¤ru
çevrilebilir.
Belirtilen aç› sadece yaklaﬂ›k bir de¤erdir.

Kendinize do¤ru çevirin.
Normal kullan›mda LCD monitörü
kendinize do¤ru çevirin.

LCD monitörü döndürürken menteﬂeyi zorlamay›n ve k›rmamaya özen gösterin.
Foto¤raf makinesini kullanmad›¤›n›z zaman, LCD monitörü ekran yüzü
içeriye bakacak ﬂekilde katlay›n. Bu ekran› korur.
Canl› Görünüm çekimi veya video çekim esnas›nda,, LCD monitörün konuya
do¤ru çevrilmesi ekrana bir ayna görüntüsü getirir.
LCD monitör aç›s›na ba¤l› olarak, LCD monitör arkaya katland›ktan hemen
önce ekran kapanabilir.

Cihaz Gücünü Açma
Açma/kapama dü¤mesine bas›l›p cihaz aç›ld›¤›nda, tarih/saat ekran›
görüntülenir. Tarih/saat ayar› için 30. sayfaya bak›n.
Foto¤raf makinesi aç›l›r.
Foto¤raf makinesi kapan›r ve
çal›ﬂmaz. Kullanmad›¤›n›z
zaman foto¤raf makinesini bu
konuma ayarlay›n.

Otomatik Sensör Temizli¤i Hakk›nda
Açma/kapama dü¤mesi <ON> veya
<OFF> konuma her getirildi¤inde, sensör
temizli¤i otomatik olarak yürütülür (Hafif
bir ses duyulabilir). Sensör temizli¤i
esnas›nda LCD ekranda <
> ö¤esi
görüntülenir.
Sensör temizli¤i esnas›nda çekim yapmaya devam edebilir, deklanﬂör
tuﬂuna yar›m basarak (sf. 40) sensör temizli¤ini durdurup çekim
yapabilirsiniz.
Güç dü¤mesine k›sa aral›klarla s›k s›k bas›p <ON>/<OFF> seçenekleri
aras›nda gider gelirseniz, <
> simgesi görüntülenmeyebilir. Bu normaldir
ve bir sorun teﬂkil etmez.

Otomatik Kapanma Hakk›nda
Pil gücünden tasarruf etmek için, foto¤raf makinesi yaklaﬂ›k 1 dakika
kullan›lmad›ktan sonra otomatik olarak kapan›r. Foto¤raf makinesini
tekrar açmak için deklanﬂöre yar›m basman›z yeterlidir (sf. 40).
Menünün [ Otomatik Kapanma] ayar› ile (sf. 50) otomatik kapanma
süresini ayarlayabilirsiniz.
Görüntü karta kaydedilirken açma/kapama dü¤mesi <
> konumuna
getirilirse, [Kaydediyor…] mesaj› görüntülenir ve kart görüntü kayd›n›
tamamlad›ktan sonra cihaz gücü kapan›r.

Cihaz Gücünü Açma

Pil Seviyesini Kontrol Etme
Açma/kapama dü¤mesi <ON> olarak ayarland›¤›nda, pil seviyesi aﬂa¤›da
belirtilen alt› seviyeden birini görüntüler: Yan›p sönen bir pil simgesi (
),
pilin pek yak›nda tükenece¤ini gösterir.

Simge
Seviye

Pil Ömrü
S›cakl›k

23°C / 22.78°C'de

0°C / 32°F'de

Flaﬂ yok
%50 Flaﬂ Kullan›m›

Yaklaﬂ›k 1600 çekim

Yaklaﬂ›k 1400 çekim

Yaklaﬂ›k 1100 çekim

Yaklaﬂ›k 1000 çekim

Yukar›daki de¤erler, tam ﬂarjl› LP-E6 Pil Paketi ile Canl› Görünüm
kullan›lmayan çekimleri ve CIPA (Camera & Imaging Products Association)
test standartlar›n› esas al›r.
BG-E9 Batarya Sap› olas› çekimler:
LP-E6 x 2 ile: Batarya sap› kullan›lmayan çekimlerin yaklaﬂ›k iki kat›.
AA boy/LR6 alkalin piller ile (23°C / 73°F'de): Flaﬂs›z yaklaﬂ›k 550
çekim veya %50 flaﬂla yaklaﬂ›k 400 çekim.
Olas› çekim say›s›, aﬂa¤›daki iﬂlemlerin herhangi biriyle düﬂer:
Deklanﬂör tuﬂuna uzun süre yar›m bas›lmas›.
Resim çekilmemesine ra¤men AF iﬂlevinin s›k s›k etkinleﬂtirilmesi.
LCD monitörün s›k s›k kullan›lmas›.
Lens Görüntü Sabitleyicisi'nin kullan›lmas›.
Lens iﬂlemi, foto¤raf makinesi piliyle beslenir. Kullan›lan lense ba¤l› olarak,
olas› çekim say›s› düﬂebilir.
Canl› Görünüm çekimiyle olas› çekim say›s› için 153. sayfay› inceleyin.
Pil durumunu (sf. 268) ayr›nt›l› kontrol etmek için [ Pil Bilgisi] menüsüne
bak›n.
BG-E9 Batarya Sap›'nda AA boy LR6 piller kullan›l›rsa, dört seviye
göstergesi görüntülenir. ([
/
] ö¤esi görüntülenmez.)

Tarih ve Saati Ayarlama
Makineyi ilk kez açt›¤›n›zda veya tarih/saat ayar› s›f›rlanm›ﬂsa, Tarih/Saat
ekran› görüntülenir. Tarih/saat ayar› yapmak için 3. ve 4. ad›mlar› uygulay›n.
Görüntülere eklenen tarih/saat ayar›n›n, bu tarih/saat ayar›n› esas ald›¤›n›
unutmay›n. Do¤ru tarih/saat ayar› yapt›¤›n›zdan emin olun.

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

>

[
] sekmesinde [Tarih/Saat]
ö¤esini seçin.
<
> üzerindeki < > tuﬂuna basarak
[ ] sekmesini seçin.
< > üzerindeki < > tuﬂuna basarak
[Tarih/Saat] ö¤esini seçin, ard›ndan
< > tuﬂuna bas›n.

Tarih ve saati ayarlay›n.
üzerindeki < > tuﬂuna basarak
tarih veya say› de¤erini belirleyin.
tuﬂuna bas›l›nca
ö¤esi
görüntülenir.
< > üzerindeki < > tuﬂuna basarak
bir say› belirleyin, sonra < > tuﬂuna
bas›n.
( seçene¤ine döner).

Ayardan ç›k›n.
üzerindeki < > tuﬂuna basarak
[Tamam] ö¤esini seçin, sonra <
>
tuﬂuna bas›n.
Tarih/saat ayarlan›r ve menü tekrar
görünür.
Foto¤raf makinesi pili ç›kart›l›p saklan›rsa veya foto¤raf makinesi pili tükenmiﬂse,
tarih/saat pilli s›f›rlanabilir. Bu durumda, tarih/saat ayar›n› tekrar yap›n.
Tarih/saat ayar›, 4. ad›mda <

> tuﬂuna bas›lmas›yla baﬂlar.

Arabirim Dilini Seçme
Menüyü görüntüleyin.
Menüyü görüntülemek için <
bas›n.

[ ] sekmesinde [Dil
seçin.

> tuﬂuna

] ö¤esini

üzerindeki
tuﬂuna
basarak [
] sekmesini seçin.
üzerindeki
tuﬂuna basarak
[Dil
] ö¤esini (üstte üçüncü
ö¤e)seçin, ard›ndan
tuﬂuna
bas›n.

‹stedi¤iniz dili ayarlay›n.
üzerindeki
tuﬂuna
basarak bir dil seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
Arabirim dili de¤iﬂir

SD Kart› Takma ve Ç›karma
Foto¤raf makinesi SD, SDHC ve SDXC haf›za kartlar›yla uyumludur.
Çekilen görüntüler karta (ayr› sat›l›r) kaydedilir.
Yazma/silme iﬂlemlerinin yap›labilmesi için kart›n yazmaya karﬂ›
koruma dü¤mesinin yukar› konumda tutuldu¤undan emin olun.

Kart› Takma
Kapa¤› aç›n.
Kapa¤› ok ile gösterildi¤i gibi kayd›rarak
aç›n.

Yazmana karﬂ› koruma dü¤mesi

Kart› tak›n.
‹llüstrasyonda gösterildi¤i gibi kart›n üst
k›sm›n› kendinize çevirin.
Kart› dik konumda yerleﬂtirin.

Kapa¤› kapat›n.
Kapa¤› kapat›n ve ok ile gösterilen yönde
kayd›rarak yerine oturtun.
Açma/kapama dü¤mesi <AÇIK> konuma
ayarland›¤›nda, eriﬂim lambas› yan›p söner
ve olas› çekim say›s› LCD panelde
görüntülenir.

Olas› çekimler

Olas› çekim say›s› kart kapasitesine, görüntü kayd› kalitesine, ISO h›z›na
vb. ba¤l›d›r.
[
Karts›z Çekim] menü seçene¤inin [Devre d›ﬂ›] olarak ayarlanmas›,
bir kart takmay› unutman›z› önler (sf. 278).

SD Kart› Takma ve Ç›karma

Kart› Ç›karma
Erim lambas›

Kapa¤› aç›n.
Açma/kapama dü¤mesini <KAPALI>
olarak ayarlay›n.
Ekranda “Kaydediyor…” mesaj›n›n
görünmedi¤inden emin olun.
Eriﬂim lambas›n›n kapal› oldu¤undan
emin olun, sonra kapa¤› aç›n.

Kart› ç›kar›n.
Kart› hafifçe bast›r›n, sonra serbest
b›rak›n. Kart d›ﬂar› f›rlar.
Kart› dik bir ﬂekilde ç›kar›n, sonra kapa¤›
kapat›n.

Eriﬂim lambas› yan›yor veya yan›p sönüyor olmas›, görüntünün
halihaz›rda karta kaydedildi¤ini veya karttan okundu¤unu, silindi¤ini
veya verinin aktar›ld›¤›n› gösterir. Eriﬂim lambas› yanar veya yan›p
sönerken asla aﬂa¤›daki iﬂlemleri gerçekleﬂtirmeyin: Bu durum,
görüntü verisinde hasara neden olabilir. Karta veya foto¤raf
makinesine de hasar verebilir.
Kart yuva kapa¤›n› açma.
Pili ç›karma.
Foto¤raf makinesine çarp›lmas› veya makinenin sars›lmas›.
Kartta önceden kaydedilmiﬂ görüntüler varsa, görüntü numaras› 0001'den
baﬂlamayabilir (sf. 106).
Kart kontaklar›na parmaklar›n›zla veya metal nesnelerle dokunmay›n.
LCD ekranda kartla iliﬂkili bir hata mesaj› görüntülenirse, kart› ç›kar›n ve
yeniden tak›n. Hata devam ederse, farkl› bir kart kullan›n. Karttaki tüm
görüntüleri bir bilgisayara aktar›n ve sonra kart› foto¤raf makinesiyle
formatlay›n (sf. 48). Kart normale dönebilir.
UHS (Ultra Yüksek H›z) özellikli SDHC ve SDXC kartlar›, SD Speed
Class 10'un maksimum yazma h›z›na sahiptir.

Lensi Takma ve Ç›karma
Lensi Takma
Kapaklar› ç›kar›n.
Arka lens kapa¤›n› ve gövde kapa¤›n› ok
ile gösterildi¤i gibi çevirerek ç›kar›n.

Lensi tak›n.

Beyaz indeks

Lensin beyaz ve k›rm›z› indeksini foto¤raf
makinesindeki ayn› renkteki indekslerle
ayn› hizaya getirin. Lensi okla gösterildi¤i
gibi çevirerek yerine oturtun.

K›rm›z› indeks

Lens üzerinde, odak modu
dü¤mesini < AF > (otomatik odak)
konumuna ayarlay›n.
<MF> (manuel odak) olarak ayarlan›rsa,
otomatik odak çal›ﬂmaz.

Ön lens kapa¤›n› ç›kar›n.

Lensi Takma ve Ç›karma

Tozu En Aza ‹ndirme
Lens de¤iﬂimini tozsuz bir mekanda yap›n.
Foto¤raf makinesini lens tak›lmadan saklarken, foto¤raf makinesi gövde
kapa¤›n› takt›¤›n›zdan emin olun.
Takmandan önce gövde kapa¤› üzerindeki tozu al›n.

Zumlama Hakk›nda
Zumlama için lens üzerindeki zum halkas›n›
parmaklar›n›zla çevirin.
Zumlama yapmak istiyorsan›z, bu iﬂlemi
odaklanmadan önce yap›n. Odaklanma
elde dildikten sonra zum halkas› çevrilirse
odak k›smen kayabilir.

Lensi Ç›karma
Lens ç›karma dü¤mesine
basarken, lensi ok ile gösterildi¤i
gibi çevirin.
Lensi durana kadar çevirin, sonra ç›kar›n.
Ç›kard›¤›n›z lensin lens kapa¤›n› tak›n

Lensi Takma ve Ç›karma

EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS lensi sahiplerine:
Lensin taﬂ›nas› esnas›nda lens uzamas›n›
önleyebilirsiniz. Zum halkas›n› 18mm geniﬂ
aç› sonuna getirin, sonra zum halkas› kilit
dü¤mesini <LOCK> yönünde kayd›r›n. Zum
halkas› sadece geniﬂ aç› sonunda kilitlenebilir.

Hiçbir lensle do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›¤›na bakmay›n. Aksi takdirde,
görüﬂ kayb›n›z olabilir.
Lensin ön k›sm› (odaklanma halkas›) otomatik odaklanma
esnas›nda dönerse, dönen parçaya asla dokunmay›n.

Görüntü Dönüﬂtürme Faktörü
Görüntü sensör boyutu 35mm
film format›ndan daha küçük
oldu¤u için, lens odak uzunlu¤u
1,6x oran›nda artm›ﬂ gibi görünür.

Görüntü sensörü boyutu
(22,3 x 14,9 mm / 0,88 x 0,59 inç)
35mm görüntü boyutu
(36 x 24 mm / 1,42 x 0,94 inç)

Lens Baﬂl›¤›n› Kullanma
Lense bir lens baﬂl›¤› tak›ld›¤›nda, yay›lan ›ﬂ›k bloke edilerek ›ﬂ›k lekeleri veya
mercek parlamalar› önlenir. Lens baﬂl›¤›, ayr›ca, lens önünü ya¤mur
damlalar›ndan, kardan, tozdan vb. korur
Lens baﬂl›¤› genellikle ayr› sat›l›yor olmas›na ra¤men, baz› lens kiti
yap›land›rmalar›nda lensle birlikte verilir.

‹ndeks ‹ﬂareti Olmayan Bir Lens Baﬂl›¤›n› Takma
Lens ba¤l›¤›n› tak›n.
Lens baﬂl›¤›n› yerine sa¤lam bir ﬂekilde
oturana kadar ok ile gösterildi¤i gibi
çevirin.

‹ndeks ‹ﬂaretli Bir Lens Baﬂl›¤›n› Takma
Lens baﬂl›¤› ve lens üzerindeki
k›rm›z› indeks iﬂaretini ayn› hizaya
getirin.
Lens baﬂl›¤› üzerindeki ve lens önündeki
k›rm›z› indeks iﬂaretlerini
ayn›
hizaya getirin.

Lens baﬂl›¤›n› tak›n.
Baﬂl›¤›n
iﬂareti ile lensin
iﬂareti ayn› hizaya gelene kadar lens
baﬂl›¤›n› ok ile gösterildi¤i gibi çevirin.
Lens baﬂl›¤›n› ç›karmak için, baﬂl›¤› çevirirken taban›ndan kavray›n.
Çevirme esnas›nda baﬂl›k kenarlar›ndan kavramak, baﬂl›k ﬂeklinin
bozulmas›na neden olabilir.
Lens baﬂl›¤› düzgün bir ﬂekilde tak›lmazsa, baﬂl›k çekilen resim etraf›nda
karanl›k bir alan olarak görülebilir.
Yerleﬂik flaﬂ› kullanmadan önce lens baﬂl›¤›n› ç›kar›n. Aksi takdirde, lens
baﬂl›¤› flaﬂ› k›smen bloke edebilir ve resimde karanl›k alan oluﬂmas›na
neden olabilir.
Baﬂl›k, saklama esnas›nda tam ters yönde tak›labilir

Lens Görüntü Sabitleyici Hakk›nda
IS lensin yerleﬂik Görüntü Sabitleyicisi kullan›ld›¤›nda, çekimde bulan›kl›¤› en
aza indirmek için foto¤raf makinesi sars›nt›s› düzeltilir. Buradaki aç›klamalar
F-S18-135mm f/3.5-5.6 IS lensini örnek olarak kullan›r.
* IS; Görüntü Sabitleyici anlam›na gelir.

IS dü¤mesini <ON> konumuna
ayarlay›n.
Foto¤raf makinesinin açma/kapama
dü¤mesini de <ON> konuma getirin.

Deklanﬂöre yar›m bas›n.
Görüntü Sabitleyici iﬂleme baﬂlar.

Resmi çekin.
Resim vizörden sabitlendi¤inde resmi
çekmek için deklanﬂöre tam bas›n.

Konu pozlama an›nda hareket ederse Görüntü Sabitleyici etkili olmayabilir.
Aﬂ›r› sars›nt› durumunda örne¤in, sallan bir botta çekim yaparken Görüntü
Sabitleyici etkili olmayabilir.
Görüntü Sabitleyici, lens odan modu dü¤mesi <AF> veya <MF>
konumundayken de çal›ﬂt›r›labilir.
Foto¤raf makinesi bir tipoda yerleﬂtirilirse, IS dü¤mesini kapal› <OFF>
olarak ayarlanarak pil gücünden tasarruf edilebilir.
Görüntü Sabitleyici, foto¤raf makinesi bir monopoda yerleﬂtirildi¤inde de
çal›ﬂt›r›labilir.
Baz› IS lensleri, çekim koﬂullar›na uygun hale getirmek için IS modunu
manuel olarak de¤iﬂtirmenizi sa¤lar. Ancak, aﬂa¤›daki lensler IS modunu
otomatik olarak de¤iﬂtirir.

Temel ‹ﬂlem
Vizör Netli¤ini Ayarlama
Diyoptrik ayar dü¤mesini çevirin.
Vizördeki dokuz AF noktas› net görünene
kadar dü¤meyi sola veya sa¤a çevirin.

Foto¤raf makinesinin diopter ayar› net bir vizör görüntüsü sa¤layam›yorsa,
Diyoptrik Ayar Lensi E (10 tip, ayr› sat›l›r) kullanman›z önerilir.

Foto¤raf Makinesini Tutma
Net görüntü elde etmek için, foto¤raf makinesini sabit tutarak makine sars›nt›s›n›
önleyin.

Dikey çekim

Yatay çekim

Sa¤ elinizle foto¤raf makinesini sap›n› sa¤lam bir ﬂekilde kuﬂat›n.
Sol elinizle lensin alt›n› tutun.
Sa¤ elinizin iﬂaret parma¤›yla deklanﬂöre hafifçe bas›n.
Kollar›n›z› ve dirseklerinizi hafifçe gövdenize do¤ru çekin.
Foto¤raf makinesini yüzünüze yaklaﬂt›r›n ve vizörden bak›n.
Gövdenizi sabitlemek için, bir aya¤›n›z› di¤erinin önüne yerleﬂtirin.
LCD monitörden bakarken çekim yapmak için 57. sayfaya bak›n

Temel ‹ﬂlem

Deklanﬂör Tuﬂu
Deklanﬂörün iki ad›m› vard›r. Deklanﬂöre yar›m basabilirsiniz. Sonra
deklanﬂöre tam basabilirsiniz.

Yar›m basma.
Bu, enstantane h›z›n› ve diyafram› ayarlayan
otomatik odaklanma ve otomatik poz sistemini
etkinleﬂtirir.
Poz ayar› (enstantane h›z› ve diyafram) LCD
panelde ve vizörde görüntülenir (
).

Tam basma
Bu, deklanﬂörü serbest b›rak›r ve resmi çeker.

Foto¤raf Makinesi Sars›n› Önleme
Pozlama esnas›nda elde tutulan foto¤raf makinesi hareketine, foto¤raf makinesi
sars›nt›s› denir. Görüntü bulan›kl›¤›na neden olabilir. Foto¤raf makinesi
sars›nt›s›n› önlemek için ﬂunlara dikkat edin:
Foto¤raf makinesini bir önceki sayfada aç›kland›¤› gibi tutun ve sabitleyin.
Otomatik odaklanma için deklanﬂöre yar›m bas›n, sonra yavaﬂça tam
bas›n.

Yarat›c› Alan modlar›nda, <AF-ON> tuﬂuna bas›lmas› ile deklanﬂöre
yar›m bas›lmas› ayn› iﬂlevi görür.
Deklanﬂöre yar›m basmadan direkt tam basarsan›z veya deklanﬂöre önce
yar›m basar ve hemen ard›ndan tam basarsan›z, foto¤raf makinesi çekim
yapmadan önce biraz zaman geçer.
Menü ekran›, görüntü izleme ve görüntü kayd› esnas›nda bile, deklanﬂöre
yar›m basarak makineyi hemen çekime haz›r hale gelebilirsiniz.

Temel ‹ﬂlem

Mod Kadran›
Ortadaki Mod Kadran› kilit açma tuﬂunu
bas›l› tutarken Mod Kadran›'n› çevirin.

Mod Kadran› ile Seçim Yapma
Bir tuﬂa bast›ktan sonra <
kadran›n› çevirin.

>

,
veya
tuﬂlar›ndan
birine bas›ld›¤›nda, ilgili iﬂlev alt› saniye
boyunca (
) seçili kal›r. Bu arada,
istedi¤iniz ayar› yapmak için
kadran›n› çevirebilirsiniz.
‹ﬂlev seçimi kapat›ld›¤›nda veya deklanﬂöre
yar›m bas›l›rsa, foto¤raf makinesi çekime
haz›r hale gelir.
Bu kadran›, AF modunu, ilerleme modunu,
ISO h›z›n›, ölçüm modunu, AF noktas›n›
vb. seçmek veya ayarlamak için kullan›n.

Sadece <

> kadran›n› çevirin.

Vizörden veya LCD panelden bakarken,
istedi¤iniz ayar› yapmak için
kadran›n›
çevirin.
Enstantane h›z›, diyafram vb. ayar› yapmak
için bu kadran› kullan›n.

Temel ‹ﬂlem

H›zl› Kontrol Kadran› ile Seçim Yapma
Bir tuﬂa bast›ktan sonra
kadran›n› çevirin.
<AF>, <DRIVE> veya <ISO> tuﬂlar›ndan
birine bas›ld›¤›nda, ilgili iﬂlev alt› saniye
boyunca (
) seçili kal›r. Bu arada,
istedi¤iniz ayar› yapmak için
kadran›n›
çevirebilirsiniz.
‹ﬂlev seçimi kapat›ld›¤›nda veya deklanﬂöre
yar›m bas›l›rsa, foto¤raf makinesi çekime
haz›r hale gelir.
Bu kadran›, AF modunu, ilerleme modunu,
ISO h›z›n›, ölçüm modunu, AF noktas›n›
vb. seçmek veya ayarlamak için kullan›n.

Sadece

kadran›n› çevirin.

Vizörden veya LCD panelden bakarken,
istedi¤iniz ayar› yapmak için
kadran›n›
çevirin.
Bu kadran›, poz telafisi miktar›n›, manuel
poz için diyafram de¤erini vb. ayarlamak
için kullan›n.

UNLOCK (K‹L‹T AÇ) tuﬂunu kullanma
Yarat›c› Alan modlar›nda, [
Kilit
] menü ayar›n› [Etkin] seçene¤ine
ayarlayarak, H›zl› Kontrol Kadran›'n›n yanl›ﬂl›kla çevrilmesini ve aﬂa¤›daki
ayarlar› de¤iﬂtirmesini önleyebilirsiniz:

Poz telafisi (Çekim modu
Manuel pozlarda diyafram ayar›
Bulb pozlarda diyafram ayar›

oldu¤unda.)

[Kilit
Etkin] ayar›yla, H›zl› Kontrol Kadran› alt›ndaki <UNLOCK> tuﬂu,
[Kilit
] ayar›n›n geçici olarak iptal edilmesini ve böylece yukar›daki ayarlar›n
de¤iﬂtirilmesini sa¤lar. <UNLOCK> tuﬂuna bas›n (
), sonra
kadran›n›
çevirin. (video modunda
)

Temel ‹ﬂlem

Çoklu Kontrolörle ‹ﬂlem Yapma
Bunu AF noktas›n› seçmek, beyaz
ayar›n› düzeltmek, AF çerçevesini
taﬂ›mak veya Canl› Görünüm çekimi
esnas›nda çerçeveyi büyütmek veya
büyütülmüﬂ gösterimde görüntü üzerinde
kayd›rma yapmak için kullan›n. Sekiz
farkl› yönde itilebilir.
Menüler ve H›zl› Kontrol ekran› için Çoklu
Kontrolör sadece
ve
yönlerinde çal›ﬂ›r.

LCD Panel Ayd›nlatma
LCD panel ayd›nlatmas›n› Aç›k
/Kapal›
olarak ayarlamak için
tuﬂuna bas›n. Bulb
poz esnas›nda, deklanﬂöre tam bas›l›nca
LCD panel ayd›nlatmas› kapan›r.

Çekim Ayarlar›n› Görüntüleme
<INFO> tuﬂuna üst üste birkaç kez bas›ld›ktan sonra çekim ayarlar›
görüntülenir. Çekim ayarlar› görüntüleniyorken, Mod Kadran›'n› çevirerek her
bir çekim modundaki (sf. 266) ayarlar› görebilirsiniz. H›zl› Kontrol ekran›na
geçmek için
tuﬂuna bas›n (sf. 44, 67). Ekran› kapatmak için <INFO>
tuﬂuna bas›n.

H›zl› Kontrol Ekran›n› Kullanma
LCD monitörde gösterilen çekim iﬂlevlerini do¤rudan seçebilir ve
ayarlayabilirsiniz. Buna H›zl› Kontrol ekran› denir.

H›zl› Kontrol ekran›n› görüntüleyin.
tuﬂuna bas›n.
H›zl› Kontrol ekran› görüntülenir

‹stedi¤iniz iﬂlevi ayarlay›n.
üzerindeki
tuﬂuna
basarak iﬂlevi seçin.
Seçilen iﬂlevin ad› ekran›n alt k›sm›nda
görüntülenir.
Ayar› de¤iﬂtirmek için
veya
kadran›n› çevirin.
Temel Alan modlar›

Yarat›c› Alan modlar›

Resmi çekin.
Resmi çekmek için deklanﬂöre tam bas›n.
LCD monitör kapan›r ve çekim ekranda
görüntülenir.

Temel alan modlar›nda, seçilebilir iﬂlevler Temel Alan çekim moduna (sf. 67)
ba¤l› olarak de¤iﬂebilir.

H›zl› Kontrol Ekran›n› Kullanma

H›zl› Kontrol Ekran› Ö¤eleri
Resim Stili (sf. 90)
Enstantane h›z› (sf. 114)

Diyafram (sf. 116)
Vurgulama tonu önceli¤i* (sf.255)

Çekim modu* (sf. 20)

ISO h›z› (sf. 88)

‹lerleme Modu (sf.81)

Poz telafisi/
AEB ayar› (sf. 121)

Elektronik seviye (sf. 127)
Özel Kontroller (sf. 257)

Flaﬂ poz telafisi
(sf. 132)
AF modu (sf. 76)
AF noktas› (sf. 78)
Ölçüm modu (sf. 119)
Beyaz ayar› (sf. 96)

Görüntü kay›t kalitesi
(sf. 84)
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici (sf. 101)

Y›ld›zl› iﬂlevler H›zl› Kontrol ekran›yla ayarlanamaz.

‹ﬂlev Ayar› Ekran›
H›zl› Kontrol ekran›nda, iﬂlevi seçin ve
tuﬂuna bas›n. ‹ﬂlevin ayar ekran›
görüntülenir (enstantane h›z› ve diyafram
hariç).
Ayar› de¤iﬂtirmek için
veya
kadran›n› çevirin. Belirli ayarlar›
de¤iﬂtirmek için
tuﬂuna da
basabilirsiniz.
Ayar› tamamlamak için
tuﬂuna
bas›n ve H›zl› Kontrol ekran›na geri dönün.
veya
ekran›ndayken, <MENU> tuﬂuna basarak
H›zl› Kontrol ekran›na geri dönebilirsiniz.

Menü ‹ﬂlemleri
Menülerle görüntü kayd› kalitesi, tarih/saat vb. gibi çeﬂitli iﬂlevleri
ayarlayabilirsiniz. LCD monitörden bakarken, menü ekran›n› görüntülemek
için foto¤raf makinesi arkas›ndaki <MENU> tuﬂuna bas›n ve
tuﬂlar›n› ve
dü¤mesini kullan›n.

tuﬂu
tuﬂu

Menü Ekran›
Temel Alan, Yarat›c› Alan ve Video çekim modlar›nda, görüntülenen sekmeler
ve menü seçenekleri farkl› olur.
Temel Alan modlar›

Video çekim modu

Yarat›c› Alan modlar›

Ayar

‹zleme
Çekim

Özel ‹ﬂlevler
Menüm

Sekme

Menü ayarlar›
Menü ö¤eleri

Menü ‹ﬂlemleri

Menü Ayar› Prosedürü
Menü ekran›n› görüntüleyin.
Menü ekran›n› görüntülemek için
<MENU> tuﬂuna bas›n.

Bir sekme seçin.
Bir menü sekmesi seçmek için
tuﬂuna bas›n.

‹stedi¤iniz ö¤esi seçin.
Ö¤eyi seçmek için
tuﬂuna bas›n,
sonra
tuﬂuna bas›n.

Ayar› seçin.
‹stedi¤iniz ayar› seçmek için
veya
tuﬂuna bas›n. (Baz› ayarlar›n
seçilmesi için
veya
tuﬂuna
basmak gerekir.)
Geçerli ayar mavi renkte gösterilir.

‹stedi¤iniz ayar› yap›n.
Ayar› yapmak için

tuﬂuna bas›n.

Ayardan ç›k›n.
Çekim ayarlar› ekran›na geri dönmek
için <MENU> tuﬂuna bas›n.

2. ad›m için < > kadran› da çevrilebilir. 4. ad›m için, ayara ba¤l› olarak
kadran› da çevrilebilir.
Menü iﬂlevlerine dair aç›klamalarda bunda böyle menü ekran›n›n
görüntülenmesi için <MENU> tuﬂuna bas›lm›ﬂ oldu¤u varsay›l›r.
Menü iﬂlevlerin bir listesi 278. sayfada verilir.

Baﬂlamadan Önce
Kart› Formatlama
Kart yeniyse veya öncesinde baﬂka bir foto¤raf makinesi veya bilgisayarda
formatlanm›ﬂsa, kart› bu foto¤raf makinesinde formatlay›n.
Kart formatland›¤›nda içindeki tüm görüntüler ve veriler silinir.
Koruma alt›ndaki görüntüler dahi silinece¤inden, saklamak istedi¤iniz
hiçbir ﬂey olmad›¤›ndan emin olun. Gerekiyorsa, kart› formatlamadan
önce görüntüleri bir bilgisayara vb. aktar›n.

[Formatla] ö¤esini seçin.
[
] sekmesinde [Formatla] ö¤esini
seçin, sonra <
> tuﬂuna bas›n.

Kart› formatlay›n.
[Tamam] ö¤esini seçin, sonra <
>
tuﬂuna bas›n.
Kart formatlan›r.
Formatlama iﬂlemi tamamland›¤›nda, menü
görüntülenir.
Düﬂük seviyede formatlama için [Düﬂük
seviyede formatla] ö¤esini < > ile
iﬂaretlemek için
tuﬂuna bas›n, sonra
[Tamam] ö¤esini seçin.

Baﬂlamadan Önce

Aﬂa¤›daki durumlarda [Formatla] iﬂlemi uygulay›n:
Kart yeniyse.
Kart, farkl› bir foto¤raf makinesinde veya bir bilgisayarda
formatlanm›ﬂsa.
Kart görüntüler ve verilerle doluysa.
Karta ilgili bir hata mesaj› görüntüleniyorsa (sf. 291).

Düﬂük Seviyede Formatlama Hakk›nda
Kart›n kay›t veya okuma h›z› yavaﬂlam›ﬂsa veya karttaki tüm veriyi toptan
silmek istiyorsan›z, düﬂük seviyede formatlama iﬂlemi uygulay›n.
Düﬂük seviyede formatlama iﬂleminde kart›n kaydedilebilir tüm bölümleri
silinece¤i için, iﬂlem normal formatlamadan biraz daha uzun sürebilir.
Düﬂük seviyede formatlama iﬂlemini iptal etmek için [‹ptal] ö¤esini seçin.
Bu durumda bile normal formatlama iﬂlemi tamamlan›r ve kart her zamanki
gibi kullan›labilir.

Kart formatland›¤›nda veya veri silindi¤inde, sadece dosya yönetim bilgileri
de¤iﬂtirilir. Gerçek veri tamamen silinmez. Kart› satarken veya elden
ç›kar›rken bunu unutmay›n. Kart› elden ç›kar›rken, veri s›z›nt›s›n› önlemek
için düﬂük seviyede formatlama iﬂlemi uygulay›n veya karta fiziksel olarak
hasar verin.
Yeni bir Eye-Fi kart›n› kullanmadan önce, kart içindeki yaz›l›m bilgisayara
yüklenmelidir. Sonra kart› foto¤raf makinesi ile formatlay›n.
Kart formatlama ekran›nda görüntülenen kart kapasitesi, kart üzerinde
gösterilen de¤erden daha düﬂük olabilir.
Bu cihaz Microsoft lisansl› exFAT teknolojisine sahiptir

Baﬂlamadan Önce

Gücün Kapanma Süresini Ayarlama/Otomatik Kapanma
Foto¤raf makinesiyle iﬂlem yap›lmad›¤›nda otomatik olarak kapanmaya
geçece¤i süreyi belirleyebilirsiniz. Foto¤raf makinesinin otomatik olarak
kapanmas›n› istemiyorsan›z, bu ayar› [Kapal›] olarak ayarlay›n. Makine
kapand›ktan sonra tekrar açmak için deklanﬂör tuﬂuna veya di¤er tuﬂlardan
birine bas›n.

[Otomatik Kapanma] ö¤esini seçin.
[
] sekmesinde [Otomatik Kapanma]
ö¤esini seçin, sonra <
> tuﬂuna bas›n.

‹stedi¤iniz süreyi ayarlay›n.
‹stedi¤iniz ayar› seçin, sonra <
bas›n.

> tuﬂuna

[Kapal›] ayar› yap›lm›ﬂ olsa bile, LCD monitör pil gücünden tasarruf etmek
için 30 dakika sonra otomatik olarak kapan›r. (Foto¤raf makinesi gücü kapanmaz.)

Görüntü Gözden Geçirme Süresini Ayarlama
Görüntünü çekim sonras›nda ne kadar süreyle LCD monitörde
görüntülenece¤ini belirleyebilirsiniz. Görüntünün ekranda kalmas› için [Tut]
ö¤esini seçin. Görüntünün ekranda görünmemesi için [Kapal›] ö¤esini seçin.

[Görüntü gözden geçirme] ö¤esini
seçin.
[
] sekmesinde [Görüntü Gözden
Geçirme] ö¤esini seçin, sonra <
>
tuﬂuna bas›n.

‹stedi¤iniz süreyi ayarlay›n.
‹stedi¤iniz ayar› seçin, sonra <
bas›n.

> tuﬂuna

[Tut] ayar› seçilirse, görüntü otomatik kapanma süresi dolana kadar ekranda
kal›r

Baﬂlamadan Önce

Foto¤raf Makinesini Varsay›lan Ayarlara Çevirme
Foto¤raf makinesinin çekim ayarlar› ve menü ayarlar› varsay›lan de¤erlerine
çevrilebilir.

[Tüm makine ayarlar›n› temizle]
ö¤esini seçin.
[
] sekmesinde [Tüm makine
ayarlar›n› temizle] ö¤esini seçin, sonra
<
> tuﬂuna bas›n.

[Tamam] ö¤esini seçin.
[Tamam] ö¤esini seçin, sonra <
>
tuﬂuna bas›n.
[Tüm makine ayarlar›n› temizle]
seçene¤i, foto¤raf makinesini aﬂa¤›daki
varsay›lan de¤erlere geri çevirir:

Çekim Ayarlar›

Görüntü Kayd› Ayarlar›

AF modu

Tek Çekim AF

Kalite

AF nokta seçimi

Otomatik seçim

Poz ölçüm modu

(De¤erlendirmeli
ölçüm)

Resim Stili
Otomatik
Iﬂ›k ‹yileﬂtirici

ISO h›z›

A (Otomatik)

ISO h›z›
‹lerleme modu

Maks: 3200

Poz telafisi/AEB

‹ptal edildi

Flaﬂ poz telafisi

0 (S›f›r)

Kilit

Devre d›ﬂ›

Özel ‹ﬂlevler

De¤iﬂtirilmez

(Tek çekim)

Standart
Standart

Periferik ayd›nlatma Etkin/
Düzelti verisi
düzeltisi
korunur
Renk alan›
Beyaz ayar›

(Otomatik)

Özel beyaz ayar›

‹ptal edildi

WB düzeltisi

‹ptal edildi
‹ptal edildi

Dosya numaraland›rma Ard›ﬂ›k
Otomatik temizlik
Etkin
Toz Temizleme Verisi Silindi

Baﬂlamadan Önce

Foto¤raf Makinesi Ayarlar›
Otomatik kapanma 1 dk.

Canl› Görünüm Çekimi Ayarlar›

Bip sesi

Etkin

Canl› Görünüm
çekimi

Etkin

Karts›z çekim

Etkin

AF modu

Canl› mod

K›lavuz gösterimi

Kapal›

En/Boy oran›

3:2

Poz
simülasyonu

Etkin

Sessiz çekim

Mod 1

Ölçüm zamanlay›c›

16 sn.

Görüntü gözden
geçirme

2 sn.

Vurgulama uyar›s›

Devre d›ﬂ›

AF noktas› gösterimi Devre d›ﬂ›
Parlakl›k
Görüntü atlama

(10 görüntü)

Otomatik döndürme Aç›k
LCD parlakl›¤›
•

•

Tarih/Saat

De¤iﬂtirilmez

Dil

De¤iﬂtirilmez

Video sistemi

De¤iﬂtirilmez

INFO. Tuﬂu görüntüSeçili tüm ö¤eler
leme seçenekleri

Video Çekim Ayarlar›
Video pozu

Otomatik

AF modu

Canl› mod

esnas›nda AF

Foto¤raf makinesi
kullan›c› ayarlar›

De¤iﬂtirilmez

için AF ve
ölçüm tuﬂlar›

Telif hakk› bilgileri

De¤iﬂtirilmez

Vurgulama
tonu önceli¤i

HDMI kontrolü

Devre d›ﬂ›

Video
kayd› boyutu

Eye-Fi aktar›m›

Devre d›ﬂ›

Menüm ayarlar›

De¤iﬂtirilmez

Devre d›ﬂ›

Devre d›ﬂ›

Ses kayd›

Otomatik

Sessiz çekim

Mod 1

Ölçüm zamanlay›c› 16 sn.
K›lavuz gösterimi Kapal›

Temel Çekim
Bu bölümde en iyi sonuçlar›n al›nmas› için Mod Kadran›
üzerindeki Temel Alan modlar›n›n nas›l kullan›laca¤› anlat›l›r.
Temel Alan modlar›nda, tek yapman›z gereken bak›p çekmektir;
foto¤raf makinesi her ﬂeyi otomatik olarak ayarlar (sf. 276).
Yanl›ﬂ iﬂlemden kaynaklanan kötü çekimlerin önlenmesi için,
tam otomatik modlarda temel çekim ayarlar› de¤iﬂtirilemez.

Te mel A la n

Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici Hakk›nda
Temel Alan modlar›nda, Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici görüntüyü
otomatik olarak ayarlayarak en iyi parlakl›k ve kontrast ayar›n›n
elde edilmesini sa¤lar. Bu, Yarat›c› Alan modlar›nda da (sf. 101)
varsay›lan olarak etkinleﬂtirilebilir.

Tam Otomatik Çekim
Mod Kadran›'n›
ayarlay›n.
Af noktas›

konumuna

Herhangi bir AF noktas›n› konuya
çevirin.
Odaklanma için tüm AF noktalar› kullan›l›r
ve genellikle en yak›n nesneye odaklan›l›r.
Merkez AF noktas› konuya yöneltilirse
odaklanma kolaylaﬂ›r.

Konuya odaklan›n.
Deklanﬂöre yar›m bas›n. Lens odaklanma
halkas› döner ve odaklan›r.
Odaklanmay› gerçekleﬂtiren AF noktas›
k›sa süre k›rm›z› renkte yan›p söner. Ayn›
zamanda, bip sesi duyulur ve vizördeki
odak do¤rulama ›ﬂ›¤›
yanar.
Gerekiyorsa, yerleﬂik flaﬂ otomatik olarak
aç›l›r.

Odak do¤rulama ›ﬂ›¤›

Resmi çekin.
Resmi çekmek için deklanﬂöre tam bas›n.
Çekilen görüntü yaklaﬂ›k 2 sn. boyunca
LCD monitörde görüntülenir.
Yerleﬂik flaﬂ aç›l›rsa, parmaklar›n›zla
iterek kapatabilirsiniz.

Tam Otomatik Çekim

S›kça Sorulan Sorular
Odak do¤rulama ›ﬂ›¤›
yan›p sönüyor ancak odaklanma
gerçekleﬂmiyor.
AF noktas›n› iyi kontrast› bir alana çevirin, sonra deklanﬂöre yar›m bas›n
(sf. 80). Konuya çok yak›nsan›z, uzaklaﬂ›n ve tekrar deneyin.
Bazen birden fazla AF noktas› ayn› anda yan›p sönüyorsa.
Bu, mevcut AF noktalar›n›n hepsiyle odaklanma yap›ld›¤›n› gösterir. AF
noktas›, istedi¤iniz konu üzerinde yan›p sönmeye devam etti¤i müddetçe
resim çekebilirsiniz.
Bip sesi hafifçe duyulmaya devam ediyor. (Odak do¤rulama ›ﬂ›¤›
yanmaz.)
Bu, foto¤raf makinesinin hareketli bir konu üzerinde odaklanmay›
sürdürdü¤ünü gösterir. (Odak do¤rulama ›ﬂ›¤›
yanmaz.) Odaktaki
bir hareketli konuyu çekebilirsiniz.
Deklanﬂöre yar›m bas›ld›¤›nda konuya odaklanm›yor.
Lensin odak modu dü¤mesi <MF> (Manuel Odak) olarak ayarlanm›ﬂsa,
<AF>(Otomatik Odak) olarak ayarlay›n.
Flaﬂ gün ›ﬂ›¤› alt›nda bile aç›l›yor.
Arkadan ayd›nlatmal› konularda, konunun karanl›k alanlar›n›n
ayd›nlat›lmas›na yard›mc› olmas› için flaﬂ aç›labilir.
Düﬂük ›ﬂ›kta yerleﬂik flaﬂ bir dizi flaﬂ patlat›yor.
Deklanﬂöre yar›m bas›l›nca, yerleﬂik flaﬂ otomatik odaklanmaya yard›mc›
olmak üzere bir dizi flaﬂ patlatabilir. Buna AF yard›mc› ›ﬂ›¤› denir. Yaklaﬂ›k
4 metre mesafeye kadar etkindir.
Flaﬂ kullan›lsa bile resim karanl›k ç›k›yor.
Konu çok uzakta. Konu, foto¤raf makinesine 5 metrelik alan dahilinde
olmal›d›r.
Flaﬂ kullan›ld›¤›nda, resmin alt k›sm› do¤al olmayan bir ﬂekilde
karanl›k ç›k›yor.
Konu foto¤raf makinesine çok yak›n ve lens çerçevesi gölgelenmeye neden
olmuﬂ. Konu, foto¤raf makinesine en az 1 metre uzakta olmal›d›r. Lens
baﬂl›¤› tak›lm›ﬂsa, flaﬂl› çekimden önce baﬂl›¤› ç›kar›n.

Tam Otomatik Teknikler
Çekim Kompozisyonunu Yeniden Oluﬂturma

Sahneye ba¤l› olarak, dengeli bir fon ve iyi bir perspektif yaratmak için
konuyu sola veya sa¤a konumland›r›n. <
> (Tam Otomatik) moda, sabit
bir konuya odaklanmak için deklanﬂöre yar›m bas›l›rken odak kilitlenir. Bu
aﬂamadan sonra çekimi yeniden oluﬂturabilir ve resmi çekmek için deklanﬂöre
tam basabilirsiniz. Bu iﬂleve “odak kilidi” denir. Odak kilidi di¤er Temel Alan
modlar›nda da kullan›labilir (< > Spor çekimi hariç).

Hareketli Konu Çekimi

<
> (Tam Otomatik) modda, odaklama gerçekleﬂirken veya sonras›nda
konu hareket ederse (makineye uzakl›¤› de¤iﬂirse), konuya sürekli
odaklanmak için Al Servo AF etkinleﬂir. Deklanﬂöre yar›m bas›l›rken AF
noktas› konu üzerinde tutuldu¤u müddetçe odaklanma devam eder. Resmi
çekmek istedi¤inizde deklanﬂöre tam bas›n.

Tam Otomatik Teknikler

Canl› Görünüm Çekimi
tuﬂuna basarak görüntüyü foto¤raf makinesinin LCD monitöründen
bakarken çekebilirsiniz. Buna Canl› Görünüm çekimi denir. Ayr›nt›lar için
151. sayfaya bak›n.

Çekilecek görüntüyü LCD
monitörde görüntüleyin.
tuﬂuna bas›n.
Görüntü LCD ekranda gösterilir.

Konuya odaklan›n.
Merkez AF noktas›n›
konuya
çevirin.
Odaklanmak için deklanﬂöre yar›m
bas›n.

Resmi çekin.
Deklanﬂöre tam bas›n.
Resim çekilir ve çekim LCD monitörde
görüntülenir.
Görüntü gözden geçirmesi sonras›ndan
foto¤raf makinesi Canl› Görünüm çekime
otomatik olarak geri döner.
Canl› Görünüm çekiminden ç›kmak için
tuﬂuna bas›n.
LCD monitörü farkl› yönlere çevirebilirsiniz (sf. 27).

Normal aç›

Dar aç›

Geniﬂ aç›

Flaﬂ› Devre D›ﬂ› B›rakma
Flaﬂ› foto¤raf çekiminin yasakland›¤› alanlarda
(Flaﬂ kapal›) modunu
kullan›n. Bu mod, sahneyi belirli bir ambiyansla çekmek için de, örne¤in mum
›ﬂ›¤›nda sahne çekiminde kullan›labilir.

Çekim ‹puçlar›
Vizördeki say›sal de¤er yan›p sönerse, foto¤raf makinesi
sars›nt›s›n› önlemeye çal›ﬂ›n.
Foto¤raf makinesi sars›nt›s› oluﬂumuna müsait düﬂük ayd›nlatma çekimlerinde
vizördeki enstantane h›z› göstergesi yan›p söner. Foto¤raf makinesini sabit
tutun veya bir tripoda ba¤lay›n. Zum lensi kullan›l›rken, makine sars›nt›s›
kaynakl› görüntü bulan›kl›¤›n› önlemek için geniﬂ aç› sonunu kullan›n.

Flaﬂs›z portre çekimi.
Düﬂük ›ﬂ›kland›rma alt›nda, kiﬂi çekim tamamlanana kadar k›p›rdamamal›d›r.
Pozlama esnas›nda hareket ederse, resimde bulan›k ç›kar.

Yarat›c› Otomatik Çekim
Foto¤raf makinesinin her ﬂeyi ayarlad›¤›
Tam Otomatik moddan farkl›
olarak
Yarat›c› Otomatik modu, alan derinli¤ini, ilerleme modunu ve
flaﬂ patlamas›n› kolayl›kla ayarlaman›z› sa¤lar.
Görüntülerinize kataca¤›n›z ambiyans› da seçebilirsiniz.
Varsay›lan ayar,
(Tam Otomatik) modu ile ayn›d›r.
* CA, Yarat›c› Otomatik anlam›na gelir.

Mod Kadran›'n›
getirin.

konumuna

tuﬂuna bas›n.
LCD monitörde H›zl› Kontrol ekran›
gösterilir.

Bir iﬂlev seçin.
tuﬂuna basarak bir iﬂlev seçin.
Seçilen iﬂleve iliﬂkin k›sa bir aç›klama
ekran›n alt k›sm›nda görüntülenir.
Her bir iﬂlev ayar› ile ilgili ayr›nt›lar için
60-61. sayfalara bak›n.

Resmi çekin.
Resmi çekmek için deklanﬂöre tam
bas›n.

Çekim modu de¤iﬂtirilir veya cihaz gücü kapat›l›rsa, Yarat›c› Otomatik ayarlar›
varsay›lan de¤erlerine geri döner. Ancak, otomatik zamanlay›c› ve uzaktan
kumanda ayarlar› korunur.

Yarat›c› Otomatik Çekim

Enstantane h›z›
Diyafram
ISO h›z›

Pil kontrolü
Görüntü kay›t kalitesi

Olas› çekimler
Maksimum patlama

Ambiyans seçimiyle çekin
Görüntülerinize kataca¤›n›z ambiyans› da seçebilirsiniz. ‹stedi¤iniz ambiyans›
seçmek için
tuﬂuna bas›n. Ambiyans seçimi için
veya
kadran›n› da çevirebilirsiniz. Ayr›nt›lar için 68. sayfaya bak›n.

Fonu bulan›klaﬂt›rma/netleﬂtirme
‹ndeks iﬂareti sola getirilirse fon bulan›kl›¤› artar. Sa¤a taﬂ›n›rsa, fon netleﬂir.
Fonu bulan›klaﬂt›rmak istiyorsan›z, 62. sayfadaki “Portre Çekimi” konusuna
bak›n. ‹stedi¤iniz efekti ayarlamak için
tuﬂuna bas›n.
veya
kadran›n› da çevirebilirsiniz.
Lense ve çekim koﬂullar›na ba¤l› olarak, fonda bulan›kl›k oluﬂmayabilir. Bu
ayar, yerleﬂik flaﬂ aç›ld›¤›nda kullan›lamaz (gri renktedir). Flaﬂ kullan›l›rsa
bu ayar uygulanamaz.

Yarat›c› Otomatik Çekim

‹lerleme modu/Flaﬂ patlamas›
tuﬂuna bas›ld›¤›nda, ilerleme modu ve flaﬂ patlama ayar› ekran›
görüntülenir. ‹stedi¤iniz gibi ayarlay›n ve ayar› tamamlamak için
tuﬂuna bas›n ve H›zl› Kontrol ekran›na geri dönün.
kadran›n› çevirerek istedi¤iniz gibi ayarlay›n.
‹lerleme modu:
(Düﬂük h›zda sürekli çekim): Yaklaﬂ›k maksimum 3 kare/sn.'de
sürekli çekim yap›n.
(Otomatik zamanlay›c›: 10 sn./Uzaktan kumanda): Deklanﬂöre
bas›ld›¤›nda, 10 saniyelik gecikmeyle resim çekilir. “Otomatik
Zamanlay›c›y› Kullanma” ile ilgili
notlar› için 82. sayfaya bak›n.
Uzaktan kumandal› çekim de yap›labilir (sf. 126).
H›zl› Kontrol ekran› görüntülenmedi¤inde de LCD panelinde ilerleme modu
ayarlanabilir. LCD panele bak›n, <DRIVE> tuﬂuna bas›n ve istedi¤iniz ayar›
yapmak için
veya
kadran›n› çevirin.

Flaﬂ patlamas›: ‹stedi¤iniz ayar› yapmak için

(Otomatik flaﬂ),
seçilebilir

(Flaﬂ aç›k) veya

tuﬂuna bas›n.

(Flaﬂ kapal›) ayar›

Portre Çekimi
(Portre) modunda kiﬂiyi ön plana ç›karmak için fon bulan›klaﬂt›r›l›r.
Ayr›ca,
(Tam Otomatik) moduyla cilt tonlar› ve saç görünümü
yumuﬂaklaﬂt›r›l›r.

Çekim ‹puçlar›
Konu ve fon aras› uzakl›k artt›kça çekim iyileﬂir.
Konu ve fon aras›ndaki uzakl›k art›kça fon daha bulan›k görünür. Konu,
sade ve koyu bir fonda daha iyi ay›rt edilir.

Telefoto lensi kullan›n.
Zum lensiniz varsa, konuyu bel üstü seviyesinden çerçeveye yerleﬂtirmek
için telefoto sonunu kullan›n. Gerekiyorsa yaklaﬂ›n.

Yüze odaklan›n.
Yüzü kuﬂatan AF noktas›n›n k›rm›z› renkte yan›p söndü¤ü kontrol edin.

Deklanﬂörü bas›l› tutarsan›z, farkl› pozlar ve yüz ifadeleri elde etmek için
sürekli çekim yapabilirsiniz. (maks. yaklaﬂ›k 3 kare/sn.)
Gerekiyorsa, yerleﬂik flaﬂ otomatik olarak aç›l›r.

Manzara Çekimi
Geniﬂ manzaralar, gece sahneleri çekiminde veya uzak ve yak›ndaki her ﬂeyi
oda¤a almak istedi¤inizde
(Manzara) modunu kullan›n. Çekimdeki
yeﬂil ve maviler
(Tam Otomatik) modundakinden daha canl› ve net
ç›kar.

Çekim ‹puçlar›
Zum lensiyle, geniﬂ aç› sonu kullan›n.
Zum lensinin geniﬂ aç› sonu kullan›l›rken, yak›n ve uzaktaki konular telefoto
sonundan daha iyi oda¤a al›n›r. Manzara çekimine derinlik de kat›l›r.

Gece sahnesi çekme.
Yerleﬂik flaﬂ devre d›ﬂ› b›rak›ld›¤› için bu mod
gece sahneleri için de iyi bir seçimdir.
Foto¤raf makinesi sars›nt›s›n› önlemek için bir
tripod kullan›n. Gece sahnesine karﬂ› kiﬂi çekimi
yapma istiyorsan›z, Mod Kadran›'n›
(Gece Portre) konumuna getirin ve bir tripod
kullan›n (sf. 66).

Yak›n Plan Çekim
Çiçekleri veya küçük konular› yak›ndan çekmek istiyorsan›z
(Yak›n Plan)
modunu kullan›n. Küçük konular› daha büyük göstermek için bir makro lensi
(ayr› sat›l›r) kullan›n.

Çekim ‹puçlar›
Sade bir fon kullan›n.
Basit bir fonda çiçekler ve benzeri küçük konular daha iyi ay›rt edilir.

Konuya mümkün oldu¤unca yak›nlaﬂ›n.
Lensin en düﬂük odaklanma mesafesini kontrol edin. Baz› lenslerde
<40.45m/1.5ft> gibi bir gösterge bulunur. Lens minimum odaklanma
mesafesi, foto¤raf makinesi üzerindeki
(odak düzlemi) iﬂaretinden
konuya kadar ölçülür. Konuya fazla yak›ndan›z, odak do¤rulama ›ﬂ›¤›
yan›p söner.
Düﬂük ayd›nlatmada yerleﬂik flaﬂ patlar. Konuya fazla yak›nsan›z ve
resmin alt k›sm› koyu görünüyorsa, konudan uzaklaﬂ›n.

Zum lensiyle, telefoto sonunu kullan›n.
Zum lensiniz varsa, telefoto sonu kullan›ld›¤›nda konu daha büyük görünür.

Hareketli Konu Çekimi
Hareketli bir konu çekiminden, bu ister koﬂan bir çocuk ister hareket halindeki
bit taﬂ›t olsun,
(Spor Çekimi) modunu kullan›n.

Çekim ‹puçlar›
Telefoto lensi kullan›n.
Telefoto lensi kullanman›z› öneririz, böylelikle daha uzaktan çekim
yapabilirsiniz.

Odaklanmak için merkez AF noktas›n› kullan›n.
Merkez AF noktas›n› konuya yöneltin, sonra otomatik odaklanma için
deklanﬂöre yar›m bas›n. Otomatik odaklanma esnas›nda, bip sesi hafiften
duyulmaya devam eder. Odaklanma gerçekleﬂmedi¤inde, odak do¤rulama
›ﬂ›¤›
yan›p söner.
Resmi çekmek istedi¤inizde deklanﬂöre tam bas›n. Deklanﬂör bas›l›
tutuldu¤unda, sürekli çekim (maks. yaklaﬂ›k 5,3 kare/sn.) ve otomatik
odaklanma etkinleﬂir.

Foto¤raf makinesi sars›nt›s› oluﬂumuna müsait düﬂük ayd›nlatma çekimlerinde
sol alttaki vizörde enstantane h›z› göstergesi yan›p söner. Foto¤raf makinesini
sabit tutun ve çekin

Gece Portre Çekimi
Gece kiﬂi çekimi yapmak ve fonda do¤al görünümlü bir poz elde etmek için
Gece Portre Çekimi) modunu kullan›n.

Çekim ‹puçlar›
Geniﬂ aç› lensi ve tripod kullan›n.
Zum lensi kullan›ld›¤›nda, kapsaml› gece görünümü elde etmek için
geniﬂ aç› sonunu kullan›n. Ayr›ca, foto¤raf makinesi sars›nt›s›n› önlemek
için bir tripod kullan›n.

Kiﬂi, foto¤raf makinesine 5 metrelik alan dahilinde olmal›d›r.
Düﬂük ayd›nlatmada iyi pozlanm›ﬂ kiﬂi poz elde etmek için yerleﬂik
flaﬂ otomatik olarak patlar. Yerleﬂik flaﬂ›n etkin menzili foto¤raf
makinesinden itibaren 5 metredir.

(Tam Otomatik) ile de çekin.
Gece çekimlerinde foto¤raf makinesi sars›nt›s› olas›l›¤› oldu¤u için
(Tam Otomatik) seçene¤inde çekim yapman›z da tavsiye edilir.

Konuya flaﬂ patlad›¤›nda dahi sabit durmas›n› söyleyin.
Otomatik zamanlay›c› da kullan›l›rsa, resim çekildi¤inde k›sa bir süreli¤ine
otomatik zamanlay›c› lamba da yanar.

H›zl› Kontrol Ekran›
Temel Alan modlar›nda, H›zl› Kontrol ekran›n› görüntülemek için
tuﬂuna
basabilirsiniz. Aﬂa¤›daki tablo, her bir Temel Alan modunda H›zl› Kontrol
ekran› ile ayarlanabilecek iﬂlevleri gösterir. Ayar prosedürleri için 44. sayfaya
bak›n.

Temel Alan Modlar›nda H›zl› Kontrol Ekran› ile Ayarlanabilir ‹ﬂlevler
: Otomatik ayarlan›r

‹ﬂlev
Tek çekim
Düﬂük h›z
‹lerleme Sürekli çekim

Yüksek h›z

Otomatik zamanlay›c›:10 sn./Uzaktan kumanda

Otomatik patlama
Flaﬂ patlamas›

Flaﬂ aç›k
Flaﬂ› kapal›

Ambiyans seçimiyle çekim (sf. 68)
Ayd›nlatmaya veya sahne tipine göre çekim (sf.71)
Fonu bulan›klaﬂt›rma/netleﬂtirme (sf. 60)

: Kullan›c› seçebilir

: Seçilemez

(sf.54) (sf.58) (sf.59) (sf.62) (sf.63) (sf.64) (sf.65) (sf.66)

Ambiyans Seçimiyle Çekim
(Tam Otomatik) ve
(Flaﬂ Kapal›) Temel Alan modlar› haricindeki
modlarda, çekim için ambiyans seçimi yap›labilir.
Ambiyans
Standart ayar

Ambiyans Efekti
Ayar yok

Canl›

Düﬂük / Standart / Yüksek

Yumuﬂak

Düﬂük / Standart / Yüksek

S›cak

Düﬂük / Standart / Yüksek

Yo¤unluk

Düﬂük / Standart / Yüksek

Sade

Düﬂük / Standart / Yüksek

Parlak

Düﬂük / Orta / Yüksek

Koyu

Düﬂük / Orta / Yüksek

Tek Renk

Mavi / S-B / Sepya

Mod Kadran›'n› aﬂa¤›daki
modlardan birine getirin:
Canl› Görünüm çekimi görüntüleyin.
Canl› Görünüm çekimine geçmek için
tuﬂuna bas›n.

H›zl› Kontrol ekran›nda istedi¤iniz
ambiyans› seçin
tuﬂuna bas›n
tuﬂuna basarak [Standart ayar]
ö¤esini seçin. Ekran›n alt k›sm›nda
[Ambiyans seçimiyle çekim] ö¤esi
görünür.
‹stedi¤iniz ambiyans› seçmek için
tuﬂuna bas›n.
LCD ekranda, seçilen ambiyansla çekimin
nas›l görünece¤i gösterilir.

Ambiyans Seçimiyle Çekim

Ambiyans efektini seçin.
tuﬂuna basarak efekt çubu¤unu
seçin ve alt k›s›mda [Efekt] ö¤esinin
görünmesini sa¤lay›n.
‹stedi¤iniz efekti seçmek için
tuﬂuna bas›n.

Resmi çekin.
Canl› Görünüm görüntüsü ekrandayken
çekmek için deklanﬂöre bas›n.
Vizör görüntüsüne geri dönmek için, Canl›
Görünüm çekiminden ç›kmak üzere
tuﬂuna bas›n. Sonra resmi çekmek
için deklanﬂöre tam bas›n.
Açma/kapama dü¤mesinin <KAPALI>
olarak ayarlanmas› veya çekim modunun
de¤iﬂtirilmesi, ayar› [Standart ayar]
seçene¤ine geri çevirir.

Ambiyans ayar› uygulanm›ﬂ Canl› Görünüm görüntüsü çekilen gerçek
görüntüyle eﬂleﬂmeyebilir.
Flaﬂ kullan›lmas› ambiyans efektini en aza indirilebilir.
Parlak d›ﬂ mekan çekimlerinde ekranda görülen Canl› Görünüm görüntüsü,
çekti¤iniz görüntüdeki parlakl›k veya ambiyansla tam olarak eﬂleﬂmeyebilir.
Ekran d›ﬂ ›ﬂ›ktan etkilenmiyorken, [
LCD parlakl›¤›] menüsünü <…>
seçene¤ine getirin ve Canl› Görünüm görüntüsüne bak›n.
‹ﬂlevler ayarlan›rken ekranda Canl› Görüntü çekimini istemiyorsan›z, 1.
ad›mdan sonra
tuﬂuna bas›n.
tuﬂuna bas›l›rken H›zl› Kontrol
ekran› görüntülenir ve [Ambiyans seçimiyle çekim] ve [Ayd›nlatmaya veya
sahne tipine göre çekim] ö¤esi ayarland›kta sonra vizörle çekim yap›labilir

Ambiyans Seçimiyle Çekim

Ambiyans Ayarlar›
Standart ayar
‹lgili çekim modu için standart görüntü özellikleri.
seçene¤inin
portre özelliklerine,
seçene¤inin ise manzara çekimi özelliklerine
sahip oldu¤unu not edin. Her bir ambiyans, ilgili çekim modunun
görüntü karakteristiklerinin bir uyarlamas›d›r.

Canl›
Konu net ve canl› görünür. Foto¤raf›n [Standart ayar] ile oldu¤undan
daha etkileyici görünmesini sa¤lar.

Yumuﬂak
Konu daha yumuﬂak ve zarif görünür. Portre, hayvanlar, çiçekler,
vb. seçeneklere uygulan›r.

S›cak
Konu s›cak renklerle yumuﬂaklaﬂt›r›l›r. Portre, hayvanlara ve s›cak
görünüm vermek istedi¤iniz di¤er konulara uygulan›r.

Yo¤unluk
Genel parlakl›k k›smen azalt›l›rken daha etkileyici bir his vermek için
konu vurgulan›r. Kiﬂi veya canl› konular›n daha iyi ay›rt edilmesini
sa¤lar.

Sade
Saha sade bir renk da¤›l›m› yap›larak genel parlakl›k k›smen azalt›l›r.
Gölgedeki bir konu daha dingin ve etkileyici görünür.

Parlak
Resim daha parlak görünür.

Koyu
Resim daha karanl›k görünür.

Tek Renk
Resim tek renk olur. Siyah-beyaz, sepya veya mavi tek renk
seçenekleri aras›ndan seçim yapabilirsiniz

Ayd›nlatmaya veya Sahne Tipine Göre Çekim
(Portre),
(Manzara),
(Yak›n Plan) ve
(Spor Çekimi)
Temel Alan modlar›nda, ayarlar› ›ﬂ›kland›rma veya sahne tipiyle eﬂleﬂtirerek
çekim yapabilirsiniz. Normalde, [Varsay›lan ayar] yeterlidir ancak, ayarlar
ayd›nlatma koﬂullar› veya sahneyle iﬂleﬂtirilirse, resim gözünüze daha net
görünür.
Bu ayar, [Ambiyans seçimiyle çekim] (sf. 68) seçene¤iyle birlikte kullan›l›rsa,
daha iyi sonuçlar için önce bu ayar› yap›n.
Ayd›nlatma veya Sahne

Varsay›lan ayar
Gün›ﬂ›¤›
Gölge
Bulutlu
Tungsten ›ﬂ›¤›
Floresan ›ﬂ›¤›
Gün bat›m›

Mod Kadran›'n› aﬂa¤›daki
modlardan birine getirin:
Canl› Görünüm çekimi
görüntüleyin.
Canl› Görünüm çekimine geçmek için
tuﬂuna bas›n.

Ayd›nlatmaya veya Sahne Tipine Göre Çekim

H›zl› Kontrol ekran›nda,
ayd›nlatmay› veya sahne tipini
seçin.
tuﬂuna bas›n
tuﬂuna basarak [Varsay›lan
ayar] ö¤esini seçin. Ekran›n alt k›sm›nda
[Ayd›nlatma veya sahne tipine göre
çekim] ö¤esi görünür.
Ayd›nlatmay› veya sahne tipini seçmek
için
tuﬂuna bas›n.
LCD ekranda, seçilen ayd›nlatma veya
sahne tipiyle çekimin nas›l görünece¤i
gösterilir.

Resmi çekin.
Canl› Görünüm görüntüsü ekrandayken
çekmek için deklanﬂöre bas›n.
Vizör çekimine geri dönmek için, Canl›
Görünüm çekiminden ç›kmak üzere
tuﬂuna bas›n. Sonra resmi çekmek
için deklanﬂöre tam bas›n.
Açma/kapama dü¤mesinin
olarak ayarlanmas› veya çekim modunun
de¤iﬂtirilmesi, ayar› [Varsay›lan ayar]
seçene¤ine geri çevirir.

Flaﬂ kullan›l›rsa, [Varsay›lan ayar] etkinleﬂir.
Bu ayar› [Ambiyans seçimiyle çekim] seçene¤iyle birlikte kullanmak
istiyorsan›z, yapm›ﬂ oldu¤unu ambiyans ayar›na en uygun [Ayd›nlatmaya
veya sahne tipine göre seçim] ö¤esini ayarlay›n. Örne¤in [Gün Bat›m›]
seçene¤inde, s›cak renkler ön plana ç›kar ve ayarlad›¤›n›z ambiyans iyi
sonuç vermeyebilir Resmi çekmeden önce, nas›l göründü¤ünü görmek
için Canl› Görünüm görüntüsünü kontrol edin.

Ayd›nlatmaya veya Sahne Tipine Göre Çekim

Ayd›nlatma veya Sahne Tipi Ayarlar›
(1) Varsay›lan ayar
Varsay›lan ayar.
(2) Gün›ﬂ›¤›
Güneﬂ ›ﬂ›¤› alt›ndaki konular için. Daha do¤al görünümlü mavi gökyüzü ve
yeﬂil alan çekimleri sunar ve ayr›ca renkli çiçeklerde daha iyi renk üretimi
sa¤lar.
(3) Gölge
Gölgedeki konular için. Fazla maviye çalan cilt tonlar› veya aç›k renkli çiçekler
için uygundur.
(4) Bulutlu
Kapal› gökyüzü alt›ndaki konular için. Bulutlu bir günde donuk görünmesi
muhtemel cilt tonlar›n›n ve manzaralar›n daha s›cak görünmesini sa¤lar.
Ayr›ca, aç›k renkli çiçekler için de etkilidir.
(5) Tungsten ›ﬂ›¤›
Tungsten ayd›nlatmas› alt›ndaki konular için. Tungsten ayd›nlatman›n neden
oldu¤u k›rm›z›ms› turuncu renk da¤›l›m›n› azalt›r.
(6) Floresan ›ﬂ›¤›
Floresan ayd›nlatmas› alt›ndaki konular için. Her tür floresan ayd›nlatma için
uygundur.
(7) Gün bat›m›
Günbat›m› izlemini veren renklerle çekim yapmak istedi¤inizde kullan›labilir

AF ve ‹lerleme Modlar›n›
Ayarlama
Vizörde dokuz AF noktas› vard›r.
Uygun bir AF modunu manuel olarak
seçerek, çekimi istedi¤imiz gibi
oluﬂturarak otomatik odakla çekim
yapabilirsiniz.
Çekim koﬂullar›na ve konuya en uygun AF modunu ve
ilerleme modunu da seçebilirsiniz.
Sayfa baﬂl›¤›n›n sa¤ üstünde bulunan simgesi, iﬂlevin sadece
Yarat›c› Alan modlar›nda (P/ Tv/ Av/ M/ B) kullan›labilece¤ini
belirtir.
Temel Alan modlar›nda, AF modu, AF noktas› ve ilerleme modu
otomatik olarak ayarlan›r.

<AF>, otomatik odak anlam›na gelir. <MF>, manuel odak anlam›na
gelir.

AF Modunu Seçme
Çekim koﬂullar›na veya konuya uygun AF modunu seçebilirsiniz. Temel Alan
modlar›nda, en uygun AF modu otomatik olarak ayarlan›r.

Lens üzerinde, odak modu
dü¤mesini < AF > konumuna
ayarlay›n.
Mod Kadran›n› bir Yarat›c› Alan
modu üzerine getirin.

<AF> tuﬂuna bas›n. (

)

AF modunu seçin.
LCD panele bakarken,
kadran›n› çevirin.

veya

Tek Çekim AF

Sabit Konular için Tek Çekim AF
Sabit konular için uygundur. Deklanﬂöre yar›m bas›ld›¤›nda, foto¤raf
makinesi sadece bir kez odaklan›r.
Odaklanma gerçekleﬂti¤inde, odaklanan AF noktas› bir süre k›rm›z› renkte
yanar ve vizördeki
odak do¤rulama ›ﬂ›¤› da yanar.
De¤erlendirmeli ölçümle, odaklanma gerçekleﬂti¤i an poz ayar› da yap›l›r.
Deklanﬂör yar›m bas›l› tutulurken odak kilitlenir. ‹sterseniz çekim
kompozisyonunu yeniden oluﬂturabilirsiniz.

AF Modunu Seçme*

Odak gerçekleﬂtirilmezse, vizörde
odak do¤rulama ›ﬂ›¤› yan›p söner.
Bu durumda, deklanﬂör tuﬂuna tam bas›lsa bile resim çekilmez. Resmi
yeniden oluﬂturun ve tekrar odaklanmay› deneyin. Veya “Otomatik
Odaklanma Yap›lamad›¤›nda” konusuna (sf. 80) bak›n.
[
Bip Sesi] menüsü [Devre D›ﬂ›] olarak ayarlan›rsa, odaklanma
gerçekleﬂti¤inde bip sesi duyulmaz.

Hareketli Konular için Al Servo AF
Bu AF modu, odaklanma mesafesi s›k s›k de¤iﬂiyorken hareketli
konu çekimlerinde kullan›l›r. Deklanﬂör yar›m bas›l› tutulurken,
konu sürekli olarak odakta kal›r.
Poz ayar› resim çekilirken yap›l›r.
Otomatik AF noktas› seçimi (sf. 78) kullan›ld›¤›nda, foto¤raf makinesi
odaklanmak için önce merkez AF noktas›n› kullan›r. Otomatik odaklanma
esnas›nda, konu merkez AF noktas›ndan uzaklaﬂ›rsa, konu baﬂka bir AF
noktas› taraf›ndan kuﬂat›ld›¤› müddetçe odak takibi devam eder.
Al Servo AF ile, odaklanma gerçekleﬂti¤inde bile bip sesi duyulmaz.
Ayr›ca, vizörde
odak do¤rulama ›ﬂ›¤› yanmaz.

AF Moduna Otomatik Geçiﬂ için Al Focus AF
Al Focus AF, sabit konu harekete baﬂlarsa, AF modunu Tek Çekim
AF'den otomatik olarak Al Servo AF'ye geçirir.
Konu Tek Çekim AF modunda oda¤a al›nd›ktan sonra, konu hareketi
baﬂlarsa, foto¤raf makinesi hareketi tespit eder ve AF modunu otomatik
olarak Al Servo AF'ye geçirir.
Odaklanma Al Focus AF modunda Servo modu etkin haldeyken
gerçekleﬂtirilirse, hafif bip sesi duyulabilir. Ancak, vizörde
odak
do¤rulama ›ﬂ›¤› yanmaz.

AF Noktas›n› Seçme
Otomatik odaklanma için mevcut dokuz AF noktas›ndan birini seçin. Temel
Alan modlar›nda, otomatik olarak seçildi¤i için AF noktas›n› seçemezsiniz.

tuﬂuna bas›n.
Seçilen AF noktas›, vizörde ve LCD
ekranda görüntülenir.
Vizörde tüm AF noktalar› yand›¤›nda,
otomatik AF seçimi yap›l›r.

AF noktas›n› seçin.
tuﬂuna bas›l›nca, AF noktas›
seçimi merkez AF noktas› ve otomatik
AF noktas› seçimi aras›nda de¤iﬂir.

Kadran ile Seçme
veya
kadran› çevrildi¤inde,
AF nokta seçimi ilgili yönde de¤iﬂir.
Tüm AF noktalar› yand›¤›nda, otomatik
AF seçimi yap›l›r.

Çoklu Kontrolör ile Seçim
AF noktas› seçimi
kadran›n›
e¤ildi¤i yönde de¤iﬂir.
kadran›n›
ayn› yönde e¤meyi sürdürürseniz,
manuel ve otomatik AF noktas› seçimi
aras›nda geçiﬂ yapar.
Merkez AF noktas›n› seçmek için
tuﬂuna bas›n.

AF Noktas›n› Seçme*

AF noktas›n› seçerken LCD panelden bakmay› tercih ediyorsan›z, aﬂa¤›daki
illüstrasyona bak›n.
Otomatik seçim
merkez
sa¤
sol
EOS uyumlu harici bir Speedlite kullan›l›rken, AF yard›mc› ›ﬂ›¤›yla odaklanma
gerçekleﬂmezse, merkez AF noktas›n› seçin.

Yerleﬂik Flaﬂ ile AF Yard›mc› Iﬂ›¤›
Düﬂük ayd›nlatma alt›nda, deklanﬂöre yar›m bas›ld›¤›nda, yerleﬂik flaﬂ k›sa
aral›klarla flaﬂ patlat›r. Bu, otomatik odaklanmay› kolaylaﬂt›rmak için konuyu
ayd›nlat›r.
AF yard›mc› ›ﬂ›¤› ﬂu çekim modlar›nda yanmaz:
Yerleﬂik flaﬂ›n AF yard›mc› ›ﬂ›¤› yaklaﬂ›k 4 metre menzilinde etkindir.
Yarat›c› Alan modlar›nda,
tuﬂuyla yerleﬂik flaﬂ kald›r›ld›¤›nda,
gerekti¤inde AF yard›mc› ›ﬂ›¤› patlar.

Lensin Maksimum Diyafram Aç›kl›¤› ve AF Hassasiyeti
Maksimum diyafram aç›kl›¤›: En fazla f/5,6
Tüm AF noktalar›yla, AF hem dikey hem de yatay yönde çapraz tipte AF
hassasiyeti mümkündür.

Maksimum diyafram aç›kl›¤›: En fazla f/2,8*
Merkez AF noktas›yla, hem dikey hem de yatay yönde, yüksek hassasiyetli,
çapraz tipte AF hassasiyeti mümkündür. Merkez AF noktas›n›n dikey ve
yatay yönlere hassasiyeti, di¤er AF noktalar›ndan iki kat fazlad›r.
Geriye kalan sekiz AF noktas›, f/5,6 veya daha yüksek h›zdaki lenslerle
çapraz tipte noktalar olarak çal›ﬂ›r.
* EF28-80mm f/2.8-4L USM ve EF50mm f/2.5 Kompakt Makro lensler hariç.

Otomatik Odaklanma Yap›lamad›¤›nda
Otomatik odaklanma aﬂa¤›da belirtilenler gibi belirli konularla odaklanmay›
gerçekleﬂtiremeyebilir (
odak do¤rulama ›ﬂ›¤› yanmaz):

Odaklama güçlü¤ü yaratan konular
Çok düﬂük kontrastl› konular
(Örne¤in: Mavi gökyüzü, tek renkli duvarlar, vb.)
Çok düﬂük ayd›nlatma alt›ndaki konular
Arka ayd›nlatmas› çok yüksek veya yans›t›c› konular
(Örne¤in: Çok yans›t›c› bir yüzeyi olan taﬂ›tlar vb.)
AF noktas›yla kuﬂat›lan çok yak›n ve uzak konular
(Örne¤in: Kafesteki bir hayvan, vb.)
Tekrarlayan desenler
(Örne¤in: Gökdelen camlar›, bilgisayar klavyeleri, vb.)

Bu gibi durumlarda, aﬂa¤›dakilerden birini yap›n:
(1) Tek Çekim AF ile, konu ile ayn› mesafedeki bir nesneye odaklan›n ve
çekim kompozisyonunu oluﬂturmadan önce (sf. 56) oda¤› kilitleyin.
(2) Lens odak modu dü¤mesini < MF > olarak ayarlay›n ve manuel odaklan›n.

MF: Manuel Odaklanma
Lens odak modu dü¤mesini
< MF > olarak ayarlay›n.
LCD panelde <M FOCUS> ö¤esi
görüntülenir.

Konuya odaklan›n.
Odaklanma halkas›

Konu vizörde net görünene kadar lens
odaklanma halkas›n› çevirerek odaklan›n.

Manuel odaklanma esnas›nda deklanﬂöre yar›m bas›l›rsa, odaklanmay›
gerçekleﬂtiren AF noktas› k›sa bir süre k›rm›z› renkte yan›p söner ve vizörde
odak do¤rulama ›ﬂ›¤› yanar.

‹lerleme Modunu Seçme
Tek ve sürekli ilerleme modu seçenekleri mevcuttur.
modunda, tek çekim otomatik olarak ayarlan›r.

(Tam Otomatik)

<DRIVE> tuﬂuna bas›n. (

)

‹lerleme modunu seçin.
LCD panele bakarken,
kadran›n› çevirin.

veya

Tek çekim
Deklanﬂöre tam bas›ld›¤›nda, sadece tek bir çekim yap›l›r.
Yüksek h›zda sürekli çekim (Maks. yaklaﬂ›k 5,3 kare/sn.)
Düﬂük h›zda sürekli çekim (Maks. yaklaﬂ›k 3 kare/sn.)
Deklanﬂör tuﬂu tam bas›l› konumda tutulurken, sürekli çekim yap›l›r.

10 sn. Otomatik Zamanlay›c›/Uzaktan Kumanda
2 sn. Otomatik Zamanlay›c›/Uzaktan Kumanda
Otomatik zamanlay›c›l› çekim için bir sonraki sayfaya bak›n. Uzaktan
kumandal› çekim için 126. sayfaya bak›n.

Al Servo AF modunda, konuya ve kullan›lan lense ba¤l› olarak sürekli çekim
h›z› k›smen düﬂebilir.
Düﬂük ayd›nlatmal› alanlarda veya iç mekanlarda, yüksek bir çekim h›z›
ayarlanm›ﬂ olsa bile sürekli çekim h›z› daha düﬂük olabilir.

Otomatik Zamanlay›c›y› Kullanma
Resmin içinde yer almak istiyorsan›z otomatik zamanlay›c›y› kullan›n. Tüm
çekim modlar›nda
(10 sn. zamanlay›c›) kullan›labilir.

tuﬂuna bas›n. (

)

Otomatik zamanlay›c›y› seçin.
LCD panele bakarken, otomatik
zamanlay›c›y› seçmek için
kadran›n›
çevirin.
10 sn. otomatik zamanlay›c›
2 sn. otomatik zamanlay›c›*

Resmi çekin.
Vizörden bak›n, konuya odaklan›n, sonra
deklanﬂöre tam bas›n.
Otomatik zamanlay›c›n›n, otomatik
zamanlay›c› lamba, bip sesi, geri say›m
ekran› (saniye cinsinden) ile ilgili
iﬂlemlerini LCD panelde kontrol
edebilirsiniz.
Resim çekilmeden iki saniye önce,
otomatik zamanlay›c› lamba yan›k kal›r
ve bip sesi h›zlan›r.
2 sn. otomatik zamanlay›c›, bir tripoda yerleﬂtirilmiﬂ foto¤raf
makinesine dokunmadan çekim yapman›z› sa¤lar. Bu, gündelik yaﬂan
foto¤raflar› veya bulb pozlar çekerken foto¤raf makinesi sars›nt›s›n› önler.
Otomatik zamanlay›c› çekimleri tamamland›ktan sonra, görüntünün uygun
odak ve poz ayar›na sahip olup olmad›¤›n› kontrol edebilirsiniz (sf. 190).
Deklanﬂöre basarken vizörden bakmayacaksan›z, vizör koruyucu kapa¤›
tak›n (sf. 124). Resim çekilirken vizörden istenmeyen ›ﬂ›k giriﬂi olursa, poz
kayabilir.
Otomatik zamanlay›c›y› sadece kendinizi çekerken kullan›rken, sizin
konumunuza yak›n konumdaki bir nesneyi seçerek oda¤› bunun üzerine
kilitleyin (sf. 56).
Otomatik zamanlay›c›y› baﬂlad›ktan sonra iptal etmek için
tuﬂuna
bas›n.

Görüntü Ayarlar›
Bu bölümde, görüntüyle ilgili iﬂlev ayarlar› aç›klan›r:
Görüntü kayd› kalitesi, ISO h›z›, Resim Stili, beyaz ayar›,
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici, lens periferi ayd›nlatmas› düzeltisi vb.
Temel Alan modlar›nda, sadece ﬂunlar bu bölümde
aç›kland›¤› gibi ayarlanabilir: Görüntü kayd› kalitesi, lens
periferi ayd›nlatmas› düzeltisi, klasör oluﬂumu ve seçimi ile
görüntü dosyas› numaraland›rma.
Sayfa baﬂl›¤›n›n sa¤ üstünde bulunan
simgesi, iﬂlevin
sadece Yarat›c› Alan modlar›nda (P/ Tv/ Av/ M/ B)
kullan›labilece¤ini belirtir.

Görüntü Kayd› Kalitesini Ayarlama
Piksel say›s›n› ve görüntü kalitesini seçebilirsiniz. Sekiz JPEG görüntüsü kayd›
ayar› vard›r:
Üç RAW görüntüsü kayd› ayar› vard›r:
(sf.86)

[Kalite] ö¤esine seçin.
[ ] sekmesinde [Kalite] ö¤esini seçin,
sonra
tuﬂuna bas›n.

Görüntü kayd› kalitesini seçin.
RAW ayar›n› seçmek için
kadran›n›
çevirin. Bir JPEG ayar› seçmek için
tuﬂuna bas›n.
Sa¤ üstte, “***M (megapiksel) **** x ****”
say›s›, kay›tl› çözünürlük de¤erini gösterir
ve [***] ise olas› çekim say›s›n› gösterir
(999 de¤erine kadar gösterilir).
Ayar› yapmak için
tuﬂuna bas›n.

Görüntü Kayd› Kalitesi Ayar› Örnekleri
Sadece

Sadece

Hem RAW hem de JPEG için

ö¤esi ayarlan›rsa,

de¤eri ayarlan›r.

Görüntü Kayd› Kalitesini Ayarlama

Görüntü Kayd› Kalitesi Ayarlar› Rehberi (Yaklaﬂ›k)
Kalite

Kay›tl› Pikseller
(megapiksel)
Yaklaﬂ›k
Yaklaﬂ›k
Yaklaﬂ›k
Yaklaﬂ›k

Pikseller

Dosya Boyutu
Çekimler Maksimum
(MB)
Patlama

A2 veya üstü
Yaklaﬂ›k
Yaklaﬂ›k
Yaklaﬂ›k

Yaklaﬂ›k
Yaklaﬂ›k
Yaklaﬂ›k
Yaklaﬂ›k

A2 veya üstü
Yaklaﬂ›k
Yaklaﬂ›k

Yaklaﬂ›k
Yaklaﬂ›k

A2 veya üstü
A2 veya üstü

Yaklaﬂ›k
Yaklaﬂ›k

Yaklaﬂ›k A3
A2 veya üstü

Yaklaﬂ›k
Yaklaﬂ›k

Yaklaﬂ›k A4
A2 veya üstü

görüntüleri dijital foto¤raf çerçevesinde yürütmek için uygundur.
görüntüyü e-posta ile göndermek veya bir Web sitesinden kullanmak için uygundur.

S2 ve S3, (‹nce) kalitesine sahip olur.
Sürekli çekimde dosya boyutu, olas› çekimler ve maksimum patlama ile ilgili
de¤erler, 4 GB kart ile yap›lan Canon'un test standartlar›na (3:2 en/boy oran›,
ISO 100 ve Standart Resim Stili) dayan›r. Bu de¤erler, konuya, kart markas›na,
en/boy oran›na, ISO h›z›na, Resim Stiline, Özel ‹ﬂlevlere ve di¤er ayarlara
ba¤l› olarak de¤iﬂir.
Maksimum patlama,
yüksek h›zda sürekli çekime uygulan›r.

Görüntü Kayd› Kalitesini Ayarlama

Görüntünün en/boy oran›, bask› ka¤›d›n›n en/boy oran›ndan farkl›ysa,
kenarl›ks›z bir bask› al›nd›¤›nda görüntü k›rp›l›r. Görüntü k›rp›l›nca, daha az
say›da piksel kullan›laca¤› için, ka¤›t üzerinde daha grenli görülür.

Hem RAW hem de JPEG seçildi¤inde, ayn› görüntü seçilen görüntü
kalitesinde her iki dosya tipine de eﬂzamanl› olarak kaydedilir. ‹ki görüntü,
ayn› dosya numaralar›yla ayn› klasöre kaydedilir (.JPG dosya uzant›s›
JPEG, .CR2 ise RAW içindir).
Görüntü kayd› kalitesi ayarlar› ﬂu ﬂekilde adland›r›l›r:
(RAW), M
(Orta RAW), S
(Küçük RAW), JPEG,
(‹nce),
(Normal), L
(Geniﬂ), M (Orta), S (Küçük).

RAW Hakk›nda
RAW bir görüntü, görüntü sensörünün dijital veriye dönüﬂtürülen ham veri
ç›k›ﬂ›d›r. Karta oldu¤u gibi kaydedilir ve kalite ﬂu ﬂekilde seçilebilir:
,M
veya S
.
görüntü, [ RAW görüntü iﬂleme] menü seçene¤iyle (sf. 224) iﬂlenip
JPEG bir görüntü olarak kaydedilebilir. (M
ve S
görüntüleri, bu
foto¤raf makinesi ile iﬂlenemez.) RAW görüntünün kendisini de¤iﬂtirilemez
ancak bir RAW görüntü farkl› koﬂullara göre iﬂlenerek bir dizi JPEG görüntü
elde edilebilir.
Tüm RAW görüntülerde çeﬂitli ayarlar yapmak için size verilen yaz›l›m›
kullanabilir ve sonra bu ayarlara sahip bir JPEG, TIFF vb. görüntü üretebilirsiniz.

Piyasadan temin edilebilir yaz›l›m, RAW çekimleri görüntülemeyebilir.
Size verilen yaz›l›m›n kullan›lmas› tavsiye edilir.

Görüntü Kayd› Kalitesini Ayarlama

Sürekli Çekimde Maksimum Patlama
85. sayfada gösterilen sürekli çekimde maksimum patlama say›s›, formatl›
bir 4GB kartla, duraklama olmadan yap›labilen sürekli çekim say›s›d›r.
Say›, vizörün sa¤ alt k›sm›nda gösterilir.
Maksimum patlama 99 ve üstüyse, ekranda
“99” ﬂeklinde gösterilir.

Foto¤raf makinesine bir kart tak›lmasa bile maksimum patlama görüntülenir.
Resim çekmeden önce bir kart takt›¤›n›zdan emin olun.
[
C.Fn II -2: Yüksek ISO h›z› parazit azaltma] seçene¤i [2: Güçlü]
olarak ayarlan›rsa, maksimum patlama say›s› ciddi oranda azal›r (sf. 254).
Vizörde maksimum patlama için “99” ibaresi görünüyorsa, maksimum
patlaman›n 99 veya üstü say›da oldu¤u anlam›na gelir. Maksimum patlama
98 veya alt›na düﬂer ve yerleﬂik arabellek haf›zas› dolarsa, vizörde ve LCD
panelde "buSY" (meﬂgul) mesaj› görüntülenir. Bu durumda çekim bir süreli¤ine
devre d›ﬂ› b›rak›l›r.
Sürekli çekim kesilirse, maksimum patlama yükselir. Çekilen tüm görüntüler
karta kaydedildikten donra, maksimum patlama 85. sayfada listelendi¤i gibi
olur

ISO H›z›n› Ayarlama
ISO h›z›n› (görüntü sensörünün ›ﬂ›¤a hassasiyeti) ortam ›ﬂ›kland›rma seviyesine
göre ayarlay›n. Temel Alan modlar›nda, ISO h›z› otomatik olarak ayarlan›r
(sf. 89).

<ISO> tuﬂuna bas›n. (

)

ISO h›z›n› ayarlay›n.
LCD panele veya vizöre bakarken,
veya
kadran›n› çevirin.
ISO 100-6400 aral›¤›nda 1/3 durakl›
art›ﬂlarla ayarlanabilir.
“A” seçene¤i belirlendi¤inde, ISO h›z›
otomatik olarak ayarlan›r (sf. 89).

ISO H›z› Rehberi
ISO H›z›

Çekim Koﬂulu
Flaﬂ Menzili
(Flaﬂs›z)
Güneﬂli d›ﬂ mekan
ISO h›z› yükseldikçe, flaﬂ
Kapal› gökyüzü veya akﬂam üstü menzili artar (sf. 131).
Karanl›k iç mekan veya gece

* Yüksek ISO h›zlar›nda grenli görüntüler olabilir.
[
C.Fn II -3: Vurgulama tonu önceli¤i] seçene¤i [1: Etkin] olarak
ayarlan›rsa, ISO 100/ 125/160 ve “H” (ISO 12800 eﬂde¤eri) ö¤eleri
ayarlanamaz (sf. 255).
Yüksek s›cakl›kta çekim yapmak grenli görüntülere neden olabilir. Uzun
pozlar da görüntüde düzensiz renk da¤›l›ma neden olabilir.
Yüksek ISO h›zlar›nda çekim yaparken, parazitlenme (bantlanma, ›ﬂ›k
noktalar› vb.) artabilir.
[
C.Fn I -3: ISO geniﬂletme] seçene¤i [1: Aç›k] olarak ayarland›¤›nda,
“H” (ISO 12800 eﬂde¤eri) seçene¤i de ayarlanabilir (sf. 252).

ISO H›z›n› Ayarlama*

“A” (Otomatik) ISO H›z› Hakk›nda
ISO h›z› “A” seçene¤ine ayarlan›rsa,
deklanﬂöre yar›m bas›ld›¤›nda ayarlanacak
gerçek ISO h›z› görüntülenir. Aﬂa¤›da
belirtildi¤i gibi, ISO h›z› çekim moduna uygun
olarak otomatik olarak ayarlan›r.

Çekim Modu

ISO H›z› Ayar›
ISO 100 - 3200 aral›¤›nda otomatik olarak ayarlan›r
ISO 100 - 6400 aral›¤›nda otomatik olarak ayarlan›r*1
ISO 100 de¤erinde sabit
ISO 400 de¤erinde sabit

Flaﬂl›

ISO 400 de¤erinde sabit*2*3

*1: Ayarlanan maksimum ISO h›z›na ba¤l›.
*2: Flaﬂ dolumu aﬂ›r› pozlamaya neden olursa, ISO 100 veya daha yüksek bir
ISO de¤eri ayarlan›r.
*3: < > ve Temel Alan modlar›nda (< > hariç), harici bir Speedlite ile yans›ma
flaﬂ› kullan›l›rsa ISO 400 - 1600 otomatik olarak ayarlan›r. Maksimum ISO h›z›
[400] veya [800] olarak ayarlanm›ﬂsa, ISO h›z› bu s›n›r dahilinde ayarlan›r.

Otomatik ISO için Maksimum ISO H›z›n› Ayarlama*
Otomatik ISO için, maksimum ISO h›z›n› ISO 400 - 6400 aral›¤›nda
ayarlayabilirsiniz. Az parazitli iyi bir görüntü kalitesi istiyorsan›z, maksimum
ISO h›z›n› 400, 800 veya 1600 olarak ayarlay›n. Düﬂük ayd›nlatmada çekim
yapmak ve düﬂük bir çekim h›z› kullanmak istemiyorsan›z, maksimum ISO
h›z›n› 3200 veya 6400 olarak ayarlay›n.
[
] sekmesinde [ISO Otomatik] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n. ISO h›z›n›
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Bir Resim Stili Seçme
Bir Resim Stili seçerek, foto¤raf ifadenize veya konunuza uygun görüntü efektleri
elde edebilirsiniz.
Temel Alan modlar›nda, Resim Stili seçilemez.

[Resim Stili] ö¤esini seçin.
[
] sekmesinde [Resim Stili] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Resim Stili seçim ekran› görüntülenir.

Bir Resim Stili seçin.
Bir Resim Stili seçin, sonra
bas›n.

tuﬂuna

Resim Stili ayarlan›r ve menü tekrar
görünür.

Resim Stili Efektleri
Standart
Görüntü canl›, net ve berrak görünür. Bu, birçok sahneye uygun genel
amaçl› bir Resim Stilidir.

Portre
Hoﬂ cilt tonlar› için. Görüntü yumuﬂak görünür. Yak›n plan kiﬂi çekimlerinde
etkilidir. Bu Resim Stili, Mod Kadran›
konumuna ayarland›¤›nda
da otomatik olarak seçilir.
[Renk tonu] (sf. 92) ö¤esi de¤iﬂtirilerek cilt tonu ayarlanabilir.

Manzara
Canl› maviler ve yeﬂiller için ve çok net ve berrak görüntüler için.
Etkileyici manzara çekimlerinde etkilidir. Bu Resim Stili, Mod Kadran›
konumuna ayarland›¤›nda da otomatik olarak seçilir.

Bir Resim Stili Seçme*

Nötral
Bu Resim Stili, görüntüleri bilgisayarlar›nda iﬂlemeyi tercih eden kullan›c›lar
içindir. Do¤al renkli ve yumuﬂak görüntüler için.

Faithful
Bu Resim Stili, görüntüleri bilgisayarlar›nda iﬂlemeyi tercih eden
kullan›c›lar içindir. Konu, 5200K gün ›ﬂ›¤› renk s›cakl›¤› de¤erinde
çekildi¤inde, renk ayar› konunun rengiyle eﬂleﬂmesi için kalorimetrik
olarak ayarlan›r. Görüntü donuk ve yumuﬂakt›r.

Tek Renk
Siyah ve beyaz görüntüler yarat›r.
Siyah/beyaz çekilmiﬂ JPEG görüntülerde renk de¤iﬂimi yap›lamaz.
Renkli resim çekimine geri dönmek istiyorsan›z, [Tek Renk] ayar›n›
iptal edin. [Tek Renk] ayar› seçildi¤inde, vizörde ve LCD ekranda
<B/W> ö¤esi görüntülenir.

Kullan›c› Tan›ml› 1-3
[Portre], [Manzara] gibi temel bir stili, bir Resim stili dosyas›n› vb.
kaydedebilir ve istedi¤iniz gibi ayarlayabilirsiniz (sf. 94). Ayarlanmam›ﬂ
herhangi bir Kullan›c› Tan›ml› Resim Stili, Standart Resim Stili ile ayn›
ayarlara sahip olur.

Semboller Hakk›nda
Resim Stili seçim ekran›n›n sa¤ üst köﬂesindeki semboller, [Netlik] ve
[Kontrast] gibi parametreleri gösterir. Say›sal de¤erler, her bir Resim
Stili için [Netlik] ve [Kontrast] gibi parametre ayarlar›n› belirtir.
Semboller
Netlik
Kontrast
Doygunluk
Renk tonu
Filtre efekti (Tek renk)
Tonlama efekti (Tek renk)

Bir Resim Stili Özelleﬂtirme
[Netlik] ve [Kontrast] gibi tekil parametreleri ayarlayarak bir Resim Stilini
özelleﬂtirebilirsiniz. Efektlerin etkisini görmek için deneme çekimleri yap›n.
[Tek renk] seçene¤ini özelleﬂtirmek için bir sonraki sayfaya bak›n.

[Resim Stili] ö¤esini seçin.
sekmesinde [Resim Stili] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
Resim Stili seçim ekran› görüntülenir.

Bir Resim Stili seçin.
Bir Resim Stili seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Bir parametre seçin.
[Netlik] gibi bir parametre seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Parametreyi ayarlay›n.
Parametreyi istedi¤iniz gibi ayarlamak için
tuﬂuna bas›n, sonra
tuﬂuna bas›n.
Ayarlanan parametreleri kaydetmek için
tuﬂuna bas›n. Resim Stili seçim
ekran› tekrar görüntülenir.
Varsay›lan ayar d›ﬂ›ndaki herhangi bir
ayar mavi renkte gösterilir.

Parametre Ayarlar› ve Efektler
Netlik

Netli¤i az hatlar

Net hatlar

Kontrast
Doygunluk

Düﬂük kontrast

Yüksek kontrast

Düﬂük doygunluk
K›rm›z›ms› cilt tonu

Yüksek doygunluk

Renk tonu

Sar›ms› cilt tonu

Bir Resim Stili Özelleﬂtirme*

3. ad›mda [Varsay›lan ayar] seçilirse, ilgili Resim Stili varsay›lan parametre
ayarlar›na çevrilebilir.
De¤iﬂtirdi¤iniz Resim Stili ile çekim yapmak için, önceli sayfan›n 2. ad›m›n›
uygulayarak de¤iﬂtirilmiﬂ Resim Stilini seçin ve sonra çekin.

Tek Renk Ayar
Tek Renk ayar için, bir önceki sayfada aç›klanan [Netlik] ve [Kontrast]
seçeneklerine ek olarak [Filtre efekti] ve [Tonlama efekti] de ayarlanabilir.

Filtre Efekti
Tek renk görüntüye eklenen bir filtre efektiyle,
beyaz bulutlar› veya yeﬂil a¤açlar› daha fazla
önce plana ç›karabilirsiniz.

Örnek Efektler

Filtre
N: Yok

Filtre efekti olmayan, normal siyah/beyaz görüntü.

Ye: Sar›

Mavi gökyüzü daha canl›, beyaz bulutlar daha berrak görünür.

Or: Turuncu

Mavi gökyüzü k›smen daha karanl›k görünür. Günbat›m› daha parlak
görünür.
Mavi gökyüzü oldukça karanl›k görünür. Sonbahar yapraklar› daha net
ve parlak görünür.
Cilt tonlar› ve dudaklar daha iyi görünür. Yeﬂil yapraklar› daha net ve
parlak görünür.

R: K›rm›z›
G: Yeﬂil

[Kontrast] de¤erinin yükseltilmesi, filtre efektini daha çok belirginleﬂtirir.

Tonlama Efekti
Bir tonlama efekti uyguland›¤›nda, bu
renkte bir tek renk görüntü elde edilir.
Bu, görüntüyü daha etkileyici hale getirir.
ﬁunlar seçilebilir: [N:Yok] [S:Sepya]
[B:Mavi] [P:Mor] [G:Yeﬂil].

Bir Resim Stili Kaydetme
[Portre] veya [Manzara] gibi baz bir Resim Stili seçebilir, bunun parametrelerini
istedi¤iniz gibi ayarlayabilir ve [Kullan›c› Tan›ml› 1], [Kullan›c› Tan›ml› 2]
veya [Kullan›c› Tan›ml› 3] alt›na kaydedebilirsiniz.
Netlik ve kontrast gibi parametre ayarlar› farkl› Resim Stilleri yaratabilirsiniz.
Ayr›ca, size verilen yaz›l›mla foto¤raf makinesine kaydedilmiﬂ olan bir Resim
Stilinin parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

[Resim Stili] ö¤esini seçin.
[
] sekmesinde [Resim Stili] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
Resim Stili seçim ekran› görüntülenir.

[Kullan›c› Tan›ml›] ö¤esini seçin.
[Kullan›c› Tan›ml› *] ö¤esini seçin,
ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

ö¤esine bas›n.
[Resim Stili] seçildikten sonra,
tuﬂuna bas›n.

Baz Resim Stilini seçin.
Resim Stilini seçmek için
tuﬂuna
bas›n, sonra
tuﬂuna bas›n.
Size verilen yaz›l›mla foto¤raf makinesine
kaydedilmiﬂ olan bir Resim Stilinin
parametrelerini ayarlamak için, burada
Resim Stilini seçin.

Bir Resim Stili Kaydetme*

Bir parametre seçin.
[Netlik] gibi bir parametre seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Parametreyi ayarlay›n.
Parametreyi istedi¤iniz gibi ayarlamak
için
tuﬂuna bas›n, sonra
tuﬂuna bas›n. Ayr›nt›lar için, 92-93.
sayfalardaki “Bir Resim Stilini
Özelleﬂtirme” konusuna bak›n.
Yeni Resim Stilini kaydetmek için
tuﬂuna bas›n. Sonra Resim Stili
seçim ekran› tekrar görüntülenir.
Baz Resim Stili, [Kullan›c› Tan›ml›*]
seçene¤inin sa¤ taraf›nda belirtilir.
[Kullan›c› Tan›ml› *] ö¤esi alt›na kay›tl›
de¤iﬂtirilmiﬂ (varsay›landan farkl› olarak)
herhangi bir ayar› bulunan Resim Stilinin
ad›, mavi renkte gösterilir.

Bir Resim Stili öncesinde [Kullan›c› Tan›ml› *] alt›na kaydedilmiﬂse, 4.
ad›mdaki baz Resim Stili, kay›tl› Resim Stiline ait parametre ayarlar›n›
iptal eder.
[Tüm makine ayarlar›n› temizle] (sf. 51) seçene¤i uygulan›rsa, tüm
[Kullan›c› Tan›ml› *] ayarlar› varsay›lan de¤erlerine geri çevrilir.
Kaydetti¤iniz Resim Stili ile çekim yapmak için, önceli sayfan›n 2. ad›m›n›
uygulayarak [Kullan›c› Tan›ml› *] ö¤esini seçin ve sonra çekin.

Beyaz Ayar›
Beyaz ayar› (WB), beyaz alanlar›n beyaz görülmesini sa¤lar. Normalde,
(Otomatik) ayar› do¤ru beyaz ayar›n› elde eder.
ayar› ile do¤al
görünümlü renkler elde edilmezse, ›ﬂ›k kayna¤›na uygun beyaz ayar›n› seçebilir
veya beyaz bir nesne çekimiyle manuel olarak kendiniz ayarlayabilirsiniz.

[Beyaz ayar›] ö¤esini seçin.
[
] sekmesinde [Beyaz ayar›] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Beyaz ayar›n› seçin.
Beyaz ayar›n› seçin, sonra
bas›n.
Ekran

Mod

tuﬂuna

Renk S›cakl›¤› (Yaklaﬂ›k K: Kelvin)

Otomatik
Gün ›ﬂ›¤›
Gölge
Bulutlu, alacakaranl›k, günbat›m›
Tungsten ›ﬂ›¤›
Beyaz floresan ›ﬂ›¤›
Flaﬂl›

Otomatik ayarlan›r*

Özel (sf. 97)
Renk s›cakl›¤› (sf. 98)
Renk s›cakl›¤› aktar›m› iﬂlevine sahip Speedlite'lara uygulanabilir. Di¤er durumda,
yaklaﬂ›k 6000K olarak ayarlan›r.

Beyaz Ayar› Hakk›nda
‹nsan gözü, ayd›nlatma tipinden ba¤›ms›z olarak beyaz nesneleri beyaz
görür. Dijital foto¤raf makinesinde, yaz›l›m ile renk s›cakl›¤› ayarlanarak beyaz
alanlar›n beyaz görünmesi sa¤lan›r. Bu ayar, renk düzeltisi için bir zemin
oluﬂturur. Sonuç olarak resimlerde do¤al görünümlü renkler elde edilir

Beyaz Ayar›*

Özel Beyaz Ayar›
Özel beyaz ayar›, daha net sonuçlar elde etmek için belirli bir ›ﬂ›k kayna¤› için
beyaz ayar›n›n manuel olarak ayarlanmas›n› sa¤lar. Bu prosedürü, kullan›lacak
gerçek ›ﬂ›k kayna¤› alt›nda yap›n.

Beyaz bir nesneyi foto¤raflay›n.
Düz, beyaz nesne spot ölçüm dairesini
doldurmal›d›r.
Manuel olarak odaklan›n ve beyaz nesne
için standart pozu ayarlay›n.
Herhangi bir beyaz ayar› yap›labilir.
Spot ölçüm dairesi

[Özel Beyaz Ayar›] ö¤esini seçin.
[
] sekmesinde [Özel Beyaz Ayar›]
ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
Özel beyaz ayar› seçim ekran›
görüntülenir.

Beyaz ayar› verisini al›n.
1.ad›mda çekilen görüntüyü seçmek için
kadran›n› çevirin ve sonra
tuﬂuna bas›n.
Görüntülenen iletiﬂim ekran›nda,
[Tamam] ö¤esini seçilince veri al›n›r.
Menü tekrar görüntülendi¤inde, menüden
ç›kmak için
tuﬂuna bas›n.

[Beyaz ayar›] ö¤esini seçin.
[
] sekmesinde [Beyaz ayar›] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Özel beyaz ayar›n› seçin.
ö¤esini seçin, sonra
bas›n.

tuﬂuna

Beyaz Ayar›*

1. ad›mda elde edilen poz kaybedilirse, do¤ru beyaz ayar› verisi elde
edilemeyebilir.
Resim Stili [Tek Renk] ayar›ndayken (sf. 91) görüntü çekilmiﬂse veya
görüntüye Yarat›c› bir filtre uygulanm›ﬂsa (sf. 220), görüntü 3. ad›mda
seçilemez.
Beyaz bir nesne yerine, %18 gri kart (piyasada mevcuttur) ile daha net bir
beyaz ayar› elde edilebilir.
Size verilen yaz›l›mla kaydedilen kiﬂisel beyaz ayar›,
ö¤esi alt›na
kaydedilir. 3. ad›m uygulan›rsa, kay›tl› kiﬂisel beyaz ayar› verisi silinir.

Renk S›cakl›¤›n› Ayarlama
Beyaz ayar›n›n renk s›cakl›¤› de¤erini Kelvin cinsinden ayarlayabilirsiniz.
Bu, ileri düzeyde kullan›c›lar içindir.

[Beyaz ayar›] ö¤esini seçin.
sekmesinde [Beyaz ayar›] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Renk s›cakl›¤›n› ayarlay›n.
ö¤esini seçin.
Renk s›cakl›¤›n› ayarlamak için
kadran›n› çevirin ve sonra
tuﬂuna
bas›n.
Renk s›cakl›¤›, 100K'l›k art›ﬂlarla yaklaﬂ›k
2500K ila 10000K aral›¤›nda ayarlanabilir.

Yapay bir ›ﬂ›kland›rma kayna¤› için renk s›cakl›¤› ayar› yap›l›rken, gerekiyorsa
beyaz ayar› düzeltisi (macenta veya yeﬂil) uygulay›n.
Piyasadan temin edilen bir renk s›cakl›¤› ölçeriyle al›nan okumaya
ayar› yapmak istiyorsan›z, deneme çekimleri yap›n ve renk s›cakl›¤› ölçerin
okumas› ile foto¤raf makinesinin renk s›cakl›¤› okumas› aras›ndaki fark›
telafi etmek için ayar yap›n.

Beyaz Ayar› Düzeltisi
Ayarlanan beyaz ayar›n› düzeltebilirsiniz. Bu ayar, piyasadan temin edilecek
bir renk s›cakl›¤› dönüﬂtürme filtresi veya renk telafi filtresiyle ayn› efekti üretir.
Her bir renk, bir ila dokuz seviye aras›nda düzeltilebilir.
Bu ayar, renk s›cakl›¤› dönüﬂtürmeyi veya renk telafisi filtrelerini kullanmay›
bilen ileri düzeydeki kullan›c›lar içindir.

Beyaz Ayar› Düzeltisi
[WB De¤iﬂimi/BKT] ö¤esini seçin.
[
] sekmesinde [WB De¤iﬂim/BKT]
ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Beyaz ayar› düzeltisini ayarlay›n.

Örnek ayar: A2, G1

iﬂaretini istenen konuma getirmek
için
tuﬂunu kullan›n.
B mavi, A kehribar, M macenta ve G
yeﬂildir. ‹lgili yöndeki renk düzeltilir.
Sa¤ üstte, “De¤iﬂim” ibaresi yönü ve
düzelti miktar›n› belirtir.

<INFO> tuﬂuna bas›ld›¤›nda, [WB
De¤iﬂim/BKT] ayarlar› iptal edilir.
Ayardan ç›kmak ve menüye dönmek
için
tuﬂuna bas›n.

Beyaz ayar› düzeltisi esnas›nda, vizörde ve LCD ekranda
ö¤esi
görüntülenir.
Mavi/kehribar düzeltisinin bir seviyesi, renk s›cakl›¤› dönüﬂtürme filtresinin
5 miredine eﬂittir. (Mired: Renk s›cakl›¤› dönüﬂtürme filtresinin yo¤unlu¤unu
gösteren uzunluk birimidir.)

Beyaz Ayar› Düzeltisi*

Beyaz Ayar› Otomatik Dizeleme
Sadece tek çekimde, farkl› renk s›cakl›¤› dengelerine sahip görüntü eﬂzamanl›
olarak kaydedilebilir. Geçerli beyaz ayar›n›n renk s›cakl›¤› baz al›narak,
görüntü mavi/kehribar veya macenta/yeﬂil zeminde dizelenir. Buna beyaz
ayar› dizeleme (WB-BKT) denir. Beyaz ayar› dizeleme, tekli art›ﬂlarla ±3
seviyeye kadar yap›labilir.

Beyaz ayar› dizeleme miktar›n›
ayarlay›n.

±3 seviyede B/A sapmas›

Beyaz ayar› düzeltisi için 2. ad›mda,
kadran› çevrildi¤inde, ekrandaki
iﬂareti
(3 nokta) ile de¤iﬂir.
Kadran sa¤a çevrildi¤inde, B/A
dizelemesi ayarlan›r ve sola çevrildi¤inde
M/G dizelemesi ayarlan›r.
Sa¤ üstte, “Dizeleme” ibaresi dizeleme
yönünü ve düzelti miktar›n› belirtir.
<INFO> tuﬂuna bas›ld›¤›nda,
[WB De¤iﬂim/BKT] ayarlar› iptal edilir.
Ayardan ç›kmak ve menüye dönmek
için
tuﬂuna bas›n.

Dizeleme Sekans›
Görüntü ﬂu s›rayla dizelenir: 1. Standart beyaz ayar›, 2. Mavi (B) sapma
ve 3. Kehribar (A) sapma veya 1. Standart beyaz ayar›, 2. Macenta (M)
sapma ve 3. Yeﬂil (G) sapma.
WB dizeleme esnas›nda, sürekli çekim için maksimum patlama daha düﬂük
olur ve olas› çekim say›s› da normal de¤erin üçte biri oran›nda düﬂer.
Beyaz ayar› dizeleme ile birlikte beyaz ayar› düzeltisi ve AEB ayar› da
yap›labilir. Beyaz ayar› dizeleme ile birlikte AEB ayar› yap›l›rsa, tek bir
çekimde toplam dokuz görüntü kaydedilir.
Tek çekimde üç görüntü kaydedilece¤i için, kart›n çekimi kaydetmesi daha
uzun sürebilir.
“BKT”, Dizeleme anlam›na gelir.

Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici
Görüntü karanl›k ç›karsa veya kontrast düﬂük olursa, parlakl›k ve kontrast
otomatik olarak düzeltilir. Varsay›lan ayar, [Standart] ayar›d›r. JPEG
görüntülerde, görüntü çekildi¤inde düzelti yap›l›r.

[Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici] ö¤esini
seçin.
sekmesinde [Otomatik Iﬂ›k
‹yileﬂtirici] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Düzelti ayar›n› yap›n.
‹stedi¤iniz ayar› seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Resmi çekin.
Görüntü gerekli parlakl›k ve kontrast
düzeltileri yap›larak kaydedilir.

Düzelti olmadan

Düzelti varken

If [
C.Fn II -3: Vurgulama tonu önceli¤i] seçene¤i [1: Etkin] olarak
ayarlan›rsa, Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici otomatik olarak [Devre d›ﬂ›] olur ve
bu ayar de¤iﬂtirilemez.
Çekim koﬂullar›na ba¤l› olarak, parazitlenme olabilir.
[Devre d›ﬂ›] d›ﬂ›nda bir ayar yap›l›r ve pozu koyulaﬂt›rmak için poz telafisi,
flaﬂ pozu veya manuel poz kullan›l›rsa, görüntü buna ra¤men parlak
ç›kabilir. Daha koyu bir poz elde etmek için, ayar› önce [Devre d›ﬂ›]
seçene¤ine getirin.
Temel Alan modlar›nda, otomatik olarak [Standart] seçene¤i ayarlan›r.

Lens Periferi Ayd›nlatmas› Düzeltisi
Lens özellikleri nedeniyle resmin dört köﬂesi koyu ç›kabilir. Buna lens ›ﬂ›¤›nda
düﬂme veya periferi ayd›nlatmas›nda düﬂme olarak adland›r›l›r. Varsay›lan
ayar, [Etkin] ayar›d›r.

[Periferi ayd›nlatmas› düzeltisi]
ö¤esini seçin.
sekmesinde [Periferi ayd›nlatmas›
düzeltisi] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Düzelti ayar›n› yap›n.
Ekranda tak›l› olan lensin [Düzelti verisi
kullan›labilir] mesaj›n›n görüntülenip
görüntülenmedi¤ini kontrol edin.
[Düzelti verisi kullan›labilir] mesaj›
görüntüleniyorsa, bir sonraki sayfadaki
"Lens Düzelti Verisi Hakk›nda” konusuna
bak›n.
[Etkin] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Resmi çekin.
Görüntü düzeltilmiﬂ periferi ayd›nlatmas›
ile kaydedilir.

Düzelti olmadan

Düzelti varken

Lens Periferi Ayd›nlatmas› Düzeltisi

Lens Düzelti Verisi Hakk›nda
Foto¤raf makinesinde yaklaﬂ›k 25 çeﬂit lens için lens periferi ayd›nlatmas›
düzeltisi verisi vard›r. 2. ad›mda [Etkin] ö¤esi seçilmiﬂse, düzelti verisi foto¤raf
makinesinde kay›tl› olan herhangi bir lense periferi ayd›nlatmas› düzeltisi
otomatik olarak uygulan›r.
EOS Yard›mc› Program› (size verilen yaz›l›m) ile foto¤raf makinesinden hangi
lenslerin düzelti verilerinin bulundu¤unu kontrol edebilirsiniz. Kayd› bulunmayan
lensle için düzelti verisi kayd› da yapabilirsiniz. Ayr›nt›lar için EOS Yard›mc›
Program›'n›n Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzu'na (CD-ROM) bakabilirsiniz.

Önceden çekilmiﬂ JPG görüntülere lens periferi ayd›nlatmas› düzeltisi
iﬂlemi uygulanamaz.
Çekim koﬂullar›na ba¤l› olarak, görüntü periferisinde parazitlenme olabilir.
Canon marka olmayan bir lens kullan›l›rken, ekranda [Düzelti verisi
kullan›labilir] mesaj› görüntülense bile düzelti seçene¤ini [Devre d›ﬂ›]
olarak ayarlaman›z tavsiye edilir.
Bir Geniﬂletici tak›ld›¤›nda bile lens periferi ayd›nlatmas› düzeltisi iﬂlemi
uygulanabilir.
Tak›lan lensin düzelti verisi foto¤raf makinesine kaydedilmemiﬂse, elde
edilen sonuç düzelti seçene¤inin [Devre d›ﬂ›] olarak ayarlad›¤› koﬂulla
ayn›d›r.
Uygulanan düzelti miktar›, Digital Photo Professional (size verilen yaz›l›m)
ile ayarlanabilen maksimum düzelti miktar›ndan biraz daha az olur.
Lensin mesafe bilgisi yoksa, düzelti verisi daha düﬂük olur.
ISO h›z› yükseldikçe düzelti verisi miktar› azal›r.

Klasör Oluﬂturma ve Seçme
Çekmiﬂ oldu¤unuz görüntülerin kaydedilece¤i klasörü istedi¤iniz gibi
oluﬂturabilir veya seçebilirsiniz.
Çekilen görüntülerin kayd› için otomatik olarak bir klasör oluﬂturuldu¤u için
bu seçenek iste¤e ba¤l›d›r.

Klasör Oluﬂturun
[Klasör seç] ö¤esini seçin.
sekmesinde [Klasör seç] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

[Klasör oluﬂtur] ö¤esini seçin.
[Klasör oluﬂtur] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Yeni bir klasör oluﬂtur.
[Tamam] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
Bir üst klasör numaras›na sahip yeni
bir klasör oluﬂturulur.

Klasör Oluﬂturma ve Seçme

Bir Klasör Seçme
En düﬂük dosya numaras›
Klasördeki görüntü
say›s›

Klasör oluﬂturma ekran›
görüntülendi¤inde klasörü seçin ve
tuﬂuna bas›n.
Çekilen görüntülerin kaydedilece¤i klasör
seçilir.
Bundan sonra çekilecek görüntüler
seçilen klasöre kaydedilir.

Klasör ad›
En yüksek dosya numaras›

Klasörler Hakk›nda
“100CANON” örne¤inde oldu¤u gibi, klasör ad› üç haneli bir rakamla (klasör
ad›) baﬂlar ve beﬂ alfa say›sal karakterle devam eder. Bir klasörde en fazla 9999
görüntü olabilir (dosya No: 0001 - 9999). Klasör doldu¤unda, otomatik olarak
bir üst klasör numaras›na sahip yeni bir klasör oluﬂturulur. Ayr›ca, manuel
s›f›rlama iﬂlemi (sf. 107) uyguland›¤›nda, otomatik olarak yeni bir klasör oluﬂturulur.
100 ile 999 aras›nda numaraland›r›lm›ﬂ klasörler oluﬂturulabilir.

Kiﬂisel Bilgisayarda Klasör Oluﬂturma
Ekranda kart aç›k durumdayken, “DCIM” adl› yeni bir klasör oluﬂturun. DCIM
klasörünü aç›n ve görüntü kayd› ve düzenlemesi için gereken say›da klasör
oluﬂturun. Klasör ad› “100ABC_D” format›na uygun olmal› ve 100 - 999
aral›¤›ndaki ilk üç rakamdan sonra üç alfasay›sal karakter gelmelidir. Bu beﬂ
karakter, küçük veya büyük karakterler olarak A-Z aras›ndaki harfleri ve bir alt
tire “_” iﬂaretini içerebilir. Klasör ad›nda boﬂluk kullan›lamaz. Ayr›ca, klasör
adlar› “100ABC_D” ve “100W_XYZ” örneklerinde görüldü¤ü gibi, farkl› harfler
kullan›lsa bile ayn› üç rakam› içeremez.

Dosya Numaraland›rma Yöntemleri
Dosya numaras› t›pk› bir film rulosundaki kare numaras› gibidir. Çekilen
görüntülere, ayn› klasör içinde 0001 ile 9999 aras›nda ard›ﬂ›k ilerleyen bir
dosya numaras› atan›r. Dosya numaras› tayin yöntemini de¤iﬂtirebilirsiniz.
Dosya numaras› bilgisayar›n›zda ﬂu formatta görünür:
IMG_0001.JPG.

[Dosya Numaraland›rma] ö¤esini
seçin.
sekmesinde [Dosya
Numaraland›rma] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Dosya numaraland›rma yöntemini
seçin.
‹stedi¤iniz ayar› seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Ard›ﬂ›k
Yeni bir kart tak›lsa veya yeni bir klasör oluﬂturulsa bile, dosya
numaraland›rmas› kald›¤› yerden devam eder.
Kart de¤iﬂtirilse veya yeni bir klasör oluﬂturulsa bile, dosya numaraland›rmas›
9999 de¤erine ulaﬂana kadar ard›ﬂ›k devam eder. Bu yöntem, görüntülerinizi
kiﬂisel bilgisayar›n›za birden fazla karta veya klasöre 0001 ile 9999 aras›nda
numaralanm›ﬂ olarak kaydetmek istedi¤inizde kullan›ﬂl›d›r.
De¤iﬂtirdi¤iniz kartta veya mevcut klasörde öncesinde kaydedilmiﬂ görüntüler
varsa, yeni görüntülerin dosya numaraland›rmas› kartta veya klasörde bulunan
dosya numaraland›rmas›ndan itibaren devam edebilir. Ard›ﬂ›k dosya
numaraland›rmas› kullanmak istiyorsan›z, her seferinde yeni formatlanm›ﬂ
bir kart kullanman›z gerekir.
Kart de¤iﬂimi sonras› dosya
numaraland›rmas›

Bir sonraki ard›ﬂ›k
dosya numaras›

Klasör oluﬂumu sonras›nda dosya numaraland›rmas›

Dosya Numaraland›rma Yöntemleri

Otomatik S›f›rlama
Her kart de¤iﬂtirildi¤inde veya yeni bir klasör oluﬂturuldu¤unda dosya
numaraland›rmas› 0001 de¤erinden yeniden baﬂlar.
Yeni bir kart tak›ld›¤›nda veya yeni bir klasör oluﬂturuldu¤unda, dosya
numaraland›rmas› 0001 de¤erinden baﬂlar. Bu yöntem, görüntülerinizi kartlara
veya klasörlere göre düzenlemek istedi¤inizde kullan›ﬂl›d›r. De¤iﬂtirdi¤iniz
kartta veya mevcut klasörde öncesinde kaydedilmiﬂ görüntüler varsa, yeni
görüntülerin dosya numaraland›rmas› kartta veya klasörde bulunan dosya
numaraland›rmas›ndan itibaren devam edebilir. Görüntüleri 0001 de¤erinden
baﬂlayan dosya numaraland›rmas› ile kaydetmek istiyorsan›z, her seferinde
yeni formatlanm›ﬂ bir kart kullan›n.
Kart de¤iﬂimi sonras› dosya
numaraland›rmas›

Klasör oluﬂumu sonras›nda
dosya numaraland›rmas›

Dosya numaralanmas› s›f›rlan›r

Manuel S›f›rlama
Yeni bir klasörde dosya numaraland›rmas›n› 0001 de¤erine s›f›rlamak
veya dosya numaraland›rmas›n› 0001 de¤erinden baﬂlatmak için kullan›l›r.
Dosya nu.olarak s›f›rland›¤›nda, yeni bir klasör otomatik olarak oluﬂturulur ve
bu klasöre kay›tl› görüntülerin dosya numaraland›rmas› 0001 de¤erinden
baﬂlar. Bu yöntem, farkl› günlerden çekilen görüntüler için farkl› klasörler
kullanmak istedi¤inizde kullan›ﬂl›d›r. Manuel s›f›rlama sonras›nda, dosya
numaraland›rmas› ard›ﬂ›k veya otomatik s›f›rlama seçene¤ine geri döner.
Dosya No. 999 içindeki dosya numaras› 9999 de¤erine ulaﬂ›rsa, kartta halen
boﬂ alan olsa bile çekim yap›lamaz. LCD monitörde kart› de¤iﬂtirmeniz
gerekti¤ini belirten bir mesaj görüntülenir. Yeni bir kart tak›n.
Hem JPEG hem de RAW görüntüler için dosya ad› “IMG_” ile baﬂlar. Videolar›n
dosya adlar› “MVI_” ile baﬂlar. JPEG görüntülerin dosya uzant›s› “.JPG”, RAW
görüntülerin “.CR2” ve videolar›nki ise “.MOV” uzant›s›d›r.

Telif Hakk› Bilgilerini Ayarlama
Telif hakk› bilgileri ayarland›ktan sonra bunlar görüntüye Exif bilgileri olarak
eklenebilir.

[Telif hakk› bilgileri] ö¤esini seçin.
sekmesinde [Telif hakk› bilgileri]
ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

‹stedi¤iniz seçene¤i seçin.
[Yazar ad›n› gir] veya [Telif
ayr›nt›lar›n› gir] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
Metin giriﬂ ekran› görüntülenir.
Mevcut telif hakk› bilgilerini kontrol etmek
için [Telif hakk› bilgilerini görüntüle]
ö¤esini seçin.
Mevcut telif hakk› bilgisini silmek için
[Telif hakk› bilgilerini sil] ö¤esini seçin.

Metni girin.
Bir sonraki sayfadaki “Metnin Giriﬂi
Prosedürü” konusuna bak›n ve telif hakk›
bilgilerini girin.
En fazla 63 alfa say›sal karakter ve
sembol girin.

Ayardan ç›k›n.
Metin giriﬂi tamamland›ktan sonra, ç›k›ﬂ
yapmak için <MENU> tuﬂuna bas›n

Telif Hakk› Bilgilerini Ayarlama*

Metin Giriﬂ Prosedürü
Giriﬂ alan›n› de¤iﬂtirme
Üst ve alt metin giriﬂ alanlar› aras›nda
geçiﬂ yapmak için
tuﬂuna bas›n.

‹mleci taﬂ›ma
‹mleci taﬂ›mak için
bas›n.

tuﬂuna

Metin giriﬂi
Alt alanda, bir karakter seçmek için
bas›n, sonra karakteri girmek için

veya
tuﬂuna
tuﬂuna bas›n.

Bir karakteri silme
Bir karakteri silmek için

tuﬂuna bas›n.

Ç›k›ﬂ yapma
Metni girdikten sonra, metin giriﬂini tamamlamak için <MENU> tuﬂuna
bas›n ve 2. ad›mdaki ekrana geri dönün.

Metin giriﬂini iptal etme
Metni giriﬂini iptal etmek için, giriﬂi iptal etmek için <INFO.> tuﬂuna
bas›n ve 2. ad›mdaki ekrana geri dönün.

EOS Yard›mc› Program›yla da (size verilen yaz›l›m) telif hakk› bilgilerini
girebilirsiniz

Renk Alan›n› Ayarlama
Renk alan›, yeniden üretilebilir renkleri belirtir. Bu foto¤raf makinesiyle, çekilen
görüntülerin renk alan›n› sRGB veya Adobe RGB olarak ayarlayabilirsiniz.
Normal çekimde sRGB kullanman›z önerilir. Temel Alan modlar›nda, otomatik
olarak sRGB seçene¤i ayarlan›r.

[Renk Alan›] ö¤esini seçin.
sekmesinde [Renk alan›] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Renk alan›n› ayarlay›n.
[sRGB] veya [Adobe RGB] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Adobe RGB Hakk›nda
Bu renk alan› aslen ticari bask›lar ve di¤er endüstriyel kullan›m seçenekleri
içindir. Görüntü iﬂleme, Adobe RGB ve Design rule for Camera File System
2.0 (Exif 2.21) hakk›nda bilgili de¤ilseniz, bu ayar› kullanman›z önerilmez.
Görüntü bir sRGB kiﬂisel bilgisayar ortam›nda ve Design rule for Camera File
System 2.0 (Exif 2.21) ile uyumlu olmayan yaz›c›larda çok donuk görünür.
Bu durumda, görüntüde yaz›l›m› kullan›larak üretim sonras› iﬂleme yapmak
gerekir.

Görüntü alan› Adobe RGB olarak ayarlanm›ﬂ bir görüntü çekilirse, dosya
ad› “_MG_” ile baﬂlar (ilk karakter bir alt tiredir).
ICC profili eklenmez. ICC profili hakk›nda bilgi edinmek için CD-ROM'daki
Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzu'na bak›n.

Geliﬂtirilmiﬂ ‹ﬂlemler

Yara
t›c
›
an
Al

Yarat›c› Alan modlar›nda, pozu
istedi¤iniz gibi ayarlamak için
enstantane h›z› ve/veya diyafram
de¤eri ayar› yapabilirsiniz.
Foto¤raf makinesi ayarlar›
de¤iﬂtirilerek çeﬂitli sonuçlar elde
edilebilir.

Sayfa baﬂl›¤›n›n sa¤ üstünde bulunan simgesi, iﬂlevin
sadece Yarat›c› Alan modlar›nda
kullan›labilece¤ini belirtir.
Deklanﬂöre yar›m bas›p b›rakt›ktan sonra, LCD panel ve
vizör bilgileri yaklaﬂ›k 4 sn. (
) boyunca ekranda gösterilir.
Yarat›c› Alan modlar›nda ayarlanabilen iﬂlevler, 276. sayfada
“Çekim Modlar›na Göre Kullan›labilir ‹ﬂlevler Tablosu”
konusunda listelenir.

Foto¤raf makinesi, enstantane h›z›n› ve diyafram aç›kl›¤›n› konu parlakl›¤›na
göre otomatik olarak ayarlar. Buna, Program AE denir.
* <P>, Program anlam›na gelir.
* AE, Otomatik Poz anlam›na gelir.

Mod Kadran›'n› <P> konumuna
getirin.
Konuya odaklan›n.
Vizörden bak›n ve seçilen AF noktas›n›
konuya çevirin. Sonra deklanﬂöre yar›m
bas›n.
Odaklanmay› gerçekleﬂtiren AF noktas›
k›rm›z› renkte yan›p söner ve vizörün sa¤
alt›nda
odak do¤rulama ›ﬂ›¤› yanar
(Tek Çekim AF ile).
Enstantane h›z› ve diyafram de¤eri
otomatik olarak ayarlan›r ve vizörde ve
LCD ekranda görüntülenir.

Ekran› kontrol edin.
Enstantane h›z› ve diyafram de¤eri
göstergesi yan›p sönmedi¤i müddetçe
standart bir poz elde edilebilir.

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

“30"” enstantane h›z› ve maksimum diyafram de¤eri
yan›p sönüyorsa bu düﬂük pozlama oldu¤unu gösterir.
ISO h›z›n› artt›r›n veya flaﬂ kullan›n.
“8000" enstantane h›z› ve minimum diyafram de¤eri
yan›p sönüyorsa bu aﬂ›r› pozlama oldu¤unu gösterir.
ISO h›z›n› düﬂürün veya lense giren ›ﬂ›k miktar›n›
düﬂürmek için bir ND filtresi (ayr› sat›l›r) kullan›n.

ve

(Tam Otomatik) Aras›ndaki Farklar

seçene¤iyle, kötü çekimi engellemek için AF modu, ilerleme modu
ve yerleﬂik flaﬂ gibi birçok iﬂlev otomatik olarak ayarlan›r. Ayarlayabilece¤iniz
iﬂlevler s›n›rl›d›r.
seçene¤iyle, sadece enstantane h›z› ve diyafram
de¤eri otomatik olarak ayarlan›r. AF modunu, ilerleme modunu, yerleﬂik
flaﬂ› ve di¤er iﬂlevleri (sf. 276) istedi¤iniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Program De¤iﬂimi Hakk›nda
Program AE seçene¤inde, ayn› poz ayar›n› korurken foto¤raf makinesi
taraf›ndan otomatik olarak ayarlanan enstantane h›z› ve diyafram de¤eri
kombinasyonunu istedi¤iniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buna, Program de¤iﬂimi
denir.
Bu de¤iﬂimi gerçekleﬂtirmek için, deklanﬂöre yar›m bas›n, ard›ndan
istenen enstantane h›z› veya diyafram de¤eri görüntülenene kadar
kadran›n› çevirin.
Resim çekildikten donra program de¤iﬂimi otomatik olarak iptal edilir.
Program de¤iﬂimi flaﬂla birlikte kullan›lamaz.

Enstantane Öncelikli AE
Bu modda, enstantane h›z›n› siz ayarlars›n›z ve foto¤raf makinesi konu
parlakl›¤›na uygun standart pozu elde etmek için diyafram de¤erini otomatik
olarak belirler. Buna enstantane öncelikli AE denir. H›zl› bir enstantane h›z›
kullan›ld›¤›nda, aksiyon veya hareketli konu donar. Veya yavaﬂ bir enstantane
h›z›, hareket hissi vererek bir bulan›klaﬂt›rma efekti yarat›r.
<Tv> Süre de¤eri anlam›na gelir.

Dondurulmuﬂ aksiyon
(H›zl› enstantane h›z›: 1/2000 sn.)

Bulan›k aksiyon
(Yavaﬂ enstantane h›z›: 1/30 sn.)

Mod Kadran›'n›
getirin.

konumuna

‹stedi¤iniz enstantane h›z›n›
ayarlay›n.
LCD panele bakarken,
çevirin.

kadran›n›

Konuya odaklan›n.
Deklanﬂöre yar›m bas›n.
Diyafram otomatik olarak ayarlan›r.

Vizör göstergesini kontrol edin ve
çekin.
Diyafram de¤eri yan›p sönmedi¤i
müddetçe standart poz al›n›r.

Enstantane Öncelikli AE

Maksimum diyafram de¤eri yan›p sönerse bu düﬂük
pozlama oldu¤unu gösterir.
Daha düﬂük bir enstantane h›z› ayarlamak için diyafram
de¤eri yan›p sönmesi durdurana kadar
kadran›n›
çevirin veya daha yüksek bir ISO h›z› kullan›n.
Minimum diyafram de¤eri yan›p sönerse bu aﬂ›r› pozlama
oldu¤unu gösterir.
Daha yüksek bir enstantane h›z› ayarlamak için diyafram
de¤eri yan›p sönmesi durdurana kadar
kadran›n›
çevirin veya daha düﬂük bir ISO h›z› kullan›n.

Enstantane H›z› Göstergesi
“8000” ile “4” aral›¤›ndaki enstantane h›zlar›, kesirli enstantane h›z› de¤erinin
paydas›n› gösterir. Örne¤in, “125” de¤eri 1/125 sn.'yi belirtir. Ayr›ca,
“0"5”de¤eri 0,5 sn.'yi ve “15"” de¤eri ise 15 sn.'yi belirtir.

Diyafram Öncelikli AE
Bu modda, diyafram de¤erini siz ayarlars›n›z ve foto¤raf makinesi konu
parlakl›¤›na uygun standart pozu elde etmek için enstantane h›z›n› otomatik
olarak belirler. Buna diyafram öncelikli AE denir. Yüksek bir f/de¤eri (dar
diyafram aç›kl›¤›), önplan›n ve arkaplan›n kullan›labilir odak içinde yer almas›n›
kolaylaﬂt›r›r. Di¤er yandan, düﬂük bir f/de¤eri (geniﬂ diyafram aç›kl›¤›),
önplan›n ve arkaplan›n kullan›labilir odak içinde yer almas›n› zorlaﬂt›r›r.
* <Av> Diyafram de¤eri (diyafram aç›kl›¤›) anlam›na gelir.

Net önplan ve arkaplan
Bulan›k arkaplan
(Yüksek bir diyafram f/de¤eriyle: f/32) (Düﬂük bir diyafram f/de¤eriyle: f/5.6)

Mod Kadran›'n› <Av> konumuna
getirin.
‹stedi¤iniz diyafram de¤erini
ayarlay›n.
LCD panele bakarken,
çevirin.

kadran›n›

Konuya odaklan›n.
Deklanﬂöre yar›m bas›n.
Enstantane h›z› otomatik olarak ayarlan›r.

Vizör göstergesini kontrol edin ve
çekin.
Enstantane h›z› de¤eri yan›p sönmedi¤i
müddetçe standart poz al›n›r.

Diyafram Öncelikli AE

“30"” enstantane h›z› de¤eri yan›p sönerse bu düﬂük
pozlama oldu¤unu gösterir.
Geniﬂ bir diyafram aç›kl›¤› (düﬂük f/de¤eri) ayarlamak
için yan›p sönme durana kadar
kadran›n› çevirin
veya daha yüksek bir ISO h›z› kullan›n.
“8000"” enstantane h›z› de¤eri yan›p sönerse bu aﬂ›r›
pozlama oldu¤unu gösterir.
Dar bir diyafram aç›kl›¤› (yüksek f/de¤eri) ayarlamak için
yan›p sönme durana kadar
kadran›n› çevirin veya
daha düﬂük bir ISO h›z› kullan›n.
Diyafram Göstergesi
f/de¤eri yükseldikçe, diyafram aç›kl›¤› daral›r. Görüntülenen diyafram lense
ba¤l› olarak de¤iﬂebilir. Foto¤raf makinesinde bir lens tak›l› de¤ilse, diyafram
de¤eri için “00” gösterilir.

Alan Derinli¤i Önizleme *
Lensi geçerli diyafram ayar›nda durdurmak
için alan derinli¤i önizleme tuﬂuna bas›n.
Alan derinli¤ini (kullan›labilir odak menzili)
vizörden kontrol edebilirsiniz

Yüksek bir f/de¤eri, önplan›n ve arkaplan›n kullan›labilir odak içinde yer
almas›n› kolaylaﬂt›r›r. Ancak, vizör karanl›k görünür.
Alan derinli¤i efekti, diyafram de¤iﬂtirildikçe ve alan derinli¤i önizleme
tuﬂuna (sf. 152) bas›ld›kça Canl› Görünüm görüntüsünde aç›kça görülebilir.
Alan derinli¤i önizleme tuﬂuna bas›l›rken poz kilitlenir (AE kilidi).

Manuel Poz
Bu modda, istedi¤iniz enstantane h›z ve diyafram de¤erini ayarlayabilirsiniz.
Pozu belirlemek için, vizördeki poz seviyesi göstergesine baﬂvurun veya
piyasadan temin edilebilir bir poz ölçer kullan›n. Bu yönteme manuel poz
denir.
* <M>, Manuel anlam›na gelir.

Mod Kadran›'n› <M> konumuna
getirin.
Enstantane h›z›n› ve diyafram›
ayarlay›n.
Enstantane h›z›n› ayarlamak için
kadran›n› çevirin.
Diyafram de¤erini ayarlamak için
kadran›n› çevirin. Diyafram
ayarlanamazsa,
kadran› (
)
alt›ndaki <UNLOCK> tuﬂuna bas›n,
sonra
kadran›n› çevirin.
Standart poz indeksi

Poz seviyesi iﬂareti

Konuya odaklan›n.
Deklanﬂöre yar›m bas›n.
Poz ayar›, vizörde ve LCD ekranda
görüntülenir.
Poz seviyesi iﬂareti
geçerli poz
seviyesinin standart poz seviyesini ne
kadar aﬂt›¤›n› belirtir.

Pozu ayarlay›n.
Poz seviyesini kontrol edin ve istedi¤iniz
enstantane h›z›n› ve diyafram› ayarlay›n.

Resmi çekin.
[
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici] (sf.101) seçene¤i [Devre d›ﬂ›] d›ﬂ›nda bir
konuma ayarlan›rsa, karanl›k bir poz ayar› yap›lm›ﬂ olsa bile görüntü parlak
görünebilir

Ölçüm Modunu Seçme
Konu parlakl›¤›n› ölçmek için dört ölçüm yönteminden birini seçebilirsiniz.
Temel Alan modlar›nda, otomatik olarak de¤erlendirmeli ölçüm yöntemi
ayarlan›r.

tuﬂuna bas›n. (

)

Ölçüm modunu seçin.
LCD panele bakarken,
çevirin.

kadran›n›

De¤erlendirmeli ölçüm
Bu, portreler ve arkadan ayd›nlatmal› konulara uygun
genel amaçl› bir ölçüm yöntemidir. Foto¤raf makinesi
sahneye uygun pozu otomatik olarak ayarlar

K›smi ölçüm
Arka ayd›nlatma vb. nedenle fon konudan daha parlak
oldu¤unda etkili olan bir yöntemdir. K›smi ölçüm,
merkezde vizör alan›n›n yaklaﬂ›k %6,5'lik k›sm›n› kaplar.

Spot ölçüm
Bu, konunun veya sahnenin belirli bir noktas›n› ölçmek
için kullan›l›r. Ölçüm, vizör alan›n›n yaklaﬂ›k %2,8'lik
alan›n› kaplayarak merkez a¤›rl›kl› ölçüm yapar.

Merkez a¤›rl›k ortalamal› ölçüm
Ölçüm merkezde yap›l›r ve sonra sahne geneline
ortalan›r.

Poz Telafisi Ayar›
Poz telafisi, foto¤raf makinesi taraf›ndan ayarlanan standart pozu parlatabilir
(artt›r›lm›ﬂ poz) veya koyultabilir (azalt›lm›ﬂ poz). Poz telafisi 1/3 durakl›
art›ﬂlarla en fazla ±5 durak aral›¤›nda yap›labilse de LCD paneldeki ve vizördeki
poz telafisi göstergesi, ayar› sadece en fazla ±3 durak aral›¤›nda gösterir.
Poz telafisi ayar›n› ±3 durak d›ﬂ›na geçecek ﬂekilde ayarlamak istiyorsan›z,
H›zl› Kontrol ekran›n› (sf.44) kullanman›z veya bir sonraki sayfadaki
[
Poz Telafisi/AEB] konusuyla ilgili aç›klamalar› uygulaman›z gerekir.

Mod Kadran›'n› <P>, <Tv> veya
<Av> konumuna getirin.
Parlak bir görüntü için artt›r›lm›ﬂ poz

Poz telafi miktar›n› belirleyin.
Deklanﬂöre yar›m bast›ktan sonra (
),
kadran›n› çevirin. Poz telafisi
ayarlanamazsa,
kadran› (
)
alt›ndaki <UNLOCK> tuﬂuna bas›n, sonra
kadran›n› çevirin.

Karanl›k bir görüntü için azalt›lm›ﬂ poz

Resmi çekin.
Poz telafisini iptal etmek için, poz telafisi
miktar›n› yeniden
olarak ayarlay›n.
[
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici] (sf.101) seçene¤i [Devre d›ﬂ›] d›ﬂ›nda bir
konuma ayarlan›rsa, karanl›k bir poz ayar› yap›lm›ﬂ olsa bile görüntü parlak
görünebilir.
Açma/kapama dü¤mesi <OFF> kapal› olarak ayarlansa bile poz telafi
miktar› korunur.
kadran›n› yanl›ﬂl›kla çevirmemeye veya poz telafisini de¤iﬂtirmemeye
çal›ﬂ›n. En güvenlisi, [ Kilit ] menüsünü [Etkin] olarak ayarlamakt›r.
kadran›n› çevirmeden önce,
(UNLOCK) tuﬂuna bas›n, sonra
kadran›n› çevirin.
Ayarlanan miktar ±3 durak aral›¤› d›ﬂ›na ç›karsa, poz seviye göstergesinin
sonunda
veya
ö¤esi görüntülenir.

Otomatik Poz Dizeleme (AEB)
Foto¤raf makinesi, enstantane h›z› veya diyafram de¤erini otomatik olarak
de¤iﬂtirerek, 1/3 durakl› art›ﬂlarla en fazla ±3 aral›¤›nda pozu dizeleyerek peﬂ
peﬂe üç çekim yapar. Buna, AEB denir.
* AEB, Otomatik Poz Dizeleme anlam›na gelir.

[Poz telafisi/AEB] ö¤esini seçin.
sekmesinde [Poz telafisi/AEB]
ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

AEB miktar›n› ayarlay›n.

AEB miktar›

kadran›n› çevirerek AEB miktar›n›
ayarlay›n.
Poz telafi miktar›n› ayarlamak için
kadran›n› çevirin. AEB, poz telafisi ile
birleﬂtirilirse, AEB poz telafi miktar›
ortalanarak uygulan›r.
Ayar› yapmak için
tuﬂuna bas›n.
Menüden ç›k›ld›¤›nda,
ve AEB
seviyesi LCD panelde görüntülenir

Resmi çekin.
Odaklan›n ve deklanﬂöre tam bas›n.
Peﬂ peﬂe dizelenmiﬂ üç poz çekilir: Standart
poz, azalt›lm›ﬂ poz ve artt›r›lm›ﬂ poz.

AEB ‹ptali
AEB miktar› göstergesini kapatmak için 1 ve 2. ad›mlar› uygulay›n.
Açma/kapama dü¤mesi kapal› <OFF> olarak ayarland›¤›nda veya flaﬂ
patlamak üzereyken, AEB otomatik olarak iptal edilir.
‹lerleme modu
olarak ayarlan›rsa, deklanﬂöre üç kez basman›z
gerekir.
veya
ayarland›¤›nda ve deklanﬂöre tam bas›ld›¤›nda,
ard›ﬂ›k olarak dizelenmiﬂ üç çekim yap›l›r. Sonra foto¤raf makinesi çekimi
durdurur.
veya
ayarland›¤›nda, 10 sn.'lik veya 2 sn.'lik
gecikmelerle ard›ﬂ›k olarak dizelenmiﬂ üç poz çekilir.
AEB ile flaﬂ ve bulb pozlar kullan›lamaz.

AE Kilidi
Odaklanma alan›n poz ölçüm alan›ndan farkl› oldu¤unda veya ayn› poz ayar›yla
birden fazla çekim yapmak istedi¤inizde AE kilidini kullan›n. Pozu kilitlemek
için
tuﬂuna bas›n, sonra çekimi yeniden oluﬂturun ve çekin. Bu iﬂleve
AE kilidi denir. Arkadan ayd›nlatmal› konularda etkilidir.

Konuya odaklan›n.
Deklanﬂöre yar›m bas›n.
Poz ayar› görüntülenir.

tuﬂuna bas›n. (

)

Vizörde yanan
simgesi, poz
ayar›n›n kilitlendi¤ini (AE kilidi) belirtir.
tuﬂuna her bas›ld›¤›nda, geçerli
otomatik poz ayar› kilitlenir.

Çekimi yeniden oluﬂturun ve resmi
çekin.
Di¤er çekimlerde AE kilidini korumak
istiyorsan›z,
tuﬂunu bas›l› tutun ve
baﬂka bir çekim yapmak için deklanﬂöre
bas›n.

AE Kilidi Efektleri
Ölçüm Modu
(sf. 119)

AF Nokta Seçim Yöntemi (sf. 78)
Otomatik Seçim
Manuel Seçim
AE kilidi, odaklanmay› gerçekleﬂtiren AE kilidi, seçilen AF noktas›na
AF noktas›na uygulan›r.
uygulan›r.

AE kilidi, merkez AF noktas›na uygulan›r.
Lensin odak modu <MF> olarak ayarlan›rsa, AE kilidi merkez AF noktas›na uygulan›r

Bulb Pozlar
Bulb seçene¤i ayarland›¤›nda, deklanﬂör tuﬂu tam bas›l› tutuldu¤u müddetçe
enstantane aç›k kal›r ve deklanﬂör b›rak›ld›¤›nda kapan›r. Buna bulb poz denir.
Bulb pozlar›, uzun poz gerektiren gece sahneleri, havai fiﬂekler, gökyüzü
çekimleri ve di¤er konular›n çekiminde kullan›n.

Mod Kadran›'n›
getirin.

konumuna

‹stedi¤iniz diyafram de¤erini
ayarlay›n.
LCD panele bakarken,
kadran›n› çevirin.

veya

Resmi çekin.

Geçen poz süresi

Deklanﬂör bas›l› tutulurken, poz devam
eder.
Geçen poz süresi LCD panelde
görüntülenir.

Bulb pozlarda normalden daha fazla parazit üretilece¤inden, görüntü grenli
olabilir.
[
C.Fn II -1: Uzun poz parazit azaltma] seçene¤i [1: Otomatik] veya
[2: Aç›k] olarak ayarlan›rsa, bulb pozdan kaynaklanan parazit azalt›labilir
(sf.254).
Bulb pozlarda bir tripod veya Uzaktan Kumanda Dü¤mesini (sf. 124)
kullanman›z önerilir.
Bulb pozlar için uzaktan kumanda da (ayr› sat›l›r, sf. 126) kullan›labilir.
Uzaktan kumanda cihaz›n›n aktar›m tuﬂuna bas›ld›¤›nda bulb poz hemen
veya 2 sn. sonra baﬂlar. Bulb pozu durdurmak için tekrar tuﬂa bas›n.

Bulb Pozlar

Vizör Koruyucu Kapa¤› Kullanma
Bir resmi vizörden bakmadan çekerseniz, göz deste¤inden giren ›ﬂ›k pozu
bozabilir. Bunu önlemek için, foto¤raf makinesi ask›s›na tak›l› olan vizör
koruyucu kapa¤› (sf. 23) tak›n.

Canl› Görünüm çekiminde ve video çekimde vizör koruyucu kapa¤›n
tak›lmas› gerekmez.

Koruyucu kapa¤› ç›kar›n.
Ç›karmak için koruyucu kapa¤› alt›ndan
itin.

Koruyucu kapa¤› tak›n.
Koruyucu kapa¤› aﬂa¤› do¤ru kayd›r›n
göz deste¤i boﬂlu¤una yerleﬂtirin.

Uzaktan Kumanda Dü¤mesini Kullanma
RS-60E3 Uzaktan Kumanda Dü¤mesi (ayr› sat›l›r) ile birlikte yaklaﬂ›k 60
cm. bir kablo verilir. RS-60E3 Uzaktan Kumanda Dü¤mesi foto¤raf
makinesinin uzaktan kumanda terminaline tak›ld›¤›nda, deklanﬂöre yar›m
ve tam basmak için kullan›labilir.

Ayna Kilidi
Otomatik zamanlay›c› veya Uzaktan Kumanda Dü¤mesi kullan›lmas› foto¤raf
makinesi sars›nt›s›n› önlese de, ayna kilidi kullan›larak bir süper telefoto
lensi kullan›l›rken veya yak›n plan çekim yap›l›rken (makro foto¤rafç›l›k)
foto¤raf makinesi titremeleri (ayna ﬂoku) önlenebilir.

[
C.Fn III -5: Ayna kilidi] seçene¤i [1: Etkin] olarak ayarland›¤›nda,
ayn› kilidi ile çekim yap›labilir (sf.257).

Konuya odaklan›n, sonra deklanﬂöre tam bas›n.
Ayna d›ﬂar› do¤ru ç›kar.

Deklanﬂöre tekrar tam bas›n.
Resim çekilir ve ayna tekrar geri gider.

Kumsal veya güneﬂli bir günde kayak mekanlar› gibi parlak ayd›nlatma
alt›nda, ayna kilitlendikten hemen sonra çekim yap›n.
Foto¤raf makinesini güneﬂe do¤rultmay›n. Güneﬂ ›s›n›, deklanﬂör perdelerini
yakabilir ve hasar verebilir.
Bir bulb pozda otomatik zamanlay›c› ve ayna kilidi ayn› anda kullan›l›rsa,
deklanﬂöre basmay› sürdürün (otomatik zamanlay›c› gecikme süresi + bulb
poz süresi boyunca). Otomatik zamanlay›c›n›n geri say›m› esnas›nda
deklanﬂör serbest b›rak›l›rsa, deklanﬂörün serbest kalma sesi duyulabilir
ancak resim çekilmez.

[1: Etkin] ö¤esi ayarland›¤›nda, ilerleme modu sürekli seçene¤ine
ayarlanm›ﬂ olsa bile tek çekim etkin olur.
Otomatik zamanlay›c›
veya
olarak ayarland›¤›nda, resim
s›ras›yla 10 sn. veya 2 sn. sonra çekilir.
Ayna kilitlendikten sonra 30 saniye geçerse, otomatik olarak geri çekilir.
Deklanﬂöre tekrar tam bas›ld›¤›nda ayna yeniden kilitlenir.
Ayna kilidi için RS-60E3 Uzaktan Kumanda Dü¤mesi (ayr› sat›l›r)
kullan›lmas› önerilir (sf. 124).
Ayr›ca, aynay› kilitleyebilir ve uzaktan kumanda cihaz›yla (ayr› sat›l›r,
sf. 126) çekim yapabilirsiniz. Uzaktan kumanda cihaz›n› 2 sn. gecikmeye
ayarlaman›z önerilir.

Uzaktan Kumandal› Çekim
RC-6 Uzaktan Kumanda Cihaz› ile (ayr› sat›l›r), foto¤raf
makinesinden yaklaﬂ›k 5 metre uzakl›ktan çekim yap›labilir.
Hemen veya 2 sn. gecikmeyle çekim yapabilirsiniz.
RC-1 ve RC-5 Uzaktan Kumanda Cihazlar› da kullan›labilir.

Konuya odaklan›n.
Lens odak modu dü¤mesini
olarak ayarlay›n.
<AF> ile de çekim yap›labilir.

<DRIVE> tuﬂuna bas›n.
Otomatik zamanlay›c›y› seçin.
LCD panele bak›n ve
ö¤esini seçmek için
kadran›n› çevirin.

veya

Uzaktan kumanda cihaz›n›n
aktar›m tuﬂuna bas›n.

Uzaktan
kumanda
sensörü

Uzaktan kumanda cihaz›n›, foto¤raf
makinesinin uzaktan kumanda sensörüne
do¤ru tutun ve aktar›m tuﬂuna bas›n.
Otomatik zamanlay›c› lambas› yanar ve
resim çekilir.

Belirli tipte floresan ›ﬂ›¤› alt›nda foto¤raf makinesinde iﬂlem bozuklu¤u görülebilir.
Kablosuz uzaktan kumandal› kontrol esnas›nda, foto¤raf makinesini floresan
›ﬂ›¤› kaynaklar›ndan uzak tutun.

Elektronik Seviyeyi Görüntüleme
Foto¤raf makinesini seviyelendirmeye yard›mc› olmak üzere, LCD monitörde,
vizörde ve LCD panelde elektronik seviye görüntülenir. Sadece yatay
seviyelendirmenin görüntülenece¤ini not edin. (Dikey seviyesi gösterilmez.

Elektronik Seviyesi LCD Monitörde Görüntüleme
<

> tuﬂuna bas›n.
<INFO.> tuﬂuna her bas›ld›¤›nda,
ekran göstergesi de¤iﬂir.
Elektronik seviyeyi görüntüleyin.

Elektronik seviye görüntülenmezse,
menünün [
INFO. tuﬂu ekran
seçenekleri] seçene¤ini ayarlayarak
elektronik seviyeyi (sf. 266)
görüntüleyin.

Foto¤raf makinesi e¤imini
kontrol edin.

Yatay seviye

Yatay e¤im 1 derecelik art›ﬂlarla
görüntülenir.
K›rm›z› çizgi yeﬂil renge döndü¤ünde
bu e¤imin düzletildi¤ini gösterir.

E¤im düzeltilse bile ±1 derecelik hata pay› vard›r.
Foto¤raf makinesi e¤imi yüksekse elektronik seviyenin hata pay› daha
yüksek olur

Elektronik seviye, Canl› Görünüm çekimi ve video çekim esnas›nda da
görüntülenebilir (sf. 154, 176).

Elektronik Seviyeyi Görüntüleme

Elektronik Seviyeyi Vizörde Görüntüleme
Vizördeki ve LCD paneldeki elektronik seviye göstergesi poz seviye ölçe¤ini
kullan›r. Elektronik seviyenin sadece yatay yönde çekim yap›l›rken
görüntülenece¤ini not edin. Dikey yönde görüntülenmez.

Özel ‹ﬂlevler IV ö¤esini seçin.
[
C.Fn IV: ‹ﬂlem/Di¤erleri] menüsünü
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

C.Fn IV -2 [SET tuﬂuna ata] ö¤esini
seçin.
tuﬂuna basarak [2] [SET tuﬂuna
ata] ö¤esini seçin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.

[5]: [
seçin.

Viewfinder

] ö¤esini

tuﬂuna basarak [5] [
Vizör
] ö¤esini seçin, ard›ndan
tuﬂuna bas›n.
Menüden ç›kmak için iki kez <MENU>
tuﬂuna bas›n.

Elektronik seviyeyi görüntüleyin.
4° sa¤a e¤im

4° sola e¤im

tuﬂuna bas›n.
Vizörde ve LCD panelde, elektronik
seviye, 1 derecelik art›ﬂlarla ±9 dereceye
kadar yatay e¤imi göstermek üzere poz
ölçe¤ini kullan›r.
Deklanﬂöre yar›m bas›ld›¤›nda, poz
seviyesi ölçe¤i de¤iﬂerek poz seviyesini
gösterir.

E¤im düzeltilse bile ±1 derecelik hata pay› olabilir.
Foto¤raf makinesi yukar› veya aﬂa¤› çevrildi¤inde, elektronik seviye düzgün
bir ﬂekilde görüntülenmez.

Flaﬂl› Foto¤rafç›l›k
Yerleﬂik flaﬂla, otomatik flaﬂl›,
manuel flaﬂl› ve kablosuz flaﬂl›
çekimler yapabilirsiniz.

Yarat›c› Alan modlar›nda, yerleﬂik flaﬂ› kald›rmak için
tuﬂuna basman›z yeterlidir. Yerleﬂik flaﬂ› geri çekmek içinse
parmaklar›n›zla bast›rarak yerine oturtun.
Temel Alan modlar›nda (
hariç), düﬂük
ayd›nlatma alt›nda veya arkadan ayd›nlatmal› çekimlerde
yerleﬂik flaﬂ otomatik olarak aç›l›r ve patlar.
modu,
otomatik flaﬂ patlamas› ve flaﬂ aç›k/kapal› ayar› (sf. 61) aras›nda
seçim yapman›z› sa¤lar.
Video çekimde flaﬂ kullan›lamaz.

Yerleﬂik Flaﬂ› Kullanma
Temel Alan modlar›nda ve Yarat›c› Alan modlar›nda, flaﬂl› foto¤rafç›l›k için
enstantane h›z› ve diyafram de¤eri aﬂa¤›da gösterildi¤i gibi ayarlan›r. Varsay›lan
olarak, tüm çekim modlar›ndan E-TTL II otomatik flaﬂ kontrolü (flaﬂ pozu)
kullan›l›r.
Çekim
Modu

Enstantane H›z›
1/250 sn. - 1/60 sn. aral›¤›nda otomatik olarak
ayarlan›r.

Diyafram
Otomatik ayarlan›r

1/250 sn. - 2 sn. aral›¤›nda otomatik olarak ayarlan›r. Otomatik ayarlan›r
1/250 sn. - 1/60 sn. aral›¤›nda otomatik olarak ayarlan›r. Otomatik ayarlan›r
1/250 sn. - 30 sn. aral›¤›nda manuel olarak ayarlan›r. Otomatik ayarlan›r
Otomatik ayarlan›r

Manuel ayarlan›r

1/250 sn. - 30 sn. aral›¤›nda manuel olarak ayarlan›r Manuel ayarlan›r
Deklanﬂör bas›l› tutulurken, pozlama devam eder. Manuel ayarlan›r

[
C.Fn I -7: Av modunda flaﬂ senkron h›z›] (sf.253) seçene¤iyle, otomatik
flaﬂ ayarlar› için aﬂa¤›daki seçenekler seçilebilir: <Av> çekim modunda
uygulanabilir.
0: Otomatik*
1: 1/250 - 1/60 sn. otomatik
2: 1/250 sn. (sabit)
Normalde, senk h›z› ortam parlakl›¤›na uygunluk aç›s›ndan 1/250 sn. ile
30 sn. aral›¤›nda otomatik olarak ayarlan›r. Düﬂük ayd›nlatma alt›nda, ana
konu otomatik flaﬂ ile pozlan›r ve arkaplan otomatik olarak ayarlanan düﬂük
bir enstantane h›z›yla pozlan›r. Hem konu hem de arkaplan için standart
pozlama elde edilir (otomatik düﬂük flaﬂ senk h›z›). Düﬂük enstantane
h›zlar›nda bir tripod kullanman›z önerilir.

Yerleﬂik Flaﬂ› Kullanma

Yerleﬂik Flaﬂ›n Etkin Menzili
Diyafram

(Yaklaﬂ›k metre/fit)
ISO H›z›

Yak›n konularda, flaﬂl› çekimde konu en az 1 metre uzakta olmal›d›r.
Lens baﬂl›¤›n› ç›kar›n ve konuyla aran›za en az 1 metre mesafe koyun.
Lens baﬂl›¤› tak›lm›ﬂsa veya konuya yok yak›n duruluyorsa, resmin alt
k›sm› flaﬂ›n engellenmesi nedeniyle karanl›k ç›kabilir. Bir telefoto lensi
veya h›zl› bir lens kullan›yor ve yerleﬂik flaﬂ bu durumda da k›smen de
olsa engelleniyorsa, EX serisi Speedlite (ayr› sat›l›r) kullan›n.

K›rm›z› Göz Azaltmay› Kullanma
Flaﬂl› bir resim çekmeden önce k›rm›z› göz azaltma lambas›n›n kullan›lmas›,
k›rm›z› göz etkisini azalabilir. K›rm›z› göz azaltma,
haricindeki tüm modlarda kullan›labilir.
sekmesinde [K›rm›z› göz azaltma]
ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
[Etkin] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna
bas›n.
Flaﬂl› foto¤raf çekiminde, deklanﬂöre
yar›m bas›ld›¤›nda k›rm›z› göz azaltma
lambas› yanar. Sonra, deklanﬂöre tam
bas›ld›¤›nda, resim çekilir
K›rm›z› göz azaltma iﬂlevi, oda iyi ayd›nlat›lm›ﬂsa veya konu yak›ndaysa,
en fazla konu k›rm›z› göz lambas›na bakt›¤›nda etkili olur.
Deklanﬂöre yar›m bas›ld›¤›nda, vizörün alt k›sm›ndaki
gösterge yavaﬂ yavaﬂ kapan›r. En iyi sonuçlar› elde
etmek için resmi bu gösterge kapand›ktan sonra çekin.
K›rm›z› göz azaltma iﬂlevinin etkinli¤i konuya ba¤l› olarak de¤iﬂir.

Yerleﬂik Flaﬂ›n Etkin Menzili

Flaﬂ Poz Telafisi *
Konunun flaﬂ pozlamas›ndan istenen sonuçlar elde edilememiﬂse, flaﬂ poz
telafisini ayarlay›n. Flaﬂ poz telafisi 1/3 durakl› art›ﬂlarla ±3 aral›¤›nda
yap›labilir

H›zl› Kontrol ekran›n› görüntüleyin.
tuﬂuna bas›n (sf. 44).
H›zl› Kontrol ekran› görüntülenir

[

] ö¤esini seçin.
veya
tuﬂuna basarak
ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna
bas›n.
Flaﬂ poz telafisi ekran› görüntülenir.

Flaﬂ poz telafisi miktar›n› belirleyin.
Flaﬂ pozunu parlatmak için
kadran›n› sa¤a do¤ru çevirin. (Artt›r›lm›ﬂ
poz)
Veya koyultmak için
kadran›n›
sola do¤ru çevirin. (Azalt›lm›ﬂ poz)
Deklanﬂöre yar›m bas›ld›¤›nda, vizörde
ve LCD panelde
simgesi
görüntülenir.
Resim çekildikten sonra, flaﬂ poz telafisini
s›f›ra geri getirmek için 1-3. ad›mlar›
uygulay›n.

Flaﬂ Poz Telafisi

[
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici] (sf.101) seçene¤i [Devre d›ﬂ›] olarak
ayarlanmam›ﬂsa, karanl›k bir poz ayar› yap›lm›ﬂ olsa bile görüntü parlak
görünebilir.
Poz telafisi ayar›n› hem foto¤raf makinesi hem de EX serisi Speedlite ile
yaparsan›z, Speedlite'›n flaﬂ poz telafisi ayar› foto¤raf makinesindeki
ayar›n üzerine yazar. Flaﬂ poz telafisini EX serisi Speedlite ile
ayarlam›ﬂsan›z, foto¤raf makinesiyle yap›lm›ﬂ herhangi bir flaﬂ poz telafisi
ayar› etkili olmaz.
Açma/kapama dü¤mesi <OFF> kapal› olarak ayarlansa bile poz telafi
miktar› korunur.
[
C.Fn IV -2: SET tuﬂuna ata] seçene¤i [4:
Flaﬂ poz telafisi]
olarak ayarland›¤›nda,
tuﬂuna bas›ld›¤›nda flaﬂ poz telafisi ayar›
ekran› görüntülenebilir.
Foto¤raf makinesinde, EX serisi Speedlite'›n flaﬂ poz telafisi Speedlite
flaﬂlarda oldu¤u gibi ayarlan›r.

Flaﬂ Poz Telafisi

FE Kilidi*
FE (flaﬂ pozu) kilidi, bir konunun herhangi bir parças›na standart poz okumas›
yapabilir ve bunu kilitleyebilir.

Yerleﬂik flaﬂ› kald›rmak için
tuﬂuna bas›n.
Deklanﬂöre yar›m bas›n ve vizörden
bakarak
simgesinin yand›¤›ndan
emin olun.

Konuya odaklan›n.
tuﬂuna bas›n. (

)

Vizörü konunun flaﬂ oda¤›n› kilitlemek
istedi¤iniz parças›na çevirin, sonra
tuﬂuna bas›n.
Flaﬂ bir ön flaﬂ patlat›r ve gerekli flaﬂ ç›k›ﬂ›
hesaplanarak bellekte saklan›r.
Vizörde bir süre “FEL” ö¤esi görüntülenir
ve
simgesi yanar.
tuﬂuna her bas›ld›¤›nda, bir ön flaﬂ
patlar ve gerekli flaﬂ ç›k›ﬂ› hesaplanarak
bellekte saklan›r.

Resmi çekin.
Çekimi oluﬂturun ve deklanﬂöre tam bas›n.
Resim çekilirken flaﬂ patlar.

Konu çok uzakta ve flaﬂ›n etkin menzili d›ﬂ›ndaysa,
Konuya yaklaﬂ›n ve 2-4. ad›mlar› tekrarlay›n

simgesi yan›p söner.

Flaﬂ› Ayarlama
Yerleﬂik flaﬂ ve harici Speedlite ayarlar›, foto¤raf makinesi menüsü ile yap›labilir.
Bu menü seçenekleri, uyumlu bir EX serisi Speedlite kullan›l›yorsa harici
Speedlite için kullan›labilir.
Ayar prosedürü, bir foto¤raf makinesi iﬂlevi ayar›nda oldu¤u gibidir.

[Flaﬂ kontrolü] ö¤esini seçin.
sekmesinde [Flaﬂ kontrolü] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
Flaﬂ kontrolü ekran› görüntülenir.

[Flaﬂ patlamas›]
Normalde [Etkin] olarak ayarlay›n.
[Devre d›ﬂ›] olarak ayarlan›rsa, ne
yerleﬂik flaﬂ ne de harici Speedlite
patlar. Bu, sadece flaﬂ›n AF yard›mc›
›ﬂ›¤› kullan›lmak isteniyorsa iﬂlevlidir.

[Yerleﬂik flaﬂ iﬂlevleri ayar›] ve [Harici flaﬂ iﬂlevleri ayar›]
[Yerleﬂik flaﬂ iﬂlevleri ayar›] ve [Harici flaﬂ iﬂlevleri ayar›] menüleri bir
sonraki sayfada listelenen iﬂlevleri ayarlayabilir. [Harici flaﬂ iﬂlevleri ayar›]
ö¤esi alt›nda görüntülenen iﬂlevler, Speedlite modeline ba¤l› olarak de¤iﬂebilir.
[Yerleﬂik flaﬂ iﬂlevleri ayar›] veya
[Harici flaﬂ iﬂlevleri ayar›] ö¤esini
seçin.
Flaﬂ iﬂlevi görüntülenir. Karart›lmam›ﬂ
iﬂlevler seçilebilir ve ayarlanabilir.

Flaﬂ› Ayarlama*

[Yerleﬂik flaﬂ iﬂlevleri ayar›] ve [Harici flaﬂ iﬂlevleri ayar›]
Ayarlanabilir ‹ﬂlevler
‹ﬂlev

[Yerleﬂik flaﬂ
iﬂlevleri ayar›]

[Harici flaﬂ
iﬂlevleri ayar›]

Sayfa

Flaﬂ modu
Deklanﬂör senkronu

Flaﬂ poz telafisi
E-TTL II flaﬂ ölçümü
Zum*
Kablosuz flaﬂ

* [FEB] (Flaﬂ pozu dizeleme ve [Zum] için, Speedlite'›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.

Flaﬂ modu
‹stedi¤iniz flaﬂl› çekime uygun flaﬂ modunu ayarlayabilirsiniz.
[E-TTL II], otomatik flaﬂl› çekim için EX
serisi Speedlite'lar›n standart modudur.
[Manuel flaﬂ] ise, [Flaﬂ ç›k›ﬂ›] (1/1 ila
1/128) ayr›n› kendileri yapmak isteyen
ileri düzeydeki kullan›c›lar içindir.
Di¤er flaﬂ modlar›yla ilgili bilgi için
Speedlite'›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.

Flaﬂ› Ayarlama*

Deklanﬂör senkronu
Normalde, flaﬂ›n poz baﬂlad›ktan hemen sonra patlamas› için [1. perde]
olarak ayarlay›n.
[2. perde] seçene¤i ayarland›¤›nda, flaﬂ poz tamamlanmadan hemen
önce patlar. Bu, yavaﬂ senkron h›z›yla birleﬂtirildi¤inde, gece otomobil
farlar› hüzmesi oluﬂturulmas› gibi ard›nda iz b›rakan ›ﬂ›k etkisi oluﬂturulabilir.
2. perde senkron seçene¤iyle, iki flaﬂ patlar; ilki deklanﬂöre tam bas›ld›¤›nda
ve ikincisi poz tamamlanmadan hemen önce. Ancak, 1/30 sn. üstündeki
enstantane h›zlar›nda, 1. perde senkronu otomatik olarak etkin hale gelir.
Harici bir Speedlite tak›ld›¤›nda, [Yüksek h›z]
seçene¤i de
ayarlanabilir. Ayr›nt›lar için, Speedlite'›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.

Flaﬂ poz telafisi
132. sayfadaki “

Flaﬂ Poz Telafisi” konusuna bak›n.

E-TTL II flaﬂ ölçümü
Normal flaﬂ pozlar› için [De¤erlendirmeli] olarak ayarlay›n.
[Ortalama] seçene¤i ayarland›¤›nda, flaﬂ pozu, bir harici ölçüm flaﬂ›nda
oldu¤u gibi ölçülen sahnenin geneline ortalan›r. Sahneye ba¤l› olarak flaﬂ
poz telafisi ayar› yapmak gerekli olabilece¤i için bu ayar ileri düzeydeki
kullan›c›lar içindir.

Kablosuz flaﬂ
139. sayfadaki “Kablosuz Flaﬂ› Kullanma” konusuna bak›n.

Flaﬂ ayarlar›n› temizleyin
[Yerleﬂik flaﬂ iﬂlevleri ayar›] veya [Harici flaﬂ iﬂlevleri ayar›] ekran›
görüntülenirken, flaﬂ ayarlar›n› temizlemek üzere ekran› görüntülemek
için <INFO> tuﬂuna bas›n. [Tamam] seçimi yap›ld›¤›nda, flaﬂ için yap›lm›ﬂ
ayarlar temizlenir.

Flaﬂ› Ayarlama*

Harici Speedlite Özel ‹ﬂlevlerini Ayarlama
Özel ‹ﬂlevi görüntüleyin.
Foto¤raf makinesi harici bir Speedlite il
çekime haz›r oldu¤unda, [Harici flaﬂ
C.Fn ayar›] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Özel ‹ﬂlevi ayarlay›n.
‹ﬂlev numaras›n› seçmek için
tuﬂuna bas›n, sonra iﬂlevi ayarlay›n.
Prosedür, foto¤raf makinesinin Özel
‹ﬂlevlerinin (sf. 250) ayarlanmas› ile
ayn›d›r.
Tüm Özel ‹ﬂlev ayarlar›n› temizlemek için
1. ad›mda [Harici flaﬂ C.Fn ayarlar›n›
temizle] ö¤esini seçin.

Kablosuz Flaﬂ Kullanma
Foto¤raf makinesinin yerleﬂik flaﬂ›, kablosuz ikincil flaﬂ özellikli ve Speedlite'›
kablosuz tetikleyerek patlatabilen Canon Speedlite'lar ile bir ana ünite gibi
çal›ﬂabilir. Speedlite'›n kullan›m k›lavuzunda kablosuz flaﬂ foto¤rafç›l›¤›
konusunu okudu¤unuzdan emin olun

‹kincil Ünite Ayarlar› ve Konumu
Speedlite flaﬂ›n›z (ikincil ünite) ile ilgili olarak flaﬂ›n kullan›m k›lavuzuna bak›n
ve aﬂa¤›daki gibi ayarlay›n. Aﬂa¤›da belirtilenler d›ﬂ›ndaki ikincil ünite kontrolü
ayarlar› foto¤raf makinesiyle ayarlan›r. Farkl› tipte ikincil üniteler kullan›labilir
ve birlikte kontrol edilebilir.

(1) Speedlite'› ikincil bir ünite olarak ayarlay›n.
(2) Speedlite'›n aktar›m kanal›n› foto¤raf makinesiyle ayn› kanala ayarlay›n.
(3) Flaﬂ oran› ayar› (sf. 144) yapmak isterseniz, ikincil ünite ID'sini
ayarlay›n.
(4) Foto¤raf makinesini ve ikincil üniteyi (üniteleri) aﬂa¤›daki menzile
göre konumland›r›n.
(5) ‹kincil ünitenin kablosuz sensörünü foto¤raf makinesine çevirin.
Kablosuz flaﬂ kurulum örne¤i
‹ç mekan
Yaklaﬂ›k
10 m.
D›ﬂ mekan
Yaklaﬂ›k
7m.
Yaklaﬂ›k
80

Yaklaﬂ›k 5m
(16.4ft.)

Yaklaﬂ›k 7m
(23.0ft.)

‹kincil ünitenin otomatik kapanmas›n› iptal etme
‹kincil ünitenin otomatik kapanmas›n› iptal etmek için foto¤raf makinesinin
tuﬂuna bas›n. Manuel flaﬂ patlamas› kullan›yorsan›z, otomatik
kapanmay› iptal etmek için ikincil ünitenin test patlamas› (PILOT) tuﬂuna
bas›n.

Kablosuz Flaﬂ Kullanma*

Tek Harici Speedlite ile Tam Otomatik Çekim
Bu, tek bir Speedlite ile tam otomatik
kablosuz flaﬂ için en temel kurulumu
gösterir.
1-3. ve 6-7. ad›mlar, tüm kablosuz flaﬂl›
çekimlere uygulan›r. Bu nedenle,
bundan sonraki sayfalarda aç›klanan
di¤er kablosuz flaﬂ ayarlar›nda bu
ad›mlar atlan›r.
Menü ekranlar›nda
ve
simgeleri harici Speedlite'› belirtir.
ve
simgeleri ise yerleﬂik flaﬂ› belirtir.

Yerleﬂik flaﬂ› kald›rmak için
tuﬂuna bas›n.
Kablosuz flaﬂ için, yerleﬂik flaﬂ›n
kalkt›¤›ndan emin olun.

[Flaﬂ kontrolü] ö¤esini seçin.
sekmesinde [Flaﬂ kontrolü]
ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna
bas›n.

[Yerleﬂik flaﬂ iﬂlevleri ayar›]
ö¤esini seçin.
[Yerleﬂik flaﬂ iﬂlevleri ayar›] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

[Flaﬂ modu] ö¤esini seçin.
[Flaﬂ modu] için [E-TTL II] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Kablosuz Flaﬂ Kullanma*

[Kablosuz iﬂlev] ö¤esini seçin.
[Kablosuz iﬂlev] ö¤esi için
ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna
bas›n.
[Kablosuz flaﬂ] ö¤esi alt›nda, [Kanal]
vb. görüntülenir.

[Kanal] ayar›n› yap›n.
‹kincil üniteninkiyle ayn› kanal› (1-4)
ayarlay›n.

[Patlama grubu] ö¤esini seçin.
[Patlama grubu] ö¤esi için [ Hepsi]
ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna
bas›n.

Resmi çekin.
Normal flaﬂl› çekimde oldu¤u gibi, foto¤raf
makinesini ayarlayarak ayn› ﬂekilde
çekim yapabilirsiniz.
Kablosuz çekimi sonland›rmak için
[Kablosuz iﬂlev] seçene¤ini [Devre d›ﬂ›]
olarak ayarlay›n.

[E-TTL II ölçümü] ö¤esinin [De¤erlendirmeli] olarak ayarlanmas› önerilir.
Yerleﬂik flaﬂ patlamas› devre d›ﬂ› b›rak›lsa bile, ikincil üniteyi kontrol etmek
için yine de patlayacakt›r.
‹kincil ünite, test patlamas› yapmaz.

Kablosuz Flaﬂ Kullanma*

Tek Harici Speedlite ve Yerleﬂik Flaﬂla Tam Otomatik
Çekim
Bu, tek bir harici Speedlite ve yerleﬂik flaﬂla
tam otomatik kablosuz flaﬂl› çekimi gösterir.
Gölgelerin konu üzerindeki görünümünü
ayarlamak için harici Speedlite ve yerleﬂik
flaﬂ aras›ndaki flaﬂ oranlamas›n›
de¤iﬂtirebilirsiniz.

[Kablosuz iﬂlev] ö¤esini seçin.
141. sayfadaki 5. ad›m› uygulayarak
[Kablosuz flaﬂ] için
ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

‹stedi¤iniz flaﬂ oran›n› belirleyin
ve çekin.
ö¤esini seçin ve flaﬂ oran›n›
8:1 ile 1:1 aras›nda ayarlay›n. Flaﬂ
oran›n›n 1:1 (1:8'e kadar) sa¤›na do¤ru
ayarlanmas› mümkün de¤ildir.
Yerleﬂik flaﬂ ç›k›ﬂ› yeterli de¤ilse, daha
yüksek bir ISO h›z› kullan›n (sf. 88).

8:1 ile 1:1 aral›¤›ndaki flaﬂ oran›, 3:1 ile 1:1 aras› duraklara (1/2'lik art›ﬂlarla)
eﬂittir.

Kablosuz Flaﬂ Kullanma*

Birden Fazla Harici Speedlite ile Tam Otomatik Çekim
Birden fazla ikincil Speedlite ünitesi tek bir flaﬂ ünitesi gibi iﬂlem görebilir
veya bunlar flaﬂ oranlar› ayr› ayr› ayarlanabilecek ikincil gruplara bölünebilir.
Temel ayarlar aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir. [Patlama grubu] ayar› de¤iﬂtirildi¤inde,
birden fazla Speedlite 'a çeﬂitli kablosuz flaﬂ kurulumlar› yap›larak çekim
yap›labilir.

Temel ayarlar :
Flaﬂ modu
: E-TTL II
E-TTL II ölçer. : De¤erlendirmeli
Kablosuz iﬂlev :
Kanal
: (ikincil üniteyle ayn›)

[ Hepsi] Birden fazla ikincil Speedlite'› ten bir flaﬂ ünitesi
olarak kullanma
Yüksek flaﬂ ç›k›ﬂ› gerekti¤inde kullan›ﬂl›d›r.
Tüm ikincil Speedlite flaﬂlar standart
pozlama için ayn› ç›k›ﬂla patlar ve kontrol
edilir.
‹kincil flaﬂ›n ID'sinin (A, B veya C) ne oldu¤u
önemli de¤ildir, tüm ikincil üniteler tek bir
grup olarak patlar.

[Patlama grubu] ö¤esini [
Hepsi]
olarak ayarlay›n, sonra çekin.

Kablosuz Flaﬂ Kullanma*

[

(A:B)] Birden fazla grupta birden fazla ikincil ünite
‹kincil üniteleri A ve B gibi gruplara ay›r›n
ve istedi¤iniz ›ﬂ›kland›rma efektini elde etmek
için flaﬂ oran›n› ayarlay›n.
‹kincil ünitelerden birinin ikincil ID'sini A'ya
(Grup A) atamak ve di¤er ikincil ünitesinin
ID'sini B'ye (Grup B) atamak için Speedlite'›n
kullan›m k›lavuzuna baﬂvurun ve bunlar›
ﬂekilde gösterildi¤i gibi yerleﬂtirin.

[Patlama grubu] seçene¤ini
[ (A:B)] olarak ayarlay›n.

‹stedi¤iniz flaﬂ oran›n› belirleyin
ve çekin.
[A:B patlama oran›] ö¤esini seçin ve
flaﬂ oran›n› ayarlay›n.

[Patlama grubu] seçene¤i [
patlamaz.

(A:B)] olarak ayarlan›rsa, C grubu

8:1-1:1-1:8 flaﬂ oran›, 3:1-1:1-1:3 dura¤a (1/2'lik art›ﬂlarla) eﬂittir.

Kablosuz Flaﬂ Kullanma*

Yerleﬂik Flaﬂ ve Birden Fazla Harici Speedlite ile Tam
Otomatik Çekim
Yerleﬂik flaﬂ›, 143-144. sayfalardaki aç›klanan kablosuz flaﬂl› çekime de
ekleyebilirsiniz.
Temel ayarlar aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir. [Patlama grubu] ayar› de¤iﬂtirildi¤inde,
yerleﬂik flaﬂla tamamlanan birden fazla Speedlite 'a çeﬂitli kablosuz flaﬂ
kurulumlar› yap›larak çekim yap›labilir.

Temel ayarlar:
Flaﬂ modu
E-TTL II ölçer.
Kablosuz iﬂlev
Kanal

: E-TTL II
: De¤erlendirmeli
:
: (ikincil üniteyle ayn›)

[Patlama grubu] ö¤esini seçin.
Patlama grubunu seçin, sonra çekim
öncesinde flaﬂ oran›n›, flaﬂ poz telafisini
ayarlay›n ve di¤er gerekli ayarlar› yap›n.

Hepsi ve

Kablosuz Flaﬂ Kullanma*

Yarat›c› Kablosuz Flaﬂl› Çekim
Flaﬂ poz telafisi
[Flaﬂ modu], [E-TTL II] olarak ayarland›¤›nda, flaﬂ poz telafisi ayarlanabilir.
Ayarlanabilir flaﬂ poz telafisi miktar› (yukar› bak›n), [Kablosuz iﬂlev] ve
[Patlama grubu] ayarlar›na ba¤l› olarak farkl›laﬂabilir.

[Flaﬂ poz telafisi]
Flaﬂ poz telafisi, yerleﬂik flaﬂa ve tüm
harici Speedlite'lara uygulan›r.

[

poz telafisi]
Flaﬂ poz telafisi, yerleﬂik flaﬂa uygulan›r.

[

poz telafisi]
Flaﬂ poz telafisi tüm harici Speedlite'lara
uygulan›r.

[A, B poz Telafisi]
Flaﬂ poz telafisi A ve B grubuna uygulan›r.

FE kilidi
[Flaﬂ modu], [E-TTL II] olarak ayarland›¤›nda, FE kilidi için
bas›labilir.

tuﬂuna

Kablosuz Flaﬂ Kullanma*

Kablosuz Flaﬂ için Flaﬂ Ç›k›ﬂ›n› Manuel Olarak Ayarlama
[Flaﬂ modu], [Manuel flaﬂ] olarak ayarland›¤›nda, flaﬂ ç›k›ﬂ› manuel
olarak ayarlanabilir. Yap›labilir flaﬂ ç›k›ﬂ› ayarlar› ([
flaﬂ ç›k›ﬂ›], [Grup
A ç›k›ﬂ›], vb.), [Kablosuz iﬂlev] ayar›na (aﬂa¤›ya bak›n) ba¤l› olarak
de¤iﬂebilir.

[Kablosuz iﬂlev:

]

[Patlama grubu: Hepsi]: Manuel
flaﬂ ç›k›ﬂ› ayar›, tüm harici Speedlite'lara
uygulanabilir.
[Patlama grubu: (A:B)]: Flaﬂ ç›k›ﬂ›
ayar›, A ve B grubu için ayr› ayr›
yap›labilir.

[Kablosuz iﬂlev:

+

]

[Patlama grubu:
Hepsi ve
]:
Flaﬂ ç›k›ﬂ ayar›, harici Speedlite(lar) ve
yerleﬂik flaﬂ için ayr› ayr› yap›labilir.
[Patlama grubu:
(A:B)
]: Flaﬂ
ç›k›ﬂ› ayar›, A ve B grubu için ayr› ayr›
yap›labilir. Ayr›ca, yerleﬂik flaﬂ için de
flaﬂ ç›k›ﬂ› ayarlanabilir.

Harici Speedlite'lar
EOS uyumlu, EX serisi Speedlite'la
Aslen temel iﬂlemde kullan›lan bir yerleﬂik flaﬂ gibi iﬂlem yapar.
Foto¤raf makinesine EX serisi bir Speedlite (ayr› sat›l›r) tak›ld›¤›nda, nerdeyse
tüm otomatik flaﬂ kontrolü iﬂlemlerini foto¤raf makinesi yapar. Di¤er bir
de¤iﬂle, bu yerleﬂik flaﬂ yerine haricen tak›lm›ﬂ yüksek ç›k›ﬂl› bir flaﬂ gibidir.
Ayr›nt›l› talimatlar için, EX serisi Speedlite'›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.
Bu foto¤raf makinesi, EX serisi Speedlite'lar›n tüm özelliklerini kullanabilen
A Tipi bir makinedir.

Aksesuar monteli Speedlite'lar

Flaﬂ iﬂlevi ayarlar›yla (sf. 135) uyumlu olmayan bir EC serisi Speedlite ile
[Harici flaﬂ iﬂlevi ayar›] için sadece [ poz telafisi] ve [E-TTL II ölçüm]
seçimleri yap›labilir. (Baz› EX serisi Speedlite'larda [Deklanﬂör senk.]
ayar› da yap›labilir.
Flaﬂ ölçüm modu, Speedlite'›n Özel ‹ﬂlevi ile TTL otomatik flaﬂ seçene¤ine
ayarlan›rsa, flaﬂ sadece tam ç›k›ﬂta patlar.

EX serisi d›ﬂ›nda Canon Speedlite'lar
TTL veya A-TTL otomatik flaﬂ moduna ayarlanm›ﬂ bir EZ/E/EG/ML/TL
serisi Speedlite ile flaﬂ sadece tam ç›k›ﬂta patlar.
Foto¤raf makinesinin çekim modunu <M> (manuel poz) veya <Av>
(diyafram öncelikli AE) olarak ayarlay›n ve çekim öncesinde diyafram
ayar›n› yap›n.
Manuel flaﬂ modu özellikli bir Speedlite kullan›rken manuel flaﬂ modunda
çekim yap›n.

Harici Speedlite'lar

Canon Marka Olmayan Flaﬂ Ünitelerini Kullanma
Senk H›z›
Foto¤raf makinesi Canon marka olmayan kompakt flaﬂ üniteleriyle 1/250
sn. veya daha düﬂük h›zlarda senkronize olabilir. Büyük stüdyo tipi flaﬂ
ünitelerinde, flaﬂ süresi kompakt flaﬂ ünitelerinden daha fazla olaca¤› için,
senk h›z› ayar›n› 1/60 sn. ile 1/30 sn. aral›¤›nda yap›n. Çekim öncesinde
flaﬂ senkronizasyonunu test etti¤inizden emin olun.

Canl› Görünüm Çekimi için Önlemler
Canl› Görünüm çekiminde Canon marka olmayan bir flaﬂ kullan›ld›¤›nda
[
Sessiz çekim] ö¤esi [Devre d›ﬂ›] (sf. 159) olarak ayarlanmal›d›r.
[Mod1] veya [Mod 2] ayarland›¤›nda flaﬂ patlamaz.

Foto¤raf makinesi baﬂka bir foto¤raf makinesi markas›yla uyumlu bir flaﬂ
ünitesi veya flaﬂ aksesuar› ile kullan›ld›¤›nda, makine düzgün çal›ﬂmayabilir
ve ar›za oluﬂabilir.
Foto¤raf makinesinin bir PC terminali yoktur.
Foto¤raf makinesinin aksesuar k›za¤›na yüksek voltajl› bir flaﬂ ünitesi
ba¤lamay›n. Patlamayabilir.

LCD Monitörle Çekim
(Canl› Görünüm Çekimi)
Görüntüyü foto¤raf makinesinin LCD monitöründen izlerken
çekim yapabilirsiniz. Buna “Canl› Görünüm çekimi” denir.
Canl› Görünüm çekimi, hareket etmeyen sabit konularda
etkilidir.
Foto¤raf makinesiyle elde çekim yap›yor ve LCD monitörden
izliyorsan›z, foto¤raf makinesi sars›nt›s› görüntü
bulan›kl›¤›na neden olabilir.
Tripod kullanman›z önerilir.

Uzaktan Kumandal› Canl› Görünüm Çekimi
Bilgisayar›n›za yüklü EOS Yard›mc› Program› ile (size verilen yaz›l›m),
foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤layabilir ve bilgisayar ekran›ndan
izlerken çekim yapabilirsiniz. Ayr›nt›lar için, CD-ROM içindeki Yaz›l›m
Kullan›m K›lavuzuna bak›n.

LCD Monitörle Çekim
Canl› Görünüm görüntüsünü
ekrana getirin.
tuﬂuna bas›n.
Görüntü LCD ekranda gösterilir.
Görüntünün görüﬂ alan› yaklaﬂ›k %100'dür.

Konuya odaklan›n.
Deklanﬂöre yar›m bas›ld›¤›nda, foto¤raf
makinesi geçerli AF moduyla (sf. 160-167)
odaklan›r.

Resmi çekin.
Deklanﬂöre tam bas›n.
Resim çekilir ve çekim LCD monitörde
görüntülenir.
Görüntü gözden geçirmesi sonras›ndan
foto¤raf makinesi Canl› Görünüm çekime
otomatik olarak geri döner.
Canl› Görünüm çekiminden ç›kmak için
tuﬂuna bas›n.

Beyaz
Hakk›nda

ve K›rm›z›

‹ç Is› Uyar›s› Simgeleri

Uzun süreli Canl› Görünüm çekimi veya yüksek ortam s›cakl›¤› nedeniyle
foto¤raf makinesinin iç ›s›s› yükselirse, beyaz bir
simgesi görüntülenir.
Bu simge görüntülenirken çekime devam ederseniz, foto¤raflar›n görüntü
kalitesinde bozulma olabilir. Canl› Görünüm çekimini durdurmal› ve çekime
tekrar baﬂlamadan önce foto¤raf makinesinin so¤umas›n› beklemelisiniz.
Foto¤raf makinesinin iç ›s›s› daha fazla yükselirse, beyaz bir
simgesi
görüntülenir ve k›rm›z› bir
simgesi yan›p söner. Yan›p sönen bu
simge, Canl› Görünüm çekiminin bir süre sonra otomatik olarak
sonland›r›laca¤›n› belirtir. Bu durumda, foto¤raf makinesinin iç ›s›s› düﬂene
kadar çekim yapamazs›n›z. Cihaz gücünü kapat›n ve foto¤raf makinesini
bir süre dinlendirin.
Yüksek s›cakl›kta uzun süreli Canl› Görünüm çekimi yap›l›rsa k›sa süre
sonra
ve
simgeleri görüntülenir. Çekim yap›lmad›¤›nda foto¤raf
makinesini kapat›n.

LCD Monitörle Çekim

Canl› Görünüm Çekimi Etkinleﬂtirme
[
Canl› Görünüm çekimi] menüsünü
[Etkin] olarak ayarlay›n.

Canl› Görünüm Çekiminde Pil Ömrü [Yaklaﬂ›k çekim say›s›]
S›cakl›k

Çekim Koﬂullar›
Flaﬂ yok

%50 Flaﬂ Kullan›m›

23°C / 22.78°C'de
0°C / 32°F'de
Yukar›daki de¤erler, tam ﬂarjl› LP-E6 Pil Paketi ile yap›lan çekimleri ve CIPA
(Camera & Imaging Products Association) test standartlar›n› esas al›r.
Tam ﬂarjl› bir LP-E6 Pil Paketi ile olas› toplam Canl› Görünüm çekimi süresi
ﬂöyledir: Yaklaﬂ›k 2 s. 20 dk. 23°C / 73°'de.

Canl› Görünüm çekimi esnas›nda lensi güneﬂe do¤rultmay›n. Güneﬂ
s›cakl›¤› foto¤raf makinesinin dahili parçalar›na zarar verebilir.
Canl› Görünüm çekimi ile ilgili önlemler 168-169. sayfalarda verilmiﬂtir.
<AF-ON> tuﬂuna basarak da odaklanabilirsiniz.
Flaﬂ kullan›ld›¤›nda, iki kez deklanﬂör sesi duyulur ancak tek çekim yap›l›r.
Canl› Görünüm görüntüsü ekrandayken
görüntüleri izlenebilir.
Foto¤raf makinesi uzun süre çal›ﬂt›r›lmazsa, cihaz gücü [ Otomatik
kapanma] (sf. 50) ile belirlenen süre sonras›nda otomatik olarak kapan›r.
[<…> Otomatik kapanma] seçene¤i [Kapal›] olarak ayarlan›rsa, Canl›
Görünüm iﬂlevi 30 dk. sonra otomatik olarak durur (foto¤raf makinesi aç›k
kal›r).
AV kablosu (size verilen) veya HDMI kablosuyla (ayr› sat›l›r), Canl›
Görümün görüntüsünü televizyonda izleyebilirsiniz (sf. 209, 212).

LCD Monitörle Çekim

Bilgi Ekran› Hakk›nda
tuﬂuna her bas›ld›¤›nda, bilgi ekran› de¤iﬂir.
AF modu
: Canl› mod
: Yüz tespiti Canl› mod
: H›zl› mod

AF noktas› (H›zl› mod)
Büyütme çerçevesi

‹lerleme modu
Beyaz ayar›
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici
Görüntü kay›t kalitesi

Eye-Fi kart
aktar›m durumu
FEB
AEB

Flaﬂ poz telafisi
AE kilidi
Flaﬂ haz›r
Enstantane h›z›
Resim Stili
Diyafram
Poz seviye göstergesi/AEB menzili

Poz
simülasyonu
Pil kontrolü
Vurgulama tonu
önceli¤i
ISO h›z›
Olas› çekimler

[Poz Simülasyonu: Etkin] olarak ayarland›¤›nda (sf. 158) histogram
görüntülenebilir.
<INFO> tuﬂuna (sf. 266) basarak elektronik seviyeyi görüntüleyebilirsiniz.
AF modu [ Canl› mod] olarak ayarlan›r veya foto¤raf makinesi bir HDMI
kablosuyla televizyona ba¤lan›rsa, elektronik seviye görüntülenmez.
ö¤esi beyaz renkte görüntüleniyorsa bu, Canl› Görünüm görüntüsü
parlakl›¤›n›n çekilen resme çok yak›n oldu¤unu belirtir.
ö¤esi yan›p sönüyorsa bu, Canl› Görünüm görüntüsünün, düﬂük
veya aﬂ›r› ›ﬂ›kl› ortam nedeniyle uygun parlakl›k ayar›nda görüntülenmedi¤ini
belirtir. Ancak, kaydedilen gerçek görüntü poz ayarlar›n› yans›t›r.
Flaﬂ kullan›l›r veya bulb poz ayarlan›rsa,
simgesi ve histogram gri
renk al›r (sizi referans olmas› için). Histogram düﬂük veya aﬂ›r› ›ﬂ›kl›
ortamlarda düzgün ﬂekilde görüntülenmeyebilir.

LCD Monitörle Çekim

Final Görüntü Simülasyonu
Final görüntü simülasyonu, Canl› Görünüm görüntüsünde Resim Stili, beyaz
ayar› vb. efektleri yans›t›r ve çekimin nas›l görünece¤ini görmenizi sa¤lar.
Foto¤raf çekimi esnas›nda, Canl› Görünüm görüntüsü aﬂa¤›da listelenen
ayarlar› otomatik olarak yans›t›r.
Foto¤raflar için final görüntü simülasyonu
Resim Stili
* Netlik, kontrast, renk doygunlu¤u ve renk tonu gibi ayarlar›n tümü
yans›t›l›r.

Beyaz ayar›
Beyaz ayar› düzeltisi
Ambiyans seçimiyle çekim
Ayd›nlatmaya veya sahne tipine göre çekim
Poz (Poz Simülasyonu [Etkin] ayar›nda)
Alan derinli¤i (Alan derinli¤i ön izleme tuﬂu AÇIK oldu¤unda)
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici
Periferi ayd›nlatmas› düzeltisi
Vurgulama tonu önceli¤i
En/boy oran› (Görüntü alan› onay›)

Çekim ‹ﬂlevi Ayarlar›
AF / DRIVE / ISO Ayarlar›
Canl› Görünüm çekiminde, <AF>, <DRIVE> veya <ISO> tuﬂuna basarak
ilgili ekran› LCD monitörde görüntüleyebilir ve
tuﬂuna basarak iﬂlevi
ayarlayabilirsiniz.

H›zl› Kontrol
LCD monitörde bir görüntü varken
tuﬂuna bas›ld›¤›nda ayarlanabilir
iﬂlevler görüntülenir. Temel Alan modlar›nda, AF modunu ve 67. sayfada
listelenen ayarlar› de¤iﬂtirebilirsiniz. Yarat›c› Alan modlar›nda, AF modunu,
ilerleme modunu, beyaz ayar›n›, Resim Stilini, Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtiriciyi,
görüntü kayd› kalitesini ve flaﬂ pozu ayarlar›n› yapabilirsiniz.

tuﬂuna bas›n.
Ayarlanabilir iﬂlevler mavi renkte
vurgulan›r.
ö¤esi seçildi¤inde, AF noktalar›
da görüntülenir.

Bir iﬂlev seçin ve ayarlay›n.
tuﬂuna basarak bir iﬂlev seçin.
Seçilen iﬂlevin ayar› alt k›s›mda
görüntülenir.
Ayar› de¤iﬂtirmek için
veya
kadran›n› çevirin.
tuﬂuna
bas›ld›¤›nda ilgili iﬂlevin ayar ekran›
görüntülenir (AF noktas› için hariç).

Canl› Görünüm çekiminde ölçüm modu, de¤erlendirmeli ölçümde
sabitlenmiﬂtir.
Yarat›c› Alan modlar›nda, alan derinli¤i ön izleme tuﬂuna basarak alan
derinli¤ini kontrol edebilirsiniz.
Sürekli çekimde, ilk çekim için yap›lan poz ayar› sonraki çekimlere de
uygulan›r.
Canl› Görünüm çekimi için uzaktan kumanda da (ayr› sat›l›r, sf. 126)
kullan›labilir.

Menü ‹ﬂlevi Ayarlar›
Canl› Görünüm çekimine özgü iﬂlev
ayarlar› burada aç›klan›r.
sekmesi
alt›ndaki menü seçenekleri aﬂa¤›da
aç›klan›r.
Bu menü ekran›nda ayarlanabilir iﬂlevler
sadece Canl› Görünüm çekimine
uygulanabilir. Bu iﬂlevler, vizörlü
çekimde etkin olmaz.
Canl› Görünüm çekimi
Canl› Görünüm çekimini [Etkin] veya [Devre d›ﬂ›] olarak ayarlay›n.

AF modu
[Canl› mod] (sf.160), [
seçebilirsiniz.

Canl› mod] (sf.161) veya [H›zl› mod] (sf.165)

K›lavuz gösterimi
[K›lavuz 1

] veya [K›lavuz 2

] ile, k›lavuz çizgiler görüntülenebilir.

En/Boy oran›*
Görüntünü en/boy oran› [3:2], [4:3], [16:9] veya [1:1] olarak ayarlanabilir.
Aﬂa¤›daki en/boy oranlar›, Canl› Görünüm görüntüsü üstünde çizgilerle
belirtilir: [4:3] [16:9] [1:1].
JPEG görüntüler, ayarlanan en/boy oran› ile kaydedilir.
RAW görüntüler ise her zaman [3:2] en/boy oran›yla görüntülenir. En/boy
oran› bilgisi RAW görüntüye eklendi¤i için, RAW görüntü size verilen
yaz›l›mla iﬂlemlenirken görüntü bu en/boy oran› bilgisiyle üretilir. [4:3],
[16:9] ve [1:1] en/boy oranlar›nda, görüntü izlemesi esnas›nda en/boy
oran› çizgileri görüntülenir ancak çizgiler gerçekte görüntü üzerine çizilmiﬂ
de¤ildir.

Menü ‹ﬂlevi Ayarlar›

En/Boy Oran› ve Piksel Say›s›

Kalite
megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

piksel

piksel

piksel

piksel

Y›ld›zl› görüntü kayd› kalitesinde, piksel say›s› ayarlanan en/boy oran›yla
tam olarak eﬂleﬂmez.
En/boy oran› için y›ld›z iﬂaretiyle görüntülenen alan, kaydedilen alandan
k›smen daha geniﬂ olur. Çekim yaparken yakalanan görüntüyü LCD
ekrandan kontrol edin.
EOS 60D ile 1:1 en/boy oran›yla çekilen görüntüleri farkl› bir foto¤raf
makinesi kullanarak direkt bask› ile yazd›r›rsan›z, görüntü düzgün ﬂekilde
yazd›r›lmayabilir.

Poz simülasyonu*
Poz simülasyonu görüntülenir ve gerçek görüntü (pozun) parlakl›¤›n›n
görüntüsünü gösterir. [Etkin] ve [Devre d›ﬂ›] ayarlar› aﬂa¤›da aç›klan›r:

Etkin (

)

Görüntülenen görüntü parlakl›¤›, sonuçta elde edilen görüntünün gerçek
parlakl›¤›na (pozuna) yak›n olur. Poz telafisi ayarlan›rsa, görüntü
parlakl›¤› da buna göre de¤iﬂir.

Devre d›ﬂ› (

)

Görüntü, Canl› Görünüm görüntüsünün görülmesini kolaylaﬂt›rmak için
standart pozda görüntülenir.

Menü ‹ﬂlevi Ayarlar›

Sessiz çekim*
Çekim iﬂleminde ses, normal çekimden daha azd›r. Sürekli çekim
yap›lamaz. Yüksek h›zda sürekli çekim de¤eri yaklaﬂ›k 5 kare/sn.'dir.

Deklanﬂöre tam bas›ld›¤›nda, sadece tek bir çekim yap›l›r. Deklanﬂör
bas›l› tutulurken, foto¤raf makinesi iﬂlemi beklemeye al›n›r. Sonra
deklanﬂöre yar›m bas›l› konuma geri getirildi¤inde, foto¤raf makinesi
iﬂlemi tekrar baﬂlar. Çekim sesi de dolay›s›yla en aza iner. Sürekli çekim
ayarlansa bile, bu modda tek bir çekim yap›labilir.

Devre d›ﬂ›
Dikey kayma hareketleri için bir TS-E lensi veya bir Uzatma Tüpü
kullan›rken, bunun ayar›n› [Devre d›ﬂ›] olarak ayarland›¤›n›zdan emin
olun. [Mod 1] veya [Mod 2] olarak ayarlan›rsa, yanl›ﬂ veya düzensiz
pozlamaya neden olur. Deklanﬂöre tam bas›ld›¤›nda, deklanﬂörden iki
çekim yap›lm›ﬂ gibi ses duyulur. Ancak, tek bir çekim yap›l›r.
Flaﬂ kullan›l›rsa, [Mod 1] veya [Mod 2] olarak ayarlansa bile [Devre d›ﬂ›]
ayar› etkin olur.
Canon marka olmayan bir flaﬂ kullan›ld›¤›nda, bunu [Devre d›ﬂ›] olarak
ayarlay›n. ([Mod1] veya [Mod 2] ayarland›¤›nda flaﬂ patlamaz.)

Ölçüm zamanlay›c› *
Poz ayar›n›n ne kadar süreyle görüntülenece¤ini (AE kilidi süresini)
belirleyebilirsiniz.

[
Toz Temizleme Verisi], [
Sensör temizli¤i], [
Tüm makine ayarlar›n›
temizle] veya [
Ayg›t Yaz›l›m› Sürümü] ö¤esi seçildi¤inde, Canl› Görünüm
çekimi sonland›r›l›r.

Odaklanma ‹çin AF Kullanma
AF Modunu Seçme
Kullan›labilir AF modlar›, [Canl› mod], [ Canl› mod] (yüz seçimi, sf. 161)
ve [H›zl› mod] (sf. 165) seçenekleridir.
Net odaklanma elde etmek için, lensin odak modu dü¤mesini <MF> konumuna
getirin, görüntüyü büyütün ve manuel olarak odaklan›n (sf. 167).

AF modunu seçme
sekmesinde [AF modu] ö¤esini
seçin.
Canl› Görünüm görüntüsü ekrandayken,
AF modunu görüntülenen ayar ekran›ndan
seçmek için
tuﬂuna basabilirsiniz.

Canl› Mod:
Odaklanma için görüntü sensörü kullan›l›r. Canl› Görünüm görüntüsü
ekrandayken AF mümkün olsa bile, AF iﬂlemi H›zl› modla yap›landan
daha uzun sürer. Ayr›ca, oda¤›n elde edilmesi H›zl› moda göre daha zor
olur.

Canl› Görünüm çekimi görüntüleyin.
tuﬂuna bas›n.
Görüntü LCD ekranda gösterilir.
AF noktas›
görüntülenir.

AF noktas›n› taﬂ›y›n.
AF noktas›

AF noktas›n› odaklanmak istedi¤iniz yere
taﬂ›mak için (resim kenarlar›na gitmez)
ö¤esini kullan›n.
AF noktas›n› merkeze geri getirmek için
tuﬂuna bas›n.

Odaklanma ‹çin AF Kullanma

Konuya odaklan›n.
AF noktas›n› konuya yöneltin ve
deklanﬂöre yar›m bas›n.
Odaklanma gerçekleﬂti¤inde, AF noktas›
yeﬂil renge döner ve bip sesi duyulur.
Odaklanma gerçekleﬂmezse, AF noktas›
turuncu renge döner

Resmi çekin.
Oda¤› ve pozu kontrol edin, sonra resmi
çekmek için deklanﬂöre tam bas›n
(sf. 152).

(Yüz tespiti) Canl› Mod:
Canl› modla ayn› AF yöntemiyle insan yüzleri tespit edilir ve oda¤a al›n›r.
Hedef kiﬂinin foto¤raf makinesine bakmas›n› sa¤lay›n.

Canl› Görünüm çekimi görüntüleyin.
tuﬂuna bas›n.
Görüntü LCD ekranda gösterilir.
Yüz tespit edildi¤inde, odaklan›lacak yüz
üzerinde
çerçevesi görüntülenir.
Birden fazla yüz tespit edildi¤inde,
ö¤esi görüntülenir.
çerçevesini hedef konu üzerine taﬂ›mak
için
ö¤esini kullan›n.

Odaklanma ‹çin AF Kullanma

Konuya odaklan›n.
Deklanﬂöre yar›m bas›ld›¤›nda foto¤raf
makinesi
çerçevesiyle kuﬂat›lan
yüze odaklan›r.
Odaklanma gerçekleﬂti¤inde, AF noktas›
yeﬂil renge döner ve bip sesi duyulur.
Odaklanma gerçekleﬂmezse, AF noktas›
turuncu renge döner.
Bir yüz tespit edilemezse, AF noktas›
görüntülenir ve AF merkezde
gerçekleﬂtirilir.

Resmi çekin.
Oda¤› ve pozu kontrol edin, sonra resmi
çekmek için deklanﬂöre tam bas›n
(sf. 152)

Odak çok uzaktaysa, yüz tespiti yap›lamaz. Lens odak modu dü¤mesi
olarak ayarlanm›ﬂken de lens manuel odaklama yapabiliyorsa,
kabaca odaklanmak için odaklanma halkas›n› çevirin. Bu iﬂlemle yüz tespit
edilir ve
ö¤esi görüntülenir.
‹nsan yüzü d›ﬂ›nda bir nesne de bir yüz olarak tespit edilebilir.
Yüz resme k›yasla çok küçük veya büyük, çok parlak veya karanl›k, yatay
veya diyagonal yönde e¤ik veya k›smen kapanm›ﬂ ise yüz tespiti yap›lamaz.
odaklanma çerçevesi yüzün sadece bir k›sm›n› alabilir.

tuﬂuna bas›ld›¤›nda, AF modu ile Canl› mod (sf. 160) aras›nda
geçiﬂ yap›l›r. AF noktas›n› taﬂ›mak için
tuﬂuna basabilirsiniz.
(yüz tespiti) Canl› moda geri dönmek için tekrar
tuﬂuna bas›n.
Resmin kenar›na yak›n yerde tespit edilen yüzle AF iﬂlemi
yap›lamayaca¤›ndan
ö¤esi gri renkte gösterilir. Sonra deklanﬂöre
yar›m bas›ld›¤›nda, odaklanmak için merkez AF noktas›
kullan›l›r.

Odaklanma ‹çin AF Kullanma

Canl› Mod ve

(Yüz Tespiti) Canl› Mod Notlar›

AF iﬂlemi
Odaklanma biraz uzun sürebilir.
Odaklanma gerçekleﬂse bile, deklanﬂöre yar›m bas›ld›¤›nda yeniden
odaklan›l›r.
Görüntü parlakl›¤› AF iﬂlemi öncesi ve sonras›nda de¤iﬂebilir.
Canl› Görünüm görüntüsü ekrandayken ayd›nlatma kayna¤› de¤iﬂirse,
ekran titreyebilir ve odaklanma zorlaﬂabilir. Bu durumda, Canl› Görünüm
çekimini durdurun ve önce gerçek ›ﬂ›k kayna¤› alt›nda odaklan›n.
Canl› Görünüm modunda
tuﬂuna bas›ld›¤›nda, görüntü AF
noktas›nda büyütülür. Büyütülmüﬂ görünümde odaklanma zorlaﬂ›rsa,
normal görünüme dönün ve otomatik odaklan›n. Normal ve büyütülmüﬂ
görünümler aras›nda AF h›z› fark› olaca¤›n› not edin.
Canl› modun normal görünümünde otomatik odaklan›l›r ve sonra görüntü
büyütülürse odak kayabilir.
Canl› modda,
tuﬂuna bas›ld›¤›nda görüntü büyütülmez.

Canl› modda veya
(yüz tespiti) Canl› modda, periferideki bir konu
çekiliyorsa ve konu k›smen odak d›ﬂ›ndaysa, odaklanmak için merkez AF
noktas›n› konuya yöneldin, sonra resmi çekin.
AF yard›mc› ›ﬂ›¤› yanmaz.

Odaklanma ‹çin AF Kullanma

Odak güçlü¤ü ç›karabilecek çekim koﬂullar›:
Mavi gökyüzü ve tek renkli, düz zeminler gibi düﬂük kontrastl› konular.
Düﬂük ayd›nlatma alt›ndaki konular.
Sadece yatay yönde kontrastl› çizgiler ve di¤er desenler.
Parlakl›¤›, rengi veya deseni sürekli de¤iﬂen bir ›ﬂ›k kayna¤› alt›nda.
Gece sahneleri veya ›ﬂ›k noktalar›.
Floresan ›ﬂ›k alt›nda veya görüntü titrerse.
Aﬂ›r› küçük konular.
Resmin kenar›nda konumlanan konular.
Iﬂ›k güçlü yans›tan konular.
Hem yak›ndaki hem de uzaktaki bir konuyu (kafesteki bir hayvan gibi)
çevreleyen AF noktas›.
AF noktas› dahilinde hareketi sürdüren ve foto¤raf makinesi sars›nt›s›
veya konu bulan›kl›¤› nedeniyle sabitlenemeyen konular.
Foto¤raf makinesine yaklaﬂan veya uzaklaﬂan bir konu.
Konu odak d›ﬂ›na ç›kt›¤›nda otomatik odaklanma.
Yumuﬂak odaklanma lensiyle uygulanan yumuﬂak odaklanma efekti.
Özel efektler filtresinin kullan›lmas›.

Odaklanma ‹çin AF Kullanma

H›zl› Mod:
Tek Çekim AF modunda (sf. 76), vizörlü çekimle ayn› AF yöntemi kullan›larak
odaklanmak için özel AF sensörü kullan›l›r.
Hedef alana h›zl› bir ﬂekilde odaklan›labilir ancak Canl› Görünüm görüntüsü
AF iﬂlemi esnas›ndan bir süre kesilir.
AF noktas›

Canl› Görünüm çekimi görüntüleyin.
tuﬂuna bas›n.
Görüntü LCD ekranda gösterilir.
Ekrandaki küçük kutular AF noktalar›d›r
ve büyük kutu büyütme çerçevesidir.

Büyütme çerçevesi

AF noktas›n› seçin *
tuﬂuna bas›ld›¤›nda H›zl› Kontrol
ekran› görüntülenir.
Ayarlanabilir iﬂlevler mavi renkte
vurgulan›r.
tuﬂuna basarak AF noktas›n›
seçilebilir hale getirin.
AF noktas›n› seçmek için
veya
kadran›n› çevirin.

Odaklanma ‹çin AF Kullanma

Konuya odaklan›n.
AF noktas›n› konuya yöneltin ve
deklanﬂöre yar›m bas›n.
Canl› Görünüm görüntüsü kapan›r, refleks
aynas› geri gider ve AF gerçekleﬂtirilir.
Odaklanma gerçekleﬂti¤inde, bip sesi
duyulur ve Canl› Görünüm görüntüsü
yeniden ekrana gelir.
Odaklanma için kullan›lan AF noktas› yeﬂil
renkte yanar.

Resmi çekin.
Oda¤› ve pozu kontrol edin, sonra resmi
çekmek için deklanﬂöre tam bas›n
(sf. 152).

Otomatik odaklanma esnas›nda resim çekilemez. Resmin, Canl› Görünüm
görüntüsü ekrandayken çekin.

Manuel Odaklanma
Görüntüyü büyütüp manuel olarak net odaklanabilirsiniz

Lens odak modu dü¤mesini
olarak ayarlay›n.
Kabaca odaklanmak için odaklanma
halkas›n› çevirin.

Büyütme çerçevesini taﬂ›y›n.

Büyütme çerçevesi

Büyütme çerçevesini odaklanmak
istedi¤iniz konuma taﬂ›mak için
ö¤esini kullan›n.
Büyütme çerçevesini merkeze geri
getirmek için
tuﬂuna bas›n.

Görüntüyü büyütün.
tuﬂuna bas›n.
Büyütme çerçevesi içerisinde kalan alan
büyütülmüﬂ görüntülenir.
tuﬂuna her bas›ld›¤›nda, görünüm
ﬂu ﬂekilde de¤iﬂir.
Normal görünüm

Manuel odaklan›n.

AE kilidi
Büyütülmüﬂ alan konumu
Büyütme

Büyütülmüﬂ görüntüye bakarken,
odaklanmak için lens odaklanma
halkas›n› çevirin.
Odaklanma gerçekleﬂtikten sonra, normal
görünüme geri dönmek için
tuﬂuna
bas›n.

Resmi çekin.
Oda¤› ve pozu kontrol edin, sonra resmi
çekmek için deklanﬂöre bas›n (sf. 152).

Canl› Görünüm Görüntüsü Hakk›nda Notlar
Düﬂük veya yüksek ›ﬂ›kland›rma koﬂullar›nda, Canl› Görünüm görüntüsü
çekilen görüntü parlakl›¤›n› yans›tmayabilir.
Görüntüdeki ›ﬂ›k kayna¤› de¤iﬂirse ekranda titreme olabilir. Bu durumda,
Canl› Görünüm çekimini durdurun ve çekimi gerçek ›ﬂ›k kayna¤› alt›nda
yeniden baﬂlay›n.
Foto¤raf makinesi farkl› bir yöne çevrilirse, Canl› Görünüm görüntüsünün
do¤ru parlakl› ayar› bir süre kayabilir. Çekim yapmadan önce parlakl›k
düzeyinin dengelenmesini bekleyin.
Resimde güneﬂ gibi çok parlak bir ›ﬂ›k kayna¤› varsa, parlak alan LCD
ekranda siyah görünebilir. Ancak, yakalanan gerçek görüntüde parlak alan
düzgün bir ﬂekilde gösterilir.
Düﬂük ayd›nlatma alt›nda, [
LCD parlakl›] seçene¤i parlak bir ayara
getirilirse, Canl› Görünüm görüntüsünde krominans paraziti görülebilir.
Ancak, krominans paraziti yakalanan görüntüye kaydedilmez.
Görüntü büyütüldü¤ünde, görüntü parlakl›¤› oldu¤undan daha fazla
görülebilir.

Çekim Sonuçlar› Hakk›nda Notlar
Canl› Görünüm iﬂleviyle uzu süre sürekli çekim yap›l›rsa, foto¤raf
makinesinin iç ›s›s› yükselebilir ve görüntü kalitesinde bozulma olabilir.
Görüntü çekmiyorsan›z, Canl› Görünüm çekimini sonland›r›n.
Uzun poz çekmeden önce, Canl› Görünüm çekimini bir süreli¤ine durdurun
ve çekimden önce birkaç dakika bekleyin. Bu görüntü bozulmas›n› önlemek
içindir.
Yüksek s›cakl›kta ve yüksek ISO h›zlar›yla Canl› Görünüm çekimi,
parazitlenmeye veya düzensiz renklere neden olabilir.
Yüksek ISO h›zlar›nda çekim yaparken, parazitlenme (bantlanma, ›ﬂ›k
noktalar› vb.) artabilir.
Büyütülmüﬂ görünüm esnas›nda resim çekilirse, istenen poz elde
edilemeyebilir. Resim çekmeden önce normal görünüme dönün.
Büyütülmüﬂ görünüm esnas›nda, enstantane h›z› ve diyafram k›rm›z›
renkte görünür. Resmi büyütülmüﬂ gösterim ayar›nda çekseniz bile,
görüntü normal görünümde çekilir.
[ Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici] (sf.101) menüsü [Devre d›ﬂ›] olarak
ayarlanmam›ﬂsa, düﬂük poz telafisi veya flaﬂ poz telafisi ayar› yap›lm›ﬂ
olsa bile görüntü parlak görünebilir.

Özel ‹ﬂlev Notlar›
Canl› Görünüm çekimi esnas›ndan belirli Özel ‹ﬂlev ayarlar› etkin olmaz
(sf. 251).

Lensler ve Flaﬂ Hakk›nda
Süper telefoto lenslerin odak preset iﬂlevi kullan›lamaz.
Yerleﬂik flaﬂ veya harici bir Speedlite kullan›ld›¤›nda FE kilidi yap›lamaz.
Harici Speelite'›n modelleme flaﬂ› da kullan›lamaz.

Video Çekim
Video çekim için Mod Kadran›n›
konumuna getirin. Video
çekim format› MOV olacakt›r.

Video kaydedebilen kartlar
Video çekimde, SD Speed Class 6
veya daha
yüksek oranl›, yüksek kapasiteli bir SD kart kullan›n.
Video çekimde yazma h›z› düﬂük bir kart kullan›l›rsa, video düzün
kaydedilmeyebilir. Ve video okuma h›z› düﬂük bir kartta düzgün bir
ﬂekilde izlenemeyebilir.
Kart›n okuma/yazma h›z›n› kontrol etmek için kart üreticisinin web
sitesine baﬂvurun.

Full HD 1080 Hakk›nda
Full HD 1080, 1080 dikey piksel (tarama çizgileri)
özellikli High-Definition ile uyumlulu¤u gösterir.

Video Çekim
Videolar› izlerken (sf. 209, 212) foto¤raf makinesini bir televizyona ba¤laman›z
önerilir.

Otomatik Pozla Çekim
Mod Kadran›'n›
getirin.

konumuna

Refleks aynas›ndan ses duyulur, sonra
görüntü LCD ekrana gelir.

Konuya odaklan›n.
Video çekimden önce otomatik veya
manuel olarak odaklan›n (sf. 160-167).
Deklanﬂöre yar›m bas›ld›¤›nda, foto¤raf
makinesi geçerli AF moduyla odaklan›r.

Videoyu çekin.
Video çekimi baﬂlatmak için
tuﬂuna
bas›n. Çekimi durdurmak içinse tekrar
tuﬂuna bas›n.
Video çekilirken, ekran›n sa¤ üst köﬂesinde
iﬂareti görüntülenir.
Video kayd›

Mikrofon

Video Çekim

Video çekimi esnas›nda lensi güneﬂe do¤rultmay›n. Güneﬂ s›cakl›¤› foto¤raf
makinesinin dahili parçalar›na zarar verebilir.
Video çekimiyle ilgili önemler için 187 ve 188. sayfalara bak›n.
Gerekiyorsa, 168 ve 169. sayfalardaki Canl› Görünüm çekimi önlemlerini
okuyun

Beyaz

ve K›rm›z›

‹ç Is› Uyar›s› Simgeleri Hakk›nda

Uzun süreli video çekimi veya yüksek ortam s›cakl›¤› nedeniyle foto¤raf
makinesinin iç ›s›s› yükselirse, beyaz bir
simgesi görüntülenir. Bu
simge ekranda görüntülenirken video çekimine devam ederseniz, videonun
görüntü kalitesi etkilenmez. Ancak, foto¤raf çekimine geçerseniz,
foto¤raflar›n görüntü kalitesi bozulabilir. Foto¤raf çekimini durdurmal› ve
foto¤raf makinesinin so¤umas›n› beklemelisiniz.
Foto¤raf makinesinin iç ›s›s› daha fazla yükselirse, beyaz bir
simgesi
görüntülenir ve k›rm›z› bir
simgesi yan›p söner. Yan›p sönen bu
simge, video çekimin bir süre sonra otomatik olarak sonland›r›laca¤›n›
belirtir. Bu durumda, foto¤raf makinesinin iç ›s›s› düﬂene kadar çekim
yapamazs›n›z. Cihaz gücünü kapat›n ve foto¤raf makinesini bir süre
dinlendirin.
Yüksek s›cakl›kta uzun süreli video çekimi yap›l›rsa k›sa süre sonra
ve
simgeleri görüntülenir. Çekim yap›lmad›¤›nda foto¤raf makinesini
kapat›n.

<AF-ON> tuﬂuna basarak da odaklanabilirsiniz.
tuﬂuna bas›ld›¤›nda AE kilitlenebilir (sf. 122). Video çekimi yaparken
AE kilidini iptal etmek için
tuﬂuna bas›n.
ISO h›z›, enstantane h›z› ve diyafram de¤eri otomatik olarak ayarlan›r.
kadran› çevrilerek poz telafisi ayarlanabilir.
Deklanﬂöre yar›m bas›ld›¤›nda, enstantane h›z› ve diyafram de¤eri
(sf. 176) ekran›n sol alt›nda görüntülenir. Bu, foto¤raf çekimi için poz
ayar›d›r.

Video Çekim

Manuel Poz Çekimi
Video çekiminde enstantane h›z›n›, diyafram de¤erini ve ISO h›z›n› manuel
olarak ayarlayabilirsiniz. Video çekimde manuel pozlama kullanmak ileri
düzeydeki kullan›c›lara göredir.

Mod Kadran›'n›
getirin.

konumuna

Refleks aynas›ndan ses duyulur, sonra
görüntü LCD ekrana gelir.

[Video pozu] ö¤esini seçin.
<
> tuﬂuna bas›n ve [
]
sekmesinde [Manuel poz] ö¤esini seçin,
sonra
tuﬂuna bas›n.

[Manuel] ö¤esini seçin.
[Manuel] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
Menüden ç›k›n.

Enstantane h›z›n› ve diyafram›
ayarlay›n.
Enstantane h›z›n› ayarlamak için
kadran›n› çevirin. Ayarlanabilir
enstantane h›zlar› çekim h›z›na ba¤l›d›r.
1/4000 sn. - 1/60 sn.
1/4000 sn. - 1/30 sn.
Diyafram de¤erini ayarlamak için
kadran›n› çevirin. Ayar yap›lamazsa,
<
> tuﬂuna (
) bas›n, sonra
kadran›n› çevirin.

Video Çekim

ISO h›z›n› ayarlay›n.
tuﬂuna bas›n.
LCD monitörde ISO h›z› ayar› ekran›
gösterilir.
ISO h›z›n› ayarlamak için
kadran›n› çevirin.
Otomatik ISO ayar›: ISO 100 - 6400
Otomatik ISO ayar›: ISO 100 - 6400

Odaklan›n ve videoyu çekin.
Çekim prosedürü "Otomatik Poz Çekimi"
(sf. 172) konusunun 2 ve 3. ad›mlar›yla
ayn›d›r.

AE kilidi ve poz telafisi ayarlanamaz.
Video çekim yaparken enstantane h›z› veya diyafram de¤iﬂimi yapman›z
tavsiye edilmez; yap›lan de¤iﬂiklikler pozla kaydedilir.
Zumlamada maksimum diyafram› de¤iﬂen bir lens kullan›yorsan›z, video
çekimde zumlama yapmaman›z gerekir. Video çekimindeki zumlamalar
de¤iﬂimleri pozla kaydeder.
Floresan ›ﬂ›¤› alt›nda video çekim yap›l›rsa, görünü titreyebilir.

Otomatik ISO ile, ›ﬂ›k seviyesinde de¤iﬂme olsa bile genelde standart poz
elde edilir.
Hareketli konunun video çekimi yap›l›rken, 1/30 sn. ile 1/125 sn. aras›nda
enstantane h›z› kullanman›z önerilir. Daha yüksek enstantane h›zlar›,
konu hareketinde parazitli görünüme neden olur.
Video "Çekim bilgileri ekran›" (sf. 192) ile izlenirse, çekim modu, enstantane
h›z› ve diyafram de¤eri görüntülenmez. Görüntü bilgileri (EX‹F) video
çekimi baﬂlang›c›nda kullan›lan ayarlara kaydedilir.

Video Çekim

Bilgi Ekran› Hakk›nda
tuﬂuna her bas›ld›¤›nda, bilgi ekran de¤iﬂir.
Resim Stili

AF modu
Canl› mod
Yüz tespiti
Canl› mod
H›zl› mod

AF noktas› (H›zl› mod)
Büyütme çerçevesi

‹lerleme modu
Video kayd›

Beyaz ayar›
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici

Eye-Fi kart
aktar›m durumu

Görüntü kay›t kalitesi
Video kayd› boyutu

Pil kontrolü

AE kilidi

Video pozu
Otomatik poz
Manuel poz

Çekim h›z›
Enstantane h›z›
Diyafram
Kalan video çekim süresi*/
Geçen süre

Vurgulama tonu önceli¤i
Kay›t seviyesi: Manuel
ISO h›z›
Olas› çekimler
Poz telafi miktar›

* Tek bir video klibe uygulan›r.

tuﬂuna (sf. 266) basarak elektronik seviyeyi görüntüleyebilirsiniz.
Video çekim baﬂlad›¤›nda elektronik seviye kapan›r. Elektronik seviyeyi
yeniden görüntülemek için video çekimi durdurun ve
tuﬂuna bas›n.
AF modu [
Canl› mod] olarak ayarlan›r veya foto¤raf makinesi bir HDMI
kablosuyla (sf. 209) televizyona ba¤lan›rsa, elektronik seviye görüntülenmez.
Foto¤raf makinesinde kart yoksa, kalan video çekim süresi k›rm›z› renkte
gösterilir.
Video çekim baﬂlad›¤›nda, kalan çekim süresi de¤il geçen süre gösterilir.

Video Çekim

Kesintisiz tek bir video çekimi, bir dosya olarak kaydedilir.
Foto¤raf makinesinin yerleﬂik mikrofonuna (sf. 172) monaural ses kaydedilir.
Stereo ses kayd› için stereo mini fiﬂ (3,5mm çap) özellikli harici bir mikrofon
(piyasada mevcuttur), foto¤raf makinesinin harici mikrofon IN terminaline
(sf. 16) ba¤lanabilir.
Videoyla iliﬂkili ayarlar,
ve
menü sekmeleri (sf. 182)
alt›ndad›r.
‹lerleme modu
veya
seçene¤ine ayarlanm›ﬂsa, video çekimi
baﬂlatmak/durdurmak için RC-6 Uzaktan Kumanda Cihaz›n› (ayr› sat›l›r,
sf. 126) kullanabilirsiniz. Çekim zamanlama dü¤mesini
(2 sn. gecikme)
olarak ayarlay›n, sonra aktar›m tuﬂuna bas›n. Dü¤me
(hemen çekim)
seçene¤ine ayarlan›rsa, foto¤raf çekimi etkinleﬂir.
Tam ﬂarjl› bir LP-E6 Pil Paketi ile toplam çekim süresi ﬂöyledir: 23°C/73°F'de:
Yaklaﬂ›k 2 saat, 0°C/32°F'de: Yaklaﬂ›k 1 s. 40 dk.

Final Görüntü Simülasyonu
Final görüntü simülasyonu, Canl› Görünüm görüntüsünde Resim Stili, beyaz
ayar› vb. efektleri yans›t›r ve çekimin nas›l görünece¤ini görmenizi sa¤lar.
Video çekimi esnas›nda, Canl› Görünüm görüntüsü aﬂa¤›da listelenen ayarlar›
otomatik olarak yans›t›r.

Videolar için final görüntü simülasyonu
Resim Stili
* Netlik, kontrast, renk doygunlu¤u ve renk tonu gibi ayarlar›n tümü yans›t›l›r.
Beyaz ayar›
Poz
Alan Derinli¤i
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici
Periferi ayd›nlatmas› düzeltisi
Vurgulama tonu önceli¤i

Video Çekim

Foto¤raf Çekimi
Video çekimi esnas›nda, deklanﬂöre tam
basarak foto¤raf da çekebilirsiniz

Modunda Foto¤raf Çekme
Video çekim boyutu [1920x1080] veya [1280x720] oldu¤unda en/boy
oran› de¤eri 16:9 olur.
Video çekim boyutu [640x480] oldu¤unda en/boy oran› de¤eri 4:3 olur.
Video çekim yaparken bir foto¤raf çekilirse, yaklaﬂ›k 1sn.'lik bir foto¤raf
al›r.
Çekilen foto¤raf karta kaydedilir ve Canl› Görünüm görüntüsü ekrana
geldi¤inde video çekim otomatik olarak devam eder.
Foto¤raf makinesi videoyu ve foto¤raf› ayr› dosyalar olarak kaydeder.
Foto¤raf çekimine özgü iﬂlevler aﬂa¤›da verilir. Di¤er iﬂlevler video
çekimdekiyle ayn›d›r.
‹ﬂlev
Görüntü kay›t kalitesi
Poz ayar›

Ayarlar
[ Kalite] menüsünde ayarland›¤› gibi.
Enstantane h›z› ve diyafram otomatik ayarlan›r (veya
manuel pozlar için manuel ayarlay›n). Deklanﬂöre
yar›m bas›ld›¤›nda görüntülenir.
‹ptal edildi

‹lerleme modu

Flaﬂ› kapal›

Flaﬂ

Hepsi ayarlanabilir*

Video çekime baﬂlanmadan önce otomatik zamanlay›c› kullan›labilir. Video çekim
esnas›nda kullan›l›rsa, otomatik zamanlay›c› tek tek görüntü çekimine geçer.
Video çekim esnas›nda sürekli foto¤raf çekimi yap›labilir ancak çekilen
görüntüler ekrana getirilmez. Foto¤raf›n görüntü kalitesine, sürekli çekimdeki
çekim say›s›na, kart performans›na vb. ba¤l› olarak, video çekim otomatik
olarak durabilir.

Çekim ‹ﬂlevi Ayarlar›
AF / DRIVE / ISO Ayarlar›
<AF> veya <DRIVE> tuﬂuna basarak ilgili ekran› LCD monitörde
görüntüleyebilir ve
tuﬂuna basarak iﬂlevi ayarlayabilirsiniz.
Manuel poz (sf. 174) için <ISO> tuﬂuna bas›n ve ISO h›z›n› ayarlamak
için
tuﬂuna bas›n.

H›zl› Kontrol
LCD monitörde bir çekim görüntülenirken,
tuﬂuna bas›ld›¤›nda ﬂu
ayarlar yap›labilir: AF modu, ilerleme modu (foto¤raflar), beyaz ayar›,
Resim Stili, Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici, görüntü kayd› kalitesi (foto¤raflar)
ve video kayd› boyutu (Koyu renkli iﬂlevler tüm çekim modlar›na uyarlanabilir.)

tuﬂuna bas›n.
Ayarlanabilir iﬂlevler mavi renkte
vurgulan›r.
ö¤esi seçildi¤inde, AF
noktalar› da görüntülenir.

Bir iﬂlev seçin ve ayarlay›n.
tuﬂuna basarak bir iﬂlev seçin.
Seçilen iﬂlevin ayar› alt k›s›mda
görüntülenir.
Ayar› de¤iﬂtirmek için
veya
kadran›n› çevirin. Ayar›
de¤iﬂtirmek için
tuﬂuna da
basabilirsiniz (AF noktas› hariç).

Video Kayd› Boyutunu Ayarlama
sekmesinde, [Video kayd› boyutu]
menüsü, videonun görüntü boyutunu
[****x****] ve çekim h›z›n›
(kare/sn.)
olarak ayarlaman›z› sa¤lar.
[ Video sistemi] ayar›na ba¤l› olarak
(çekim h›z›) dü¤mesi otomatik olarak
de¤iﬂir.
Görüntü boyutu

[K›rp 640x480]

Full HD (Full High-Definition) kay›t kalitesi.
HD (High-Definition) kay›t kalitesi.
Standard-definition kay›t kalitesi. En/boy oran› 4:3
olur.
Standard-definition kay›t kalitesi. En/boy oran› 4:3
olur. Bu, yaklaﬂ›k 7x de¤erinde bir telefoto efekti
sa¤lar. Bu çekim moduna Video k›rpma denir.

Çekim h›z› (fps: kare/sn.)
TV format›n›n NTSC oldu¤u bölgeler için (Kuzey Amerika,
Japonya, Kore, Meksika, vb.).
TV format›n›n PAL oldu¤u bölgeler için (Avrupa, Rusya, Çin,
Avustralya, vb.)
Aslen sinema filmi için.

Video K›rpmayla ilgili notlar
Elde çekimdeki foto¤raf makinesi sars›nt›s›n› önlemek için bir tripod kullan›n.
Video k›rpma görüntüsü, odaklama için büyütülemez.
AF modu [H›zl› mod] olarak ayarlansa bile, video çekim esnas›nda otomatik
olarak [Canl› Görünüm modu] seçene¤ine geçer. Ayr›ca,
[Canl› mod] seçene¤inde, AF noktas› di¤er kay›t boyutlar›na k›yasla daha
büyük gösterilir.
Di¤er çekim modlar›na k›yasla daha fazla parazitlenme ve ›ﬂ›k noktas›
görülebilir.
AF noktas› hem yak›n hem de uzaktaki konular› alsa bile odaklanma zor
olabilir.
Foto¤raf çekilemez.

Video Kayd› Boyutunu Ayarlama

Toplam Video Kayd› Süresi ve Dakikal›k Dosya Boyutu
Dosya sistemi s›n›rlamalar› nedeniyle, tek bir video klibin dosya boyutu 4
GB'a eriﬂirse, video çekim otomatik olarak durur. [1920x1080] ve [1280x720]
de¤erlerinde, tek bir video klibin maksimum kay›t süresi yaklaﬂ›k 12 dk.'d›r.
[640x480] ve [K›rp 640x480] de¤erlerinde ise tek bir video klibin maksimum
kay›t süresi yaklaﬂ›k 24 dk.'dir. Tekrar video çekmek için
tuﬂuna bas›n.
(Yeni bir dosya kaydedilmeye baﬂlar.)

Video Kayd› Boyutu

[K›rp 640x480]

Toplam Kay›t Süresi (yaklaﬂ›k)

Dosya Boyutu

8GB Kart

16GB Kart

22 dk.

44 dk.

330 MB/dk.

22 dk.

44 dk.

330 MB/dk.

46 dk.

1 s. 32 dk.

165 MB/dk.

Foto¤raf makinesinin iç ›s›s› yükselince video çekim iﬂlemi yukar›da
belirtilen (sf. 173) maksimum kay›t süresi dolmadan kesilebilir.
Bir video klibin maksimum kay›t süresi 29 dk. 59 sn.'dir. Konuya ve
foto¤raf makinesi iç ›s›s›ndaki yükselmeye ba¤l› olarak, video çekim
29 dk. 59 sn'den önce de durabilir.
ZoomBrowser EX/ImageBrowser (size verilen yaz›l›m) ile videodan foto¤raf
alabilirsiniz. Foto¤raf kalitesi ﬂu ﬂekilde olur: [1920x1080] de¤erinde yaklaﬂ›k
2 megapiksel, [1280x720] de¤erinde yaklaﬂ›k 1 megapiksel ve [640x480]
de¤erinde yaklaﬂ›k 300000 piksel.

Menü ‹ﬂlevi Ayarlar›
ve
sekmeleri
alt›ndaki menü seçenekleri aﬂa¤›da
aç›klan›r.
ve
menü
sekmeleri alt›ndaki ayarlar›n, sadece Mod
Kadran›
konumuna ayarland›¤›nda
etkin olaca¤›n› unutmay›n. Mod Kadran›
farkl› bir çekim modundayken etkin
olmazlar.

Menü
Video pozu
Normalde [Otomatik] olarak ayarlay›n.
[Video pozu] seçene¤i [Manuel] olarak ayarlan›rsa, video çekimin ISO h›z›,
enstantane h›z› v3e diyafram ayar› manuel yap›labilir (sf. 174).

AF modu
AF modlar›, 160-166. sayfalarda aç›klanan ile ayn›d›r.
[Canl› mod], [ Canl› mod] veya [H›zl› mod] ayarlanabilir. Hareketli
konuya sürekli odaklanma yap›lamayaca¤›n› unutmay›n.

Deklanﬂör tuﬂu

(video kayd›)

Bu konumdayken AF [Etkin] olarak ayarland›¤›nda, video çekimde AF
kullan›labilir.
Ancak, sürekli otomatik odaklanma yap›lamaz. Video çekimde otomatik
odaklanma yap›l›rsa, odak bir süreli¤ine kayabilir veya poz de¤iﬂebilir.
AF modu [H›zl› mod] olarak ayarlan›rsa, AF Canl› modda gerçekleﬂir.

Menü ‹ﬂlevi Ayarlar›

için AF ve ölçüm tuﬂlar›
Deklanﬂöre yar›m basma, AF tuﬂuna basma ve AE kilit tuﬂuna basma
iﬂlemine atanan iﬂlevi de¤iﬂtirebilirsiniz. Tuﬂlara aﬂa¤›da belirtilen iﬂlevleri
bon kombinasyondan biriyle atayabilirsiniz: Ölçüm ve AF baﬂlatma, AE
kilidi, ölçüm baﬂlatma, AF durdurma ve iﬂlev yok.

ISO h›z› ayar› art›ﬂlar›
ISO h›z›n› manuel olarak 1/3 veya 1 durakl› art›ﬂlarla ayarlayabilirsiniz.

Vurgulama tonu önceli¤i
[Etkin] seçildi¤inde, vurgulama ayr›nt›s› güçlendirilir. Dinamik aral›k,
standart %18'lik griden parlak vurgulamaya geniﬂler. Griler ve vurgulamalar
aras›ndaki geçiﬂ yumuﬂaklaﬂ›r. Ayarlanabilir ISO h›z› aral›¤› ISO 2006400'dür. Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici da otomatik olarak [Devre d›ﬂ›] olarak
ayarlanabilir ve de¤iﬂtirilemez.

Canl› Görünüm çekimi için ayarlanan AF modu etkinleﬂir ([K›rp 640x480]
hariç).

Menü ‹ﬂlevi Ayarlar›

Menü

Ses kayd›

Seviye ölçer

Normalde yerleﬂik mikrofon monaural ses
kayd› yapar. Stereo ses kayd› için stereo
mini fiﬂ (3,5mm çap) özellikli harici bir
mikrofon, foto¤raf makinesinin harici mikrofon
IN terminaline (sf. 16) ba¤lanabilir. Harici
mikrofon ba¤land›¤›nda, ses kayd› otomatik
olarak harici mikrofondan kayda geçer.

[Ses kayd›] seçenekleri
[Otomatik] : Ses kayd› seviyesi otomatik olarak ayarlan›r. Otomatik
ses seviyesi kontrolü, ses seviyesine göre otomatik olarak
devreye girer
[Manuel] : ‹ler düzeyde kullan›c›lar içindir. Ses kay›t seviyesini 64
seviyeden birine getirebilirsiniz.
[Kay›t seviyesi] ö¤esini seçin ve
kadran›n›
çevirirken seviye ölçere bakarak ses kay›t seviyesini
ayarlay›n. En yüksekte tut göstergesine bakarken
(yaklaﬂ›k 3 sn.) ayar yap›n ve böylelikle seviye ölçerin
en yüksek ses için ekran›n sa¤›ndaki “12” (-12 dB)
iﬂaretini görüntülendi¤inde yanmas›n› sa¤lay›n. “0”
seviyesini aﬂarsa, ses kayd› titreﬂir.
[Devre d›ﬂ›] : Ses kayd› yap›lmaz.

Menü ‹ﬂlevi Ayarlar›

[Rüzgar Filtresi]
[Etkin] olarak ayarlan›rsa, d›ﬂ mekanda mikrofona al›nan rüzgar sesi
azalt›l›r. Düﬂük tonlu baz› parazitlenmelerin giderilemeyebilece¤ini not
edin. Rüzgars›z ortamlarda çekim yaparken, daha do¤al sesli ses kayd›
için bu seçene¤i [Devre d›ﬂ›] olarak ayarlay›n.
L (sol) ve R (sa¤) aras›nda ses yüksekli¤i dengesi yap›lamaz.
48 kHz örnekleme frekans›, hem L hem de R için 16 bit olur.

Sessiz çekim
Bu iﬂlev, foto¤raf çekiminde uygulan›r (sf. 159).

Ölçüm zamanlay›c›
tuﬂuna bas›ld›¤›nda, poz ayar›n›n ne kadar süreyle
görüntülenece¤ini (AE kilidi süresi) belirleyebilirsiniz.

K›lavuz gösterimi
[K›lavuz 1

] veya [K›lavuz 2

] ile, k›lavuz çizgiler görüntülenebilir.

Menü ‹ﬂlevi Ayarlar›

Menü

Poz telafisi
Poz telafisi ayar› ±5 dura¤a kadar yap›labilir ancak video çekimlerin poz
telafisi sadece ±3 dura¤a kadar yap›labilir. Foto¤raflarda poz telafisi ±5
dura¤a kadar ayarlanabilir.
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici, 101. sayfada aç›kland›¤› gibi ayarlanabilir. Bu ayar
hem video çekime hem de video çekim esnas›nda çekilen foto¤rafa uygulan›r.
menü sekmesinin [
Vurgulama tonu önceli¤i] [Etkin] olarak
ayarlan›rsa, Otomatik ‹yileﬂtirici otomatik olarak [Devre d›ﬂ›] olarak ayarlan›r
ve de¤iﬂtirilemez.

Resim Stili
Resim Stili, 90-95. sayfalarda aç›kland›¤› gibi ayarlanabilir. Bu ayar hem
video çekime hem de video çekim esnas›nda çekilen foto¤rafa uygulan›r.

Beyaz ayar›
Beyaz ayar›, 96-98. sayfalarda aç›kland›¤› gibi ayarlanabilir. Bu ayar hem
video çekime hem de video çekim esnas›nda çekilen foto¤rafa uygulan›r.

Özel Beyaz Ayar›
97. sayfada aç›kland›¤› gibi, özel beyaz ayar› için görüntü seçimi yap›labilir

Video Çekimle ‹lgili Notlar
Kay›t ve Görüntü Kalitesi
Makineye tak›lan lenste bir Görüntü Sabitleyici varsa, deklanﬂöre yar›m
basmazsan›z bile Görüntü Sabitleyici her seferinde devreye girer. Görüntü
Sabitleyici dolay›s›yla pil gücünden harcar ve toplam video çekim süresini
k›saltabilir veya olas› çekim say›s›n› azaltabilir. Tripod kullan›yorsan›z
veya Görüntü Sabitleyici gerekli de¤ilse, IS dü¤mesini <OFF> olarak
ayarlamal›s›n›z.
Foto¤raf makinesinin yerleﬂik mikrofonu, makine iﬂlemi seslerini de al›r.
Piyasadan temin edilen bir harici mikrofon kullan›yorsan›z, bu seslerin
kaydedilmesini önleyebilirsiniz (veya azaltabilirsiniz).
Foto¤raf makinesinin mikrofon IN terminaline, harici bir mikrofondan baﬂka
hiçbir ﬂey ba¤lamay›n.
Video çekimi esnas›nda otomatik odaklanma yapman›z önerilmez; aksi
takdirde odak da¤›labilir veya poz de¤iﬂebilir. AF modu [H›zl› mod] olarak
ayarlansa bile, video çekim esnas›nda Canl› mod seçene¤ine geçer.
Kartta yeterli boﬂ alan kalmad›¤› için video çekim yap›lamad›¤›nda, video
kayd› boyutu ve kalan video çekim süresi (sf. 176) k›rm›z› renkte gösterilir.
Kullan›lan kart›n yazma h›z› düﬂükse, video çekim esnas›nda ekran
sa¤›nda beﬂ seviyeli bir gösterge görülebilir. Bu, karta ne kadar verinin
henüz yaz›lmad›¤›n› (dahili arabellek haf›zas›nda kalan kapasiteyi)
gösterir. Kart ne kadar yavaﬂsa, gösterge o denli h›zl› ﬂekilde
yukar› ç›kar. Gösterge tamamen dolarsa video çekim otomatik
olarak durur.
veya seviye (e¤er gösteriliyorsa) nadiren yukar› ç›kar. Önce,
kart›n yeterince h›zl› yaz›p yazmad›¤›n› görmek için birkaç deneme
çekimi yap›n. Video çekim esnas›nda foto¤raf çekilirse, video
Gösterge
çekim durabilir. Foto¤raflar için düﬂük bir kay›t kalitesi ayarlan›rsa
bu sorun giderilebilir.

Video Çekimle ‹lgili Notlar
‹zleme ve televizyon ba¤lant›s›
Otomatik pozlu video çekiminde parlakl›k de¤iﬂirse, video çekim izlenirken
bu bölüm bir süre sabit görünebilir. Böyle durumlarda videoyu manuel
pozla çekin.
Foto¤raf makinesi televizyona bir HDMI kablosu (sf.209) ile ba¤lan›r ve
[1920x1080] veya [1280x720] de¤erinde video çekilirse, çekilen video
televizyonda küçük boyutta görüntülenir. Ancak, gerçek video ayarlanan
video kay›t modunda düzgün bir ﬂekilde kaydedilir.
Foto¤raf makinesi bir televizyon setine (sf. 209, 212) ba¤lan›r ve bir video
çekilirse, çekim esnas›nda televizyondan ses ç›k›ﬂ› olmaz. Ancak, ses
düzgün bir ﬂekilde kaydedilir.

Görüntü ‹zleme
Bu bölümde, foto¤raflar›n ve videolar›n nas›l izlenece¤i ve
silinece¤i, görüntülerin televizyon ekran›na nas›l getirilece¤i
ve izlemeyle iliﬂkili di¤er iﬂlevler anlat›l›r.

Baﬂka bir foto¤raf makinesiyle çekilen görüntüler hakk›nda:
Foto¤raf makinesi, farkl› bir foto¤raf makinesiyle çekilen veya bir
bilgisayarda düzenlenen ya da dosya adlar› de¤iﬂtirilen görüntüleri
düzgün bir ﬂekilde görüntüleyemeyebilir.

Görüntü ‹zleme
Tek Tek Görüntü ‹zleme
Görüntüyü izleyin.
tuﬂuna bas›n.
Çekilen veya izlenen en son görüntü
ekrana gelir.

Görüntüyü seçin.
Görüntüleri en son görüntüden baﬂlayarak
izlemek için
kadran›n› saat yönü
tersine çevirin. Görüntüleri ilk çekimden
itibaren izlemek için kadran› saat yönünde
çevirin.
<INFO.> tuﬂuna her bas›ld›¤›nda, ekran
format› de¤iﬂir.

Bilgi yok

Temel bilgiyle

Ayr›nt›l› bilgiyle

Görüntü izlemeden ç›k›n.
Görüntü izlemeden ç›kmak ve
çekime haz›r konuma geri dönmek
için
tuﬂuna bas›n.

Çekim Bilgileri Ekran›
Yarat›c› Alan Modunda Çekilen Görüntü Örnekler
Poz telafi miktar›
Flaﬂ poz telafisi miktar›

Koruma
En/Boy oran› ayar›
Klasör numaras›
Dosya numaras›

Diyafram
Histogram
(Parlakl›k/RGB)

Enstantane h›z›

Resim Stili/Ayarlar›

Poz ölçüm modu
Çekim modu

ISO h›z›
Vurgulama tonu
önceli¤i
Renk alan›
Çekim tarihi ve saati

Beyaz ayar›
Görüntü kay›t
kalitesi

Ekli görüntü do¤rulama verisi
‹zleme numaras›/
Kay›tl› toplam görüntü
ayar›nda
renk s›cakl›¤›

Beyaz ayar› düzeltisi
Dosya boyutu

Eye-Fi kart
aktar›m durumu
RAW+JPEG görüntü kalitesinde çekim yaparken, JPEG görüntü boyutu
görüntülenir.
Video çekim esnas›nda çekilen foto¤raflar
tuﬂuna bas›larak görüntülenebilir.
Foto¤raf makinesinde iﬂlemlenen RAW görüntüler ve Yarat›c› filtreler uygulanm›ﬂ
görüntüler için
simgesi
ö¤esiyle de¤iﬂir.

Çekim Bilgileri Ekran›

Temel Alan Modunda Çekilen Görüntü Örnekleri

Ambiyans ve
ambiyans efektleri

Çekim modu

Ayd›nlatma veya sahne

Temel Alan modlar›nda çekilen görüntüler için görüntülenen bilgiler çekim
moduna ba¤l› olarak de¤iﬂir.

Video Modunda Çekilen Video Örnekleri
Çekim süresi
‹zleme

Video çekim için
enstantane h›z› ve
diyafram

Video çekim
modu
Kay›t sistemi
Video kayd› boyutu

Video dosyas› boyutu
Çekim h›z›

Vurgulama Uyar›s› Hakk›nda
[
Vurgulama uyar›s›] menü seçene¤i [Etkin] olarak ayarland›¤›nda,
aﬂ›r› pozlanm›ﬂ vurgulama alanlar› yan›p söner. Aﬂ›r› pozlanan alanlarda
daha fazla görüntü ayr›nt›l› elde etmek için poz telafisini negatif bir
miktara getirin ve tekrar çekim yap›n.

Çekim Bilgileri Ekran›

AF Nokta Gösterimi Hakk›nda
[
AF nokta gösterimi] menü seçene¤i [Etkin] olarak ayarland›¤›nda,
odaklanmay› gerçekleﬂtiren AF noktas› k›rm›z› renkte gösterilir. Otomatik
AF noktas› seçimi kullan›l›rsa, birden fazla AF noktas› k›rm›z› renkte
görüntülenebilir.

Histogram Hakk›nda
Parkal›l›k histogram›, poz seviyesi da¤›l›m›n› ve genel parlakl›¤› gösterir.
RGB histogram› ise renk doygunlu¤u ve gri tonlamas› kontrolü içindir.
Gösterge, [
Histogram] menü seçene¤iyle de¤iﬂtirilebilir.

[Parlakl›k] Ekran›
Bu histogram, görüntünün parlakl›k düzeyi da¤›l›m›n›
gösteren bir grafiktir. Yatay eksen parlakl›k düzeyini
(solda daha karanl›k, sa¤da daha parlak) gösterirken,
dikey eksen her bir parlakl›k düzeyi için kaç tane
pikselin bulundu¤unu gösterir. Sola do¤ru ne kadar
çok piksel varsa, görüntü o denli karanl›klaﬂ›r. Ve
sa¤a do¤ru ne kadar çok piksel varsa, görüntü o
denli parlar. Solda çok fazla say›da piksel varsa,
gölge ayr›nt›s› kaybolur. Ve sa¤da çok fazla say›da
piksel varsa, vurgulama ayr›nt›s› kaybolur.
Aralar›ndaki derecelendirme yeniden yap›l›r.
Görüntüyü ve görüntünün parlakl›k histogram› kontrol
edilirse, poz seviyesi e¤imi ve genel ton de¤iﬂimleri
görülebilir.

Örnek Histogramlar

Karanl›k görüntü

Normal parlakl›k

Parlak görüntü

[RGB] Ekran›
Bu histogram, görüntüde her bir ana rengin parlakl›k düzeyi da¤›l›m›n›
(RGB veya k›rm›z›, yeﬂil ve mavi) gösteren grafiktir. Yatay eksen renk
parlakl›¤› düzeyini (solda daha karanl›k, sa¤da daha parlak) gösterirken,
dikey eksen her bir rengin parlakl›k düzeyi için kaç tane pikselin bulundu¤unu
gösterir. Sola do¤ru ne kadar çok piksel varsa, görüntü o denli karanl›klaﬂ›r
ve vurgusu kaybolur. Ve sa¤a do¤ru ne kadar çok piksel varsa, görüntü
o denli parlar ve renk yo¤unlaﬂ›r. Solda çok fazla say›da piksel varsa, ilgili
renk bilgisi o denli eksik gösterilir. Ve sa¤da çok fazla say›da piksel varsa,
görüntü doygunlu¤u ayr›nt›l›s› ve fazla doygun olur. Görüntünün RGB
histogram› kontrol edilerek, rengin doygunluk ve da¤›l›m durumu ve beyaz
ayar› e¤imi görülebilir.

Görüntüleri H›zl›ca Arama
Tek Ekrandan Birden Fazla Görüntü (‹ndeks ekran›)
Tek ekranda dört veya dokuz görüntü veren indeks gösterimi ile görüntüler
h›zl› bir ﬂekilde taranabilir.

‹ndeks ekran›na geçin.
Görüntü izleme esnas›nda
tuﬂuna bas›n.
4 görüntülü indeks ekran› görüntülenir.
Geçerli durumda seçilen görüntü, mavi
bir çerçevede vurgulan›r.
9 görüntülü ekrana geçmek için tekrar
tuﬂuna bas›n.
tuﬂuna
bas›ld›¤›nda, 9 görüntülü ekran, 4
görüntülü ekran ve tek tek görüntü izleme
seçenekleri aras›nda geçiﬂ yap›labilir.

Görüntüyü seçin.
Görüntüyü seçmek üzere mavi çerçeveyi
taﬂ›mak için
kadran›n› çevirin.
Görüntü seçimi için
veya
tuﬂuna da basabilirsiniz.
‹ndeks görüntülerinde bir sonraki ekran›
görmek için
kadran›n› çevirin.
tuﬂuna bas›nca, seçilen görüntü
tek tek görüntü izleme ekran›nda
görüntülenir.

Görüntüleri H›zl›ca Arama

Görüntüler Aras›nda Atlama (Atlamal› ekran)
Çekimleri tek tek görüntülemede
aras›nda atlayabilirsiniz

kadran›n› çevirerek görüntüler

Bir atlama yöntemi seçin.
[
Görüntü atlama
]
menüsünde atlama yöntemini seçin,
sonra
tuﬂuna bas›n.
Görüntüleri tek tek görüntüler.
10 görüntü atlar
100 görüntü atlar
Tarihe göre görüntüler
Klasöre göre görüntüler
Sadece videolar› görüntüler
Sadece foto¤raflar› görüntüler
Görüntü oran›na (sf. 198) göre
görüntüler oran seçimi için
kadran›n› çevirin.

Atlayarak taray›n.

Atlama yöntemi

Görüntüleri izlemek için
tuﬂuna
bas›n.
Tek tek görüntü izlemede
kadran›n› çevirin.
Atlama ekran›, seçilen atlama yöntemine
göre ilerler.

‹zleme konumu
Çekim tarihine göre görüntü aramak için [Tarih] ö¤esini seçin. Çekim
tarihini görüntülemek için
kadran›n› çevirin.
Klasöre göre görüntü aramak için [Klasör] ö¤esini seçin.
Kartta hem [Videolar] hem de [Foto¤raflar] varsa, sadece videolar› veya
sadece foto¤raflar› görüntüleyin.
[Oranlama] seçene¤iyle eﬂleﬂen görüntü yoksa,
ile görüntü
aranamaz.

Büyütülmüﬂ Görünüm
Çekilen bir görüntüyü LCD monitörde 1,5x - 10x oran›nda büyütebilirsiniz.

Görüntüyü büyütün.
Görüntü izleme esnas›nda
tuﬂuna
bas›n.
Görüntü büyütülür.
tuﬂu bas›l› tutulursa, görüntü
maksimum büyütme oran›na eriﬂilene dek
büyütülür.
Büyütmeyi azaltmak için
tuﬂuna
bas›n. Tuﬂ bas›l› tutulursa, büyütme tek
tek görüntü izleme ekran›na geçene dek
küçültülür.
Büyütülmüﬂ alan konumu

Görüntü üzerinde kayd›rma yap›n.
Büyütülmüﬂ görüntü üzerinde kayd›rmak
yapmak için
ö¤esini kullan›n.
Büyütülmüﬂ gösterimden ç›kmak için
tuﬂuna bas›n ve tek tek görüntü
izleme ekran›na dönün.

Büyütme oran›n› koruyarak bir baﬂka görüntü ye bakmak için
kadran›n› çevirebilirsiniz.
Görüntü çekildikten hemen sonra, görüntü gözden geçirmesi s›ras›nda
büyütülmüﬂ gösterim kullan›lamaz.
Video çekimler büyütülemez.

Görüntüyü Döndürme
Görüntülenen çekimi istedi¤iniz yönde döndürebilirsiniz.

[Döndür] ö¤esini seçin.
sekmesinde [Döndür] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n

Görüntüyü seçin.
Döndürülecek görüntüyü seçmek için
kadran›n› çevirin.
‹ndeks ekran›ndan da görüntü seçilebilir.

Görüntüyü döndürün.
tuﬂuna her bas›ld›¤›nda görüntü
saat yönünde ﬂu ﬂekilde döndürülür:
90° 270° 0°
Baﬂka bir görüntüyü döndürmek için 2.
ve 3. ad›mlar› tekrarlay›n.
Ç›k›ﬂ yapmak ve menüye dönmek için
<
> tuﬂuna bas›n.

Dikey çekim yapmadan önce [ Otomatik döndürme] seçene¤ini
[Aç›k
] (sf. 218) ayarlam›ﬂsan›z, görüntüyü yukar›da aç›kland›¤› gibi
döndürmeniz gerekmez.
Döndürülmüﬂ görüntü, izleme ekran›nda döndürülen yönde görüntülenmezse,
[ Otomatik Döndürme] menü seçene¤ini [Aç›k
] olarak ayarlay›n.
Bir video döndürülemez.

Oranlama Ayar›
[

Oranlama] menüsüyle, foto¤raflara ve videolara beﬂ orandan birini
ayarlayabilirsiniz.

[Oranlama] ö¤esini seçin.
[

Oranlama] menüsünü seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

Bir foto¤raf veya video seçin.
Oranlanacak foto¤raf› veya videoyu seçmek
için
kadran›n› çevirin.
tuﬂuna basarak üç foto¤raf›
ekrana getirebilirsiniz. Tek tek görüntü
izlemeye geri dönmek için
tuﬂuna
bas›n.

Foto¤raf› veya videoyu oranlay›n.
Oranlama iﬂareti seçmek için
tuﬂuna bas›n.
Her bir oranlamada, oranlanan toplam
foto¤raf ve görüntü say›s› say›l›r.
Baﬂka bir foto¤raf› veya videoyu oranlamak
için 2. ve 3. ad›mlar› tekrarlay›n.
Ç›k›ﬂ yapmak ve menüye dönmek için
<
> tuﬂuna bas›n.

Oranlama Ayar›

Her oranlamada toplam foto¤raf ve video say›s› 3 basama¤a kadar (999)
say›l›r. Oranlanm›ﬂ görüntü say›s› 1000 veya üzerine eriﬂirse, ekranda [###]
ö¤esi görüntülenir.

Oranlaman›n avantajlar›ndan yararlan›n
[
Görüntü atlama
] menüsüyle, sadece oranlanm›ﬂ foto¤raflar
ve videolar görüntülenebilir.
[
Slayt gösterisi] menüsüyle, sadece oranlanm›ﬂ foto¤raflar ve videolar
izlenebilir.
Size verilen yaz›l›mla sadece oranlanm›ﬂ foto¤raflar ve videolar seçilebilir.
Windows Vista ve Windows 7 ile dosya bilgileri ekran› veya size verilen
resim görüntüleyici ile oranlama kontrol edilebilir.

‹zleme Esnas›nda H›zl› Kontrol
‹zleme esnas›nda <
> tuﬂuna bas›l›rsa, ﬂu ö¤eler ayarlanabilir:
[ Görüntü Koruma, Döndürme, Oranlama, Yarat›c›
filtreler, Yeniden boyutland›rma (sadece JPEG görüntüler),
Vurgulama uyar›s›, AF noktas› gösterimi ve Görüntü atlama
Videolar için, sadece yukar›da koyu renkte verilen iﬂlevler ayarlanabilir.

<

].

> tuﬂuna bas›n.
Görüntü izleme esnas›nda
< > tuﬂuna bas›n.
H›zl› Kontrol ekran› görüntülenir.

Bir iﬂlev seçin ve ayarlay›n.
<

> tuﬂuna basarak bir iﬂlev seçin.

Seçilen iﬂlevin ad› ve geçerli ayar› alt
k›s›mda görüntülenir.
‹ﬂlevi ayarlamak için <
çevirin.

> kadran›n›

Yarat›c› filtreler ve Yeniden boyutland›rma
seçeneklerinde iﬂlevi ayarlamak için < >
tuﬂuna bas›n. Ayr›nt›lar hakk›nda bilgi için
Yarat›c› filtreler konusunda 220. sayfaya,
Yeniden boyutland›rma konusunda 222.
sayfaya bak›n. ‹ﬂlemi iptal etmek için
< MENU> tuﬂuna bas›n.

Ayardan ç›k›n.
H›zl› Kontrol ekran›n› kapatmak için
< > tuﬂuna bas›n.

‹zleme Esnas›nda H›zl› Kontrol

Bir görüntüyü döndürmek için [ Otomatik döndürme] menüsünü
[Aç›k
] olarak ayarlay›n. Baﬂka bir ayardaysa, görüntü döndürülmez.

RAW+JPEG görüntü kalitesinde çekim yap›l›rsa, JPEG görüntü
boyutu görüntülenir.
‹ndeks görüntüleme esnas›nda < > tuﬂuna bas›l›rsa, tek tek
görüntü izleme ekran›na geçilir ve H›zl› Kontrol ekran› görüntülenir.
< > tuﬂuna tekrar bas›l›rsa indeks ekran›na geri dönülür.
EOS 60D ile çekilmeyen görüntülerde seçilebilir iﬂlevler s›n›rl›d›r.

Videolar›n Tad›n› Ç›karma
Videolar temelde ﬂu üç ﬂekilde izlenebilir:

Televizyon Setinde ‹zleme (sf. 209, 212)
Size verilen AV kablosunu veya HTC-100 HDMI
Kablosunu (ayr› sat›l›r) kullanarak foto¤raf
makinesini bir televizyon setine ba¤lay›n. Sonra,
çekilen videolar› ve foto¤raflar› televizyonda
izleyin.
High-Definition bir televizyon setiniz varsa ve
foto¤raf makinesini bir HDMI kablosuyla
ba¤lad›ysan›z,
Full HD ( Full High-Definition: 1920x1080) ve
HD (High Definition: 1280x720) videolar› yüksek
görüntü kalitesiyle izleyebilirsiniz.

Karttaki videolar sadece MOV dosyalar›yla uyumlu cihazlarda izlenebilir.
Sabit disk kay›t cihazlar›nda bir HDMI IN terminali bulunmad›¤› için,
foto¤raf makinesi bir HDMI kablosuyla ba¤lanamaz.
Foto¤raf makinesi bir USB kablosuyla sabit disk kay›t cihaz›na
ba¤lansa bile, videolar ve foto¤raflar kaydedilemez ve izlenemez.

Videolar›n Tad›n› Ç›karma

Foto¤raf Makinesinin LCD Monitöründe ‹zleme

(sf. 204-208)

Görüntüleri foto¤raf makinesinin LCD
ekran›nda izleyebilir ve hatta ilk ve son
sahneleri düzenleyebilirsiniz. Ayr›ca,
karttaki foto¤raflar› ve videolar› otomatik
slayt gösterisi olarak izleyebilirsiniz.

Kiﬂisel bilgisayarda düzenlenen bir video, karta geri yaz›lamaz ve foto¤raf
makinesiyle izlenemez.

Kiﬂisel Bilgisayarda ‹zleme ve Düzenleme
(SoomBrowser EX/ImageBrowser için PDF dosyas› kullan›m k›lavuzuna
bak›n.)

Karta kay›tl› videolar, kiﬂisel bilgisayara
aktar›labilir ve ZoomBrowser EX/Image
Browser (verilen yaz›l›m) ile izlenebilir veya
düzenlenebilir. Ayr›ca, bir videodan tek bir
kare al›nabilir ve bu bir foto¤raf olarak
kaydedilebilir.

Videonun kiﬂisel bilgisayarda düzgün bir ﬂekilde izlenmesi için, kiﬂisel
bilgisayar›n yüksek performansl› bir model olmas› gerekir. ZoomBrowser
EX/ImageBrowser için donan›m gereksinimleri için PDF dosyas› kullan›m
k›lavuzuna bak›n.
Videolar› izlemek veya düzenlemek için piyasadan temin edilen bir yaz›l›m›
kullanmak istiyorsan›z, bu yaz›l›m›n MOV dosyalar› ile uyumlu oldu¤undan
emin olun. Piyasadan al›nan yaz›l›mlar ilgili ayr›nt›lar için yaz›l›m üreticisine
baﬂvurun.

Videolar› ‹zleme
Görüntüyü izleyin.
Görüntüleri izlemek için <
bas›n.

> tuﬂuna

Bir video seçin.
‹zlenecek görüntüyü seçmek için
< > kadran›n› çevirin.
Tek tek görüntü izlemede, sol üstte
görüntülenen <
> simgesi bunun bir
video oldu¤unu gösterir.
‹ndeks ekran›nda, görüntünün sol
kenar›ndaki z›mba çizgisi bunun bir video
oldu¤unu gösterir. Videolar indeks
ekran›nda görüntülenemeyece¤i için,
tek tek görüntü izlemeye geçmek için
< > tuﬂuna bas›n.

Tek tek görüntü izleme ekran›nda
<
> bas›n.
Altta video izleme paneli görüntülenir.

Videoyu izleyin.

Hoparlör

[< >] (‹zleme) ö¤esini seçin, sonra
< > tuﬂuna bas›n.
Video izlenmeye baﬂlar.
< > tuﬂuna bas›larak video izleme
duraklat›labilir.
Video izleme esnas›nda, <
> kadran›
çevrilerek ses seviyesi ayarlanabilir.
‹zleme prosedürüyle ilgili daha fazla
ayr›nt› için bir sonraki sayfaya bak›n.

Videolar› ‹zleme

‹zleme Aç›klamas›

‹ﬂlev
Ç›k›ﬂ
‹zleme
A¤›r çekim
‹lk kare

Tek tek görüntü izlemeye geri döner.
< > tuﬂuna basarak izleme ve durdurma aras›nda
geçiﬂ yap›l›r.
<
> tuﬂuna basarak a¤›r çekim h›z›n› ayarlay›n.
A¤›r çekim h›z› sa¤ üstte gösterilir.
Videonun ilk karesi görüntülenir.

Önceki kare

<
<

Sonraki kare

< > tuﬂuna her bas›ﬂta video kare kare atlayarak
gösterilir. < > tuﬂu bas›l› tutulursa, video ileri sar›l›r.

Son kare
Düzenleme

> tuﬂuna her bas›ld›¤›nda bir önceki kare görüntülenir.
> tuﬂu bas›l› tutulursa, video geri sar›l›r.

Videonun son karesi görüntülenir.
Düzenleme ekran› görüntülenir (sf. 206)
‹zleme konumu
‹zleme süresi

Ses Seviyesi

<
> kadran›n› çevirerek yerleﬂik hoparlörün (sf. 204)
ses seviyesi ayarlanabilir.

Tam ﬂarjl› bir LP-E6 Pil Paketi ile 23°C/73°F’ta yaklaﬂ›k 4 saat sürekli
çekim yap›labilir.
Tek tek görünü izleme esnas›nda <INFO> tuﬂuna bas›l›rsa, çekim
bilgileri ekran›na (sf. 266) geçilir.
Video çekim esnas›nda bir foto¤raf çekilirse, video izleme esnas›nda
yaklaﬂ›k 1 sn. boyunca çekilen foto¤raf görüntülenir.
Foto¤raf makinesi video izlemesi için bir televizyon setine ba¤lan›rsa
(sf. 209, 212) ses seviyesini televizyon seti ile ayarlay›n. (<
> kadran›
çevrildi¤inde ses seviyesi ayarlanamaz.)

Videonun ‹lk ve Son Sahnelerini Düzenleme
Videonun ilk ve son sahnesi 2 sn.’lik art›ﬂlarla düzenlenebilir.

Video izleme ekran›nda [ ] ö¤esini
seçin.
Düzenleme ekran› görüntülenir.

Düzenlenecek bölümü belirleyin.
[ ] (Baﬂ›n› kes) veya [ ] (Sonucu kes)
ö¤esini seçin, sonra <
> tuﬂuna bas›n.
Düzenlenecek bölümü belirlemek için,
<
> tuﬂuna basarak ileri sar›n veya < >
kadran›n› (sonraki kare)
çevirerek düzenlenecek bölümü seçin, sonra
< > tuﬂuna bas›n.
Hangi bölümün düzenlenece¤ine karar
verdikten sonra < > tuﬂuna bas›n.Ekran›n
üst k›sm›nda mavi renkte vurgulanan bölüm,
kalan k›s›md›r.

Düzenlenen videoyu kontrol edin.
[ ] ö¤esini seçin ve mavi renkte vurgulanan
bölümü izlemek için < > tuﬂuna bas›n.
Düzenlemeyi de¤iﬂtirmek için, 2. ad›ma geri dönün.
Düzenleme iﬂlemini iptal etmek için [ ] ö¤esini
seçin ve < > tuﬂuna bas›n.

Videoyu kaydedin.
[

] ö¤esini seçin, sonra <

> tuﬂuna bas›n.

Kay›t ekran› görüntülenir.
Yeni bir video olarak kaydetmek için, [Yeni
dosya] ö¤esini seçin. Bu dosyay› kaydedip,
orijinal video dosyas›n›n üzerine yazmak için
[Üzerine yaz] ö¤esini seçin. Sonra < > tuﬂuna
bas›n.
Düzenleme iﬂlemi 1 sn.’lik art›ﬂlarla ([ ] ile gösterilen konum) yap›ld›¤›
için, videonun tam olarak nerede düzenlenece¤i belirlenen konuma
göre farkl›l›k gösterebilir.
Kartta yeterli boﬂ alan yoksa, [Yeni dosya] ö¤esi seçilemez.
ZoomBrowser EX/ImageBrowser (size verilen yaz›l›m), daha fazla
düzenleme iﬂlevi sa¤lar.

Slayt Gösterisi (Otomatik ‹zleme)
Karttaki görüntüleri otomatik slayt gösterisi olarak izleyebilirsiniz.

[Slayt gösterisi] ö¤esini seçin.
[
] sekmesinde [Slayt gösterisi]
ö¤esini seçin, sonra < > tuﬂuna
bas›n.
‹zlenecek görüntü say›s›

‹zlenecek görüntüleri seçin.
< > tuﬂuna basarak istedi¤iniz seçene¤i
belirleyin, sonra < > tuﬂuna bas›n.

[Tüm görüntüler/Videolar/Foto¤raflar]
< > tuﬂuna basarak aﬂa¤›dakilerden
birini seçin: [ Tüm görüntüler/
Videolar/< >Foto¤raflar]. Sonra
< > tuﬂuna bas›n.

[Tarih/Klasör/Oranlama]
< > tuﬂuna basarak aﬂa¤›dakilerden
birini seçin: [
Tarih/
Klasör/
Oranlama].
<
> ö¤esi vurguland›¤›nda
<INFO> tuﬂuna bas›n.
< > tuﬂuna basarak istedi¤iniz seçene¤i
belirleyin, sonra < > tuﬂuna bas›n.
Ö¤e

‹zleme Aç›klamas›

Tüm görüntüler Karttaki tüm videolar ve foto¤raflar izlenir.
Tarih

Seçilen çekim tarihine ait videolar ve foto¤raflar izlenir.

Klasör

Seçilen klasördeki foto¤raflar ve videolar izlenir.

Videolar

Sadece karttaki videolar izlenir.

Foto¤raflar Sadece karttaki foto¤raflar izlenir.
Oranlama

Kartta bulunan sadece seçilen oranlamaya uygun videolar
ve foto¤raflar izlenir.

Slayt Gösterisi (Otomatik ‹zleme)

[Kurulum] ö¤esini istedi¤iniz gibi
ayarlay›n.
[Kurulum] ö¤esini seçmek için < >
tuﬂuna bas›n, sonra < > tuﬂuna bas›n.
[Görüntüleme süresi] (foto¤raflar),
[Tekrarla] ve [Geçiﬂ efekti]
seçeneklerini ayarlad›ktan sonra
<MENU> tuﬂuna bas›n.
[Görüntüleme süresi]

[Tekrarla]

[Geçiﬂ efekti]

Slayt gösterisini baﬂlat›n.
< > tuﬂuna basarak [Baﬂlat] ö¤esini
seçin, sonra < > tuﬂuna bas›n.
[Görüntü yükleniyor…] ö¤esi
görüntülendikten sonra, slayt gösterisi baﬂlar.

Slayt gösterisinden ç›k›n.
Slayt gösterisinden ç›kmak ve ayar
ekran›na geri dönmek için <MENU>
tuﬂuna bas›n.
Slayt gösterisini duraklatmak için
tuﬂuna bas›n. Duraklatma
esnas›nda görüntünün sol üst k›sm›nda
ö¤esi görüntülenir.
Slayt gösterisine devam etmek için tekrar
tuﬂuna bas›n.
Otomatik izleme esnas›nda foto¤raf görüntüleme format›n› de¤iﬂtirmek
için <INFO> tuﬂuna basabilirsiniz.
Video izleme esnas›nda, <
> kadran›n› çevirerek ses seviyesini
ayarlayabilirsiniz.
Duraklatma esnas›nda, < > kadran›n› çevirerek bir sonraki çekimi
görüntüleyebilirsiniz.
Slayt gösterisi esnas›nda, otomatik kapanma iﬂlevi etkili olmaz.
Görüntüleme süresi, görüntüye ba¤l› olarak de¤iﬂebilir.
Slayt gösterisini bir televizyon setinde göstermek için 209-212. sayfalara bak›n.

Görüntüleri Televizyonda ‹zleme
Foto¤raflar› ve videolar› bir televizyon setinde de görüntüleyebilirsiniz.
Foto¤raf makinesi ve televizyon aras›ndaki ba¤lant›y› kurmadan veya
kesmeden önce foto¤raf makinesini ve televizyonu kapat›n.
Videonun ses seviyesini televizyonla ayarlay›n.
Televizyon setine ba¤l› olarak, görüntülenen çekimin bir bölümü kesilebilir.

HD (High-Definition) Televizyon Setlerinde Görüntüleme
HTC-100 HDMI Kablosu (ayr› sat›l›r) gerekir.

HDMI kablosunu foto¤raf
makinesine ba¤lay›n.
Fiﬂi < >HDMI MINI> logosu foto¤raf
makinesine arkas› dönük kalacak ﬂekilde
<HDMI OUT> terminaline tak›n.

HDMI kablosunu televizyon setine
ba¤lay›n.
HDMI kablosunu televizyonun HDMI IN
ba¤lant› noktas›na tak›n.

Televizyonu aç›n ve ba¤lant›
noktas›n› seçmek için televizyonun
video giriﬂini de¤iﬂtirin.
Foto¤raf makinesinin açma/kapama
dü¤mesini <ON> konumuna getirin.

Görüntüleri Televizyonda ‹zleme

<

> tuﬂuna bas›n.
Görüntü televizyon ekran›nda görüntülenir.
(Foto¤raf makinesinin LCD ekran›nda
hiçbir ﬂey görüntülenmez.)
Görüntü, otomatik olarak foto¤raf
makinesinin en yüksek çözünürlük
ayar›nda görüntülenir.
<INFO> tuﬂuna basarak ekran format›
de¤iﬂtirilebilir.
Videolar› izlemek için 204. sayfaya bak›n.

Foto¤raf makinesinin <HDMI OUT> terminaline baﬂka herhangi bir
cihaz› ba¤lamay›n. Aksi takdirde ar›za oluﬂabilir.
Baz› televizyonlarda çekilen görüntüler izlenemez. Bu durumda, size
verilen AV kablosunu kullanarak televizyona ba¤lan›n.
Foto¤raf makinesinin <A/V OUT> terminali ve <HDMI OUT> terminali
ayn› anda kullan›lamaz.

Görüntüleri Televizyonda ‹zleme

HDMI CEC TV setleri için
HDMI CEC* uyumlu bir televizyon seti HDMI kablosuyla foto¤raf makinesine
ba¤land›¤›nda, izleme iﬂlemleri için televizyonun uzaktan kumandas› kullan›labilir.
ADMI standart iﬂlevi, birden fazla HDMI cihaz›n›n tek bir uzaktan kumanda ünitesiyle
kontrol edilmesini sa¤lar.

[HDMI ile Kontrol] ö¤esini seçin.
[
] sekmesinde [HDMI ile kontrol] ö¤esini
seçin, sonra < > tuﬂuna bas›n. [Etkin]
ö¤esini seçin, sonra < > tuﬂuna bas›n.
Foto¤raf makinesi bir foto¤raf makinesine
ba¤land›¤›nda, televizyon seti giriﬂi
otomatik olarak foto¤raf makinesine ba¤l›
HDMI ba¤lant› noktas›na geçer. Foto¤raf
makinesinin <
> tuﬂuna bas›ld›¤›nda
izleme iﬂlemleri için televizyonun uzaktan
kumandas› kullan›labilir.

Foto¤raf izleme menüsü

Video izleme menüsü

: Geri
: 9 görüntülü indeks
: Slayt gösterisi
: Çekim bilgileri ekran›
: Döndürme
: Video Oynatma

Bir foto¤raf veya video seçin.
Uzaktan kumanday› televizyon setine çevirin
ve görüntüyü seçmek için <
> tuﬂuna bas›n.
Sonra Enter tuﬂuna bas›n.
Menü görüntülenir. Görüntülenen
menü foto¤raflar ve videolar için farkl›d›r.
tuﬂuna basarak istedi¤iniz seçene¤i
belirleyin, sonra Enter tuﬂuna bas›n.
Slayt gösterisinde, uzaktan kumandan›n
tuﬂuna basarak bir seçenek belirleyin,
sonra Enter tuﬂuna bas›n.
[Geri dön] ö¤esi seçilir ve Enter tuﬂuna
bas›l›rsa, menü kaybolur ve görüntü seçimi
için
tuﬂu kullan›labilir.

Baz› televizyon setlerinde önce HDMI CEC ba¤lant›s›n› kurman›z gerekir.
Ayr›nt›lar için, televizyonun kullan›m k›lavuzuna bak›n.
Baz› televizyonlar, HDMI CEC uyumlu olsalar bile düzgün çal›ﬂmayabilirler. Bu
durumda, HDMI kablosunu sökün, foto¤raf makinesinin [
HDMI ile kontrol]
menüsünü [Devre d›ﬂ›] olarak ayarlay›n ve izleme iﬂlemlerini kontrol etmek için
foto¤raf makinesini kullan›n.

Görüntüleri Televizyonda ‹zleme

HD (High-Definition) Olmayan Televizyon Setlerinde Görüntüleme
Size verilen AV kablosunu foto¤raf
makinesine ba¤lay›n.
Fiﬂi <Canon> logosu foto¤raf makinesine
dönük kalacak ﬂekilde <A/V OUT>
terminaline tak›n.
(K›rm›z›)
(Beyaz)
(Sar›)

AV kablosunu televizyon setine
ba¤lay›n.
Av kablosunu, televizyonun IN terminaline
ve ses IN terminaline ba¤lay›n.

Televizyonu aç›n ve ba¤lant›
noktas›n› seçmek için televizyonun
video giriﬂini de¤iﬂtirin.
Foto¤raf makinesinin açma/kapama
dü¤mesini <ON> konumuna getirin.
tuﬂuna bas›n.
Görüntü televizyon ekran›nda
görüntülenir. (Foto¤raf makinesinin LCD
ekran›nda hiçbir ﬂey görüntülenmez.)
Videolar› izlemek için 204. sayfaya bak›n.

Size verilenden baﬂka AV kablosu kullanmay›n. Farkl› bir kablo kullan›l›rsa
çekimler düzgün görüntülenmeyebilir.
Video sistemi format› televizyonunki ile eﬂleﬂmiyorsa, çekimler düzgün
görüntülenmez. [ Video sistemi] menü seçene¤iyle uygun video sistemi
format›n› ayarlay›n

Görüntüleri Korumaya Alma
Bir görüntünün korumaya al›nmas› kazara silinmesini önler.
[Görüntüleri korumaya al] ö¤esini seçin.
sekmesinde [Görüntü korumaya
al] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna
bas›n.
Koruma ayar› ekran› görüntülenir.

Görüntüyü seçin ve korumaya al›n.

Görüntü koruma simgesi

[Görüntüleri seç] ö¤esini seçin, sonra
< > tuﬂuna bas›n.
Korumaya al›nacak görüntüyü seçmek
için < > kadran›n› çevirin, sonra < >
tuﬂuna bas›n.
Görüntü korumaya al›nd›¤›nda, ekran›n
üst k›sm›nda <
> simgesi görüntülenir.
Görüntü korumas›n› iptal etmek için tekrar
< > tuﬂuna bas›n. <
> simgesi
kaybolur.
Baﬂka bir görüntüyü korumaya almak için
2. ad›m› tekrarlay›n.
Görüntü korumas›ndan ç›kmak için
<MENU> tuﬂuna bas›n. Menü yeniden
görüntülenir.

Görüntüleri Korumaya Alma

Klasördeki ve Karttaki Tüm Görüntüleri Korumaya Alma
Kartta veya klasördeki görüntülerin tümünü tek iﬂlemle korumaya alabilirsiniz.
[ Görüntüleri korumaya al] menü seçene¤i,
[Klasördeki tüm görüntüler] veya [Karttaki tüm
görüntüler] olarak ayarland›¤›nda,karttaki veya
klasördeki tüm görüntüler korumaya al›n›r.
Görüntü korumas›n› iptal etmek için [Klasördeki
tüm görüntülerin korumas›n› kald›r] veya
[Karttaki tüm görüntülerin korumas›n›
kald›r] ö¤esini seçin.

Kart formatland›¤›nda (sf. 48), koruma alt›ndaki görüntüler de silinir.
Videolar da korumaya al›nabilir.
Bir görüntü korumaya al›nd›¤› takdirde, foto¤raf makinesinin silme iﬂleviyle
silinemez. Korumaya al›nm›ﬂ bir görüntüyü silmek için önce korumay›
iptal edin.
Tüm görüntüler silinirse (sf. 216), sadece koruma alt›ndaki görüntüler
korunur. Bu iﬂlem gereksiz çekimleri tek seferde silmek için kullan›ﬂl›d›r.

Görüntüleri Silme
Görüntüleri tek tek veya toplu halde silebilirsiniz. Koruma alt›ndaki görüntüler
(sf. 213) silinemez.
Görüntü silindikten sonra geri kurtar›lamaz. Silmeden önce görüntüye
ihtiyac›n›z olmad›¤›ndan emin olun. Önemli görüntülerin kazara
silinmesini önlemek için, bunlar› korumaya al›n. RAW+JPEG görüntünün
silinmesi hem RAW hem de JPEG görüntüyü siler.

Tek Tek Görüntü Silme
Silinecek görüntüyü ekrana getirin.
< > tuﬂuna bas›n.
Ekran›n alt› k›sm›nda bir silme diyalogu
görüntülenir.

Görüntüyü silin.
[Sil] ö¤esini seçin, sonra <
> tuﬂuna
bas›n. Görüntülenen resim silinir.

Görüntüleri Toplu Halde Silmek için <

> ile ‹ﬂaretleme

Silinecek görüntüler iﬂaretlendi¤inde tek seferde topluca silinebilirler.
[Görüntüleri sil] ö¤esini seçin.
[ ] sekmesinde [Görüntüleri sil]
ö¤esini seçin, sonra < > tuﬂuna bas›n.

Görüntüleri Silme

[Görüntüleri seç ve sil] ö¤esini seçin.
[Görüntüleri seç ve sil] ö¤esini seçin,
sonra < > tuﬂuna bas›n.
Resimler görüntülenir.
Üç görüntülü ekran› getirmek için
<
> tuﬂuna bas›n. Tek tek görüntü
izlemeye geri dönmek için < > tuﬂuna
bas›n.

Silinecek görüntüleri seçin.
Silinecek görüntüyü seçmek için <
kadran›n› çevirin ve sonra < >
tuﬂuna bas›n.
< > iﬂareti sol üstte görüntülenir.

>

Silmek üzere baﬂka bir görüntü seçmek
için 3. ad›m› tekrarlay›n.

Görüntüleri silin.
< > tuﬂuna bas›n.
[Tamam] ö¤esini seçin, sonra <
tuﬂuna bas›n.
Seçilen görüntüleri silinir.

Klasördeki ve Karttaki Tüm Görüntüleri Silme
Kartta veya klasördeki görüntülerin tümünü tek iﬂlemle silebilirsiniz.
[
Görüntüleri sil] menü seçene¤i, [Klasördeki tüm görüntüler]
veya [Karttaki tüm görüntüler] olarak ayarland›¤›nda, karttaki veya
klasördeki tüm görüntüler silinir.

Koruma alt›ndaki görüntüleri de silmek için kart› formatlay›n (sf. 48).

>

Görüntü ‹zleme Ayarlar›n› De¤iﬂtirme
LCD Monitör Parlakl›¤›n› Ayarlama
LCD monitörün daha kolay okunmas› için parlakl›¤›n› ayarlayabilirsiniz.

[LCD parlakl›¤›] ö¤esini seçin.
[< >] sekmesinde [LCD parlakl›¤›]
ö¤esini seçin, sonra < > tuﬂuna
bas›n.

Parlakl›¤› ayarlay›n.
Gri tabloya baﬂvurarak, parlakl›¤›
ayarlamak için <
> tuﬂuna bas›n,
sonra < > tuﬂuna bas›n.

Görüntü pozunu kontrol etmek için histograma bakman›z önerilir (sf. 193).

Görüntü ‹zleme Ayarlar›n› De¤iﬂtirme

Dikey Görüntüleri Otomatik Döndürme
Dikey görüntüler otomatik olarak döndürülür ve foto¤raf
makinesinin LCD monitöründe ve bilgisayar ekran›nda
yatay de¤il dikey görüntülenir. Bu özelli¤in ayar›
de¤iﬂtirilemez.

[Otomatik döndür] ö¤esini seçin.
[< >] sekmesinde [Otomatik döndür]
ö¤esini seçin, sonra < > tuﬂuna bas›n.

Otomatik döndürmeyi ayarlay›n.
‹stedi¤iniz ayar› seçin, sonra <
tuﬂuna bas›n.

>

Aç›k
Dikey görüntüler, hem foto¤raf makinesinin LCD monitöründe hem de
bilgisayar ekran›nda otomatik olarak döndürülür.
Aç›k
Dikey görüntüler sadece kiﬂisel bilgisayarda otomatik olarak döndürülür.
Kapal›
Dikey görüntü döndürülemez

Otomatik döndürme iﬂlemi, otomatik döndürme özelli¤i [Kapal›]
seçene¤ine ayarlanm›ﬂken çekilen dikey görüntülere uygulanamaz.
Özellik izleme için sonradan [Aç›k] olarak ayarlansa bile döndürülmezler.
Görüntü çekiminden hemen sonra, gözden geçirme esnas›nda dikey
görüntüler döndürülmez.

Dikey förüntü foto¤raf makinesi yukar› ve aﬂa¤› do¤ru tutulurken
çekilirse, görüntü izleme için otomatik olarak döndürülmeyebilir.
Görüntü kiﬂisel bilgisayarda otomatik olarak döndürülmezse bu kullan›lan
yaz›l›m›n görüntü döndürme özelli¤ine sahip olmad›¤›n› gösterir.
Size verilen yaz›l›m›n kullan›lmas› tavsiye edilir.

Görüntüleri Çekim
Sonras› ‹ﬂlemleme
Görüntüler çekildikten sonra, Yarat› filtreler uygulanabilir veya
görüntü yeniden boyutland›r›labilir (daha düﬂük bir piksel say›s›na).
Ayr›ca, RAW görüntüler de foto¤raf makinesiyle iﬂlemlenebilir.

EOS 60D d›ﬂ›nda bir foto¤raf makinesiyle çekilmiﬂ görüntüleri
iﬂlemlemek mümkün olmayabilir.
Görüntülerin burada aç›kland›¤› ﬂekliyle çekim sonras›
iﬂlemlenmesi, foto¤raf makinesi <DIGITAL> terminali ile bir
kiﬂisel bilgisayara ba¤land›¤›na yap›lamayabilir.

Yarat›c› Filtreler
Görüntüye aﬂa¤›da belirtilen Yarat›c› filtreleri uygulayabilir ve yeni bir görüntü
olarak kaydedebilirsiniz: Grenli S/B, Yumuﬂak odak, Oyuncak kamera efekti
ve Minyatür efekti. M <
> ve S <
> görüntülere yarat›c› efektler
uygulanamaz.

[Yarat›c› filtreler] ö¤esini seçin.
[< > Yarat›c› filtreler] menüsünü seçin,
sonra < > tuﬂuna bas›n.
Resimler görüntülenir.

Bir görüntü seçin.
Filtre uygulamak istedi¤iniz görüntüyü
seçin.
<
> tuﬂuna basarak indeks ekran›na
geçebilir ve bir görüntü seçebilirsiniz.

Bir filtre seçin.
< > tuﬂuna bas›ld›¤›nda filtreler
görüntülenir.
Filtreyi seçmek için <
> tuﬂuna
bas›n, sonra < > tuﬂuna bas›n.
‹lgili filtre uygulanm›ﬂ görüntü ekrana
gelir.

Filtre efektini ayarlay›n.
Filtre efektini ayarlamak için <
>
tuﬂuna bas›n, sonra < > tuﬂuna bas›n.
Minyatür efektinde, <
> tuﬂuna bas›n
ve efektin net görünmesini istedi¤iniz
(beyaz çerçeve içindeki) alan› seçin.
Sonra < > tuﬂuna bas›n.

Yarat›c› Filtreler

Görüntüyü kaydedin.
Görüntüyü kaydetmek için [Tamam]
ö¤esini seçin.
Hedef klasörü ve görüntü dosyas›
numaras›n› not edin, sonra [Tamam]
tuﬂuna bas›n.
Baﬂka bir görüntüye filtre uygulamak
için 2-5. ad›mlar› tekrarlay›n.
Ç›k›ﬂ yapmak ve menüye dönmek için
< MENU> tuﬂuna bas›n.
+JPEG görüntülerde, <
> görüntüye Yarat›c› filtre uygulan›r
ve bir JPEG görüntü olarak kaydedilir.
M
+JPEG ve S
+JPEG görüntülerde Yarat›c› filtre JPEG
görüntüye uygulan›r.

Yarat›c› Filtre Özellikleri
Grenli S/B
Görüntüyü grenli ve siyah/beyaz hale getirir. Kontrast ayar› yap›larak
siyah/beyaz efekti de¤iﬂtirilebilir.
Yumuﬂak odak
Çekime yumuﬂak bir görünüm kazand›r›r. Bulan›kl›k ayar› yap›larak,
yumuﬂakl›k derecesi belirlenebilir.
Oyuncak kamera efekti
Bir oyuncak kameraya özgü renk da¤›l›m› sa¤lar ve görüntünü dört
kenar›n› karart›r. Renk tonu ayarlanarak renk da¤›l›m› ayarlanabilir.
Minyatür efekti
Üç boyutlu görüntü efekti sa¤lar. 4. ad›mda <INFO> tuﬂuna basarak
görüntünün net görünmesini istedi¤iniz alana taﬂ›nan beyaz çerçevenin
yönünü (dikey/yatay) de¤iﬂtirebilirsiniz.

Yeniden boyutland›rma
Bir görüntüyü daha düﬂük bir piksel boyutuyla yeniden boyutland›rabilir
ve yeni bir görüntü olarak kaydedebilirsiniz. Sadece JPEG L/M/S1/S2
görüntüler yeniden boyutland›r›labilir. JPEG S3 ve RAW görüntüler yeniden
boyutland›r›lamaz.

[Yeniden boyutland›r] ö¤esini seçin.
[< > Yeniden boyutland›r] menüsünü
seçin, sonra < > tuﬂuna bas›n.
Resimler görüntülenir.

Bir görüntü seçin.
Yeniden boyutland›rmak istedi¤iniz görüntüyü
seçin.
<
> tuﬂuna basarak indeks ekran›na
geçebilir ve bir görüntü seçebilirsiniz.

‹stedi¤iniz görüntü boyutunu seçin.
Görüntü boyutlar›n› görüntülemek için
< > tuﬂuna bas›n.
<
> tuﬂuna basarak istedi¤iniz görüntü
boyutunu belirleyin, sonra < > tuﬂuna
bas›n.
Hedef boyutlar

Görüntüyü kaydedin.
Görüntüyü kaydetmek için [Tamam] ö¤esini
seçin.
Hedef klasörü ve görüntü dosyas› numaras›n›
not edin, sonra [Tamam] tuﬂuna bas›n.
Baﬂka bir görüntüyü yeniden boyutland›rmak
için 2 - 4. ad›mlar› tekrarlay›n.
Ç›k›ﬂ yapmak ve menüye dönmek için
<MENU> tuﬂuna bas›n.

Yeniden boyutland›rma

Orijinal Görüntü Boyutuna Göre Yeniden Boyutland›rma Seçenekleri
Mevcut Yeniden Boyutland›rma Ayarlar›

Orijinal Görüntü
Boyutu

Görüntü Boyutlar› Hakk›nda
3. ad›mda görüntülenen [8.0M 3456x2304] görüntü boyutunun en/boy oran›
3:2’dir. En/boy oranlar›na göre görüntü boyutu aﬂa¤›daki tabloda verilir.
Y›ld›zl› görüntü kayd› kalitesinde, piksel say›s› ayarlanan en/boy oran›yla
tam olarak eﬂleﬂmez. Görünü k›smen k›rp›l›r.

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

megapiksel

piksel

piksel

piksel

piksel

RAW Görüntüleri Foto¤raf Makinesinde ‹ﬂleme
görüntüleri foto¤raf makinesinde iﬂleyebilir ve bir JPEG görüntü olarak
kaydedebilirsiniz. RAW görüntünün kendisini de¤iﬂtirilemez ancak bir RAW
görüntü farkl› koﬂullara göre iﬂlenerek bir dizi JPEG görüntü elde edilebilir.
M<
> ve S <
> görüntüleri, bu foto¤raf makinesi ile iﬂlenemedi¤ini not edin.
Bu görüntüleri iﬂlemek için Digital Photo Professional (size verilen yaz›l›m)
kullan›n.

[RAW görüntü iﬂleme] ö¤esini seçin.
[ RAW görüntü iﬂleme] menüsünü
seçin, sonra < > tuﬂuna bas›n.
çekimler görüntülenir.

Bir görüntü seçin.
‹ﬂlemek istedi¤iniz görüntüyü seçin.
tuﬂuna basarak indeks ekran›na
geçebilir ve bir görüntü seçebilirsiniz.

Görüntüyü iﬂleyin.
< > tuﬂuna bast›ktan hemen sonra
RAW iﬂleme seçenekleri görüntülenir
(sf. 226, 227).
<
><
> tuﬂuna basarak bir seçene¤i
belirleyin ve ayar› de¤iﬂtirmek için < >
kadran›n› çevirin.
Ekrandaki görüntü, "Parlakl›k",
"Beyaz ayar›" ve di¤er ayarlar› yans›t›r.
Çekim esnas›ndaki görüntü ayarlar›na
geri dönmek için <INFO> tuﬂuna bas›n.

RAW Görüntüleri Foto¤raf Makinesinde ‹ﬂleme

Ayar ekran›n› görüntüleme
Ayar ekran›n› görüntülemek için < >
tuﬂuna bas›n. Ayar› de¤iﬂtirmek için <
>
veya < > kadran›n› çevirin. 3. ad›mdaki
ekrana dönmek için < > tuﬂuna bas›n.

Görüntüyü kaydedin.
[< >] (Kaydet) ö¤esini seçin, sonra
< > tuﬂuna bas›n.
Görüntüyü kaydetmek için [Tamam]
ö¤esini seçin.
Hedef klasörü ve görüntü dosyas› numaras›n›
not edin, sonra [Tamam] tuﬂuna bas›n.
2. ad›mdaki ekran yeniden görüntülenir.
Baﬂka bir görüntüyü iﬂlemek için 2 - 4.
ad›mlar› tekrarlay›n.
Ç›k›ﬂ yapmak ve menüye dönmek için
<MENU> tuﬂuna bas›n.

Büyütülmüﬂ Ekran Hakk›nda
3. ad›mda < > tuﬂuna bas›ld›¤›nda görüntü büyütülür. Büyütme,
[RAW görüntü iﬂleme] seçene¤inde ayarlanan [Kalite] piksek say›s›na ba¤l›
olarak farkl›laﬂ›r. Büyütülmüﬂ görüntü üzerinde gezinmek için < > ö¤esini
kullan›n. Görüntü iﬂleme esnas›nda [
Büyütme] seçene¤i gri renkte
gösterilirse, görüntü büyütülemez. Görüntü büyütülmüﬂken, büyütülmüﬂ
görünümden ç›kmak için <
> tuﬂuna bas›n.

En/Boy Oran›yla Görüntüler
Canl› Görünüm en/boy oran›yla ([4:3] [16:9] [1:1]) çekilmiﬂ görüntüler ilgili en/boy
oran›yla görüntülenir. JPEG görüntüler de ayarlanan en/boy oran› ile kaydedilir.

RAW Görüntüleri Foto¤raf Makinesinde ‹ﬂleme

RAW Görüntü ‹ﬂleme Seçenekleri
Parlakl›k
1/3 durakl› art›ﬂlarla ±1 aral›¤›nda parlakl›k ayar› yap›labilir. Ekrandaki
çekimde ayar›n efektleri yans›t›l›r.
Beyaz ayar› (sf. 96)
Beyaz ayar› seçilebilir. [
] ö¤esi seçilirse, renk s›cakl›¤› ayar› için
<
> kadran› kullan›l›r. Ekrandaki çekimde ayar›n efektleri yans›t›l›r.

Resim Stili (sf. 90)
Resim Stili seçilebilir. Netlik gibi parametreleri ayarlamak için ayar
ekran›n› getirmek üzere < > tuﬂuna bas›n. Bir parametre seçmek
için < > kadran›n› çevirin, sonra <
> kadran›n› çevirerek istedi¤iniz
ﬂekilde ayar yap›n. Ayar› tamamlamak için <
> tuﬂuna bas›n ve ayar
ekran›na geri dönün. Ekrandaki çekimde ayar›n efektleri yans›t›l›r.

Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici (sf. 101)
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtiriciyi ayarlayabilirsiniz. Ekrandaki çekimde ayar›n
efektleri yans›t›l›r.

Yüksek ISO h›z› parazit azaltma (sf. 254)
Yüksek ISO h›zlar› için parazit azaltma ayar› yap›labilir. Ekrandaki çekimde
ayar›n efektleri yans›t›l›r. Efekt kolayl›kla görülemiyorsa, <

> tuﬂuna

basarak görüntüyü büyütün. (Normal görünüme dönmek için <

>

tuﬂuna bas›n.)
[Güçlü] ayar efektini kontrol etmek için görüntüyü büyütün. Görüntünün
tek resim format›nda görüntülenmesi [Güçlü] ayar› yap›lm›ﬂ olsa bile sadece
[Standart] efekti görüntüler.

Görüntü kay›t kalitesi (sf. 84)
RAW görüntüden dönüﬂtürülerek kaydedilecek JPEG görüntünün piksel
say›s›n› ve görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz. Görüntülenen boyut, örne¤in
[8.0M 3456x2304], 3:2 en/boy oran›na sahip olur. Her bir en/boy oran›n›n
piksel say›s› 223. sayfada belirtilir.

RAW Görüntüleri Foto¤raf Makinesinde ‹ﬂleme

Renk alan› (sf. 110)
sRGB veya Adobe RGB seçimi yapabilirsiniz. Foto¤raf makinesinin LCD
monitörü Adobe RGB ile uyumlu olmad›¤› için, bu iki renk alan›ndan biri
ayarland›¤›nda görüntü çok farkl› görünebilir.
Periferi ayd›nlatmas› düzeltisi (sf. 102)
[Etkin] veya [Devre d›ﬂ›] olarak ayarlayabilirsiniz. [Etkin] olarak
ayarland›¤›nda, düzeltilen görüntü ekrana getirilir. Efekt kolayl›kla
görülemiyorsa, < > tuﬂuna basarak görüntüyü büyütün ve görüntü
köﬂelerine bak›n. (Normal görünüme dönmek için <
> tuﬂuna bas›n.)

Çarp›kl›k düzeltisi
[Etkin] olarak ayarland›¤›nda lens kaynakl› görüntü çarp›kl›¤› düzeltilir.
[Etkin] olarak ayarland›¤›nda, çarp›kl›¤› düzeltilen görüntü ekrana getirilir.
Düzeltide görüntü periferisi k›rp›l›r. Bu nedenle görüntü biraz daha geniﬂ
görünebilir (Bu büyütülmüﬂ görüntü de¤ildir). Digital Photo Professional
(size verilen yaz›l›m) ile, görüntü periferisindeki k›rpmay› asgariye
indirerek görüntü çarp›kl›¤›n› düzeltebilirsiniz.
Görüntü çözünürlü¤ü k›smen düﬂük görünece¤inden, gerekti¤inde ayar
yapmak için Resim Stilini'nin Netlik ayar›n› kullan›n.

RAW Görüntüleri Foto¤raf Makinesinde ‹ﬂleme

Kromatik sapma düzeltisi
[Etkin] olarak ayarland›¤›nda lens kaynakl› lateral kromatik sapma düzeltilir.
[Etkin] olarak ayarland›¤›nda, düzeltilen görüntü ekrana getirilir. (Görünü
periferisi de k›smen k›rp›l›r.) Efekt kolayl›kla görülemiyorsa, <
> tuﬂuna
basarak görüntüyü büyütün. (Normal görünüme dönmek için
tuﬂuna
bas›n.) Foto¤raf makinesiyle yap›lan kromatik sapma düzeltisi, Digital Photo
Software (size verilen yaz›l›m) ile sa¤lanan kadar güçlü de¤ildir.
Bu nedenle düzelti fark edilmeyebilir. Bu durumda, kromatik sapmay›
düzeltmek için Digital Photo Professional yaz›l›m›n› kullan›n. Kromatik
sapma, bir konu kenarlar›nda rengin yanl›ﬂ çak›ﬂmas› anlam›na gelir.

Foto¤raf makinesinde iﬂlenen RAW görüntü sonucu ile Digital Photo
Professional ile iﬂlenen RAW görüntü sonucu tam olarak birbiriyle
eﬂleﬂmez.
RAW görüntüye, görüntü do¤rulama verisi (sf. 260) eklenmiﬂ olsa
bile görüntü do¤rulama verisi iﬂlem sonras› JPEG görüntüye eklenmez.

Periferi ayd›nlatma düzeltisi, çarp›kl›k düzeltisi ve
kromatik sapma düzeltisi hakk›nda
Foto¤raf makinesi ile periferi ayd›nlatma düzeltisi, çarp›kl›k düzeltisi ve
kromatik sapma düzeltisi iﬂlemi uygulamak için çekimde kullan›lan lensin
verisi foto¤raf makinesine kaydedilir. Lens verisi foto¤raf makinesine
kaydedilmemiﬂse, lens verisini kaydetmek için EOS Yard›mc› Program›n›
(size verilen yaz›l›m) kullan›n.

Sensör Temizli¤i
Foto¤raf makinesinde, görüntü sensörünün ön katman›na (düﬂük
geçiﬂli filtre) yerleﬂtirilmiﬂ tozun otomatik olarak at›lmas›n› sa¤layan
bir Kendili¤inden Temizlik Sensörü Ünitesi vard›r. Görüntüye ayr›ca
Toz Temizleme Verisi de eklenirse, kalan toz kal›nt›lar› Digital
Photo Professional (size verilen yaz›l›m) ile otomatik olarak silinir

Sensörün ön k›sm›na bulaﬂan lekeler hakk›nda
Foto¤raf makinesine d›ﬂar›dan giren tozun yan› s›ra, baz› durumlarda
foto¤raf makinesinin iç parçalar›nda s›zan ya¤ sensörün ön k›sm›na
bulaﬂabilir. Otomatik sensör temizli¤i sonras›nda gözle görünür
art›klar›n kalmas› durumunda, sensörü bir Canon Hizmet Merkezine
götürerek temizletmeniz tavsiye edilir.

Kendili¤inden Temizlik Sensörü Ünitesi çal›ﬂ›rken bile temizlik iﬂlemini
durdurmak için deklanﬂöre yar›m basabilir ve hemen çekime
geçebilirsiniz.

Otomatik Sensör Temizli¤i
Açma/kapama dü¤mesi <ON> veya <OFF> olarak ayarland›¤›nda her
seferinde Kendili¤inden Temizleme Sensörü Ünitesi otomatik olarak
çal›ﬂarak sensör önünde biriken tozu atar. Normalde bu iﬂleme özel
önem vermeniz gerekmez. Ancak, istedi¤iniz zaman sensör temizli¤i
yapabilece¤iniz gibi bu iﬂlevi devre d›ﬂ› da b›rakabilirsiniz.

Sensörü ﬁimdi Temizle
[Sensör temizli¤i] ö¤esini seçin.
[< >] sekmesinde [Sensör temizli¤i]
ö¤esini seçin, sonra <
> tuﬂuna
bas›n.

[ ﬁimdi temizle

] ö¤esini seçin.

[ﬁimdi temizle <
>] ö¤esini seçin,
sonra < > tuﬂuna bas›n.
Diyalog ekran›nda [Tamam] ö¤esini
seçin, sonra < > tuﬂuna bas›n.
Ekranda sensörün temizlenmekte
oldu¤u gösterilir. Deklanﬂör sesi duyulsa
bile çekim yap›lmaz.
En iyi sonuçlar›n elde edilmesi için, foto¤raf makinesi alt› bir masaya
veya baﬂka bir düz yüzeye yerleﬂtirilerek sabitlenmelidir.
Sensör temizleme iﬂlemi tekrarlansa bile sonuç pek fazla de¤iﬂmeyebilir.
Sensör temizli¤i bittikten hemen sonra [ﬁimdi temizle <
>] seçene¤i
geçici olarak devre d›ﬂ› kal›r.

Otomatik Sensör Temizli¤ini Devre D›ﬂ› B›rakma
2. ad›mda, [Otomatik temizlik <
>] ö¤esini seçin ve [Devre d›ﬂ›]
olarak ayarlay›n.
Açma/kapama dü¤mesi <ON> veya <OFF> olarak ayarland›¤›nda
sensör temizli¤i iﬂlemi devam etmez.

Toz Giderme Verisini Ekleme
Normalde, Kendili¤inden Temizlik Sensörü Ünitesi, çekilen görüntülerde
bulunan tozun büyük bir k›sm›n› giderir. Ancak, gözle görünür toz kalmas›
durumunda, toz kal›nt›lar›n›n data sonra giderilmesi için görüntüye Toz
Temizleme Verisi ekleyebilirsiniz. Toz Temizleme Verisi, Digital Photo
Professional (size verilen yaz›l›m) taraf›ndan toz kal›nt›lar›n› otomatik olarak
temizlemek için kullan›l›r.

Haz›rl›k
Diz beyaz bir nesne (ka¤›t vb.) edinin.
Lensin odak uzunlu¤unu 50 mm veya üstüne ayarlay›n.
Lens odak modunu <MF> olarak ayarlay›n ve oda¤› sonsuza (< >)
ayarlay›n. Lensin mesafe ölçe¤i yoksa, lens önünden bak›n ve odaklanma
halkas›n› saat yönünde sonuna kadar çevirin.
Toz Temizleme Verisini Elde Edin

[ Toz Temizleme Verisi] ö¤esini seçin.
[
] sekmesinde [Toz Temizleme
Verisi] ö¤esini seçin, sonra <
>
tuﬂuna bas›n.

[Tamam] ö¤esini seçin.
[Tamam] ö¤esini seçin ve <

> tuﬂuna

bas›n. Sensörün otomatik kendili¤inden
temizli¤i tamamland›ktan sonra bir mesaj
görüntülenir. Deklanﬂör sesi duyulsa bile
çekim yap›lmaz.

Toz Giderme Verisini Ekleme

Düz beyaz bir nesneyi foto¤raflay›n.
20 cm - 30 cm mesafeden, vizörü de
sensiz düz beyaz bir nesneyle doldurun
ve bir resim çekin.
Görüntü diyafram öncelikli AE modunda,
f/22 diyafram de¤erinde çekilir.
Görüntü kaydedilmeyece¤i için, foto¤raf
makinesinde kart tak›l› olmasa bile veri
elde edilebilir.
Resim çekildi¤inde, foto¤raf makinesi
Toz Temizleme Verisini elde etmeye baﬂlar.
Toz Temizleme Verisi elde edildi¤inde bir
mesaj görüntülenir. [Tamam] ö¤esi
seçildi¤inde menü tekrar görüntülenir.
Veri baﬂar›l› bir ﬂekilde elde edilemezse,
bununla ilgili bir mesaj görüntülenir.
Önceki sayfadaki "Haz›rl›k" prosedürünü
uygulay›n, sonra [Tamam] ö¤esini seçin.
Resmi tekrar çekin.

Toz Temizleme Verisi Hakk›nda
Toz Temizleme Verisi elde edildikten sonra, bundan seçilecek tüm JPEG ve
RAW görüntülere eklenir. Önemli bir çekim öncesinde, Toz Temizleme
Verisini yeniden elde ederek güncellemeniz gerekir. Size verilen yaz›l›mla
toz kal›nt›lar›n› otomatik olarak temizlemek için CD-ROM’daki Yaz›l›m Kullan›m
K›lavuzuna bak›n. Görüntüye ekli Toz Temizleme Verisi o kadar küçüktür ki
görüntü dosya boyutunda pek az etkilerler.

Yeni bir beyaz ka¤›t sayfas› gibi düz bir beyaz nesne kulland›¤›n›zdan emin olun.
Ka¤›tta desen veya tasar›m varsa, toz verisi gibi alg›lanabilir ve yaz›l›m›n toz
temizleme netli¤ini etkileyebilir.

Manuel Sensör Temizli¤i
Otomatik sensör temizli¤i ile giderilemeyen toz bir üfleyici vb. cihazla manuel
olarak giderilebilir. Görüntü sensörünün yüzeyi son derece hassast›r.
Sensörün do¤rudan temizlenmesi gerekiyorsa, bu iﬂlemin Canon
Hizmet Merkezi'nde yap›lmas› önerilir.
Sensörü temizlemeden önce, lensi foto¤raf makinesinden ç›kar›n.
[Sensör temizli¤i] ö¤esini seçin.
[
] sekmesinde [Sensör temizli¤i]
ö¤esini seçin, sonra < > tuﬂuna bas›n.

[Manuel temizle] ö¤esini seçin.
[Manuel temizle] ö¤esini seçin, sonra
< > tuﬂuna bas›n.

[Tamam] ö¤esini seçin.
[Tamam] ö¤esini seçin, sonra
< > tuﬂuna bas›n.
Bir dakika içinde refleks aynas› kilitlenir
ve perde aç›l›r.
LCD ekranda “CLn” ö¤esi yan›p
söner.

Temizli¤i tamamlay›n.
Açma/kapama dü¤mesini
<KAPALI> olarak ayarlay›n.
Güç kayna¤› olarak ACK-E6 AC Adaptörü (ayr› sat›l›r) kullan›lmas›
önerilir.
Pil kullan›yorsan›z, tam ﬂarjl› oldu¤undan emin olun. AA/LR6 boyutlu
batarya sap› tak›l›rsa, manuel sensör temizli¤i yap›lamaz.

Manuel Sensör Temizli¤i

Sensör temizlenirken aﬂa¤›dakileri asla yapmay›n.
Aksi takdirde güç kesilebilir ve perde kapanabilir.
Deklanﬂör perdeleri ve görüntü sensörü hasar görebilir.
Açma/kapama dü¤mesini <OFF> olarak ayarlamak.
Pil kompart›man kapa¤›n› açmak.
Kart yuva kapa¤›n› açma.
Görüntü sensörünün yüzeyi son derece hassast›r. Sensörü dikkatle
temizleyin.
F›rças›z bir üfleyici kullan›n. F›rça, sensörü çizebilir.
Üfleyici ucunu lens montesi arkas›ndan foto¤raf makinesi içine sokmay›n.
Güç kesilirse, perde kapan›r ve deklanﬂör perdeleri veya refleks aynas›
hasar görebilir.
Sensörü temizlemek için asla s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ hava veya gaz kullanmay›n.
Üfleme ﬂiddeti sensöre hasar verebilir veya sprey gaz sensörü dondurabilir.
Üfleyiciyle giderilemeyen lekeler kal›rsa, sensörün Canon Hizmet Merkezi
taraf›ndan temizlenmesi önerilir.

Görüntüleri Yazd›rma
Yazd›rma iﬂlemi (sf. 236)
Foto¤raf makinesini do¤rudan bir yaz›c›ya ba¤layabilir ve karttaki
resimleri yazd›rabilirsiniz. Foto¤raf makinesi bir direkt bask›
standart olan “
PictBridge” ile uyumludur.
Dijital Bask› Emri Format› (DPOF) (sf. 245)
DPOF (Dijital Bask› Emri Format›), karttaki resimleri görüntü
seçimi, bask› say›s› vb. gibi bask› talimatlar›na göre yazd›rman›z›
sa¤lar. Tek seferde biden fazla bask› alabilir veya bask›
makinesine bask› emri verebilirsiniz.

Bask›ya Haz›rl›k
Direkt bask› prosedürü, tamamen foto¤raf makinesi taraf›ndan LCD
ekrandan bakarken yap›l›r.

Foto¤raf Makinesini Yaz›c›ya Ba¤lama
Foto¤raf makinesinin açma/kapama
dü¤mesini
konumuna
getirin.

Yaz›c›y› kurun.
Ayr›nt›lar için, yaz›c›n›n kullan›m
k›lavuzuna bak›n.

Foto¤raf makinesini yaz›c›ya
ba¤lama.
Size foto¤raf makinenizle verilen arabirim
kablosunu kullan›n.
Kabloyu <
> simgesi foto¤raf makinesi
arkas›nda kalacak ﬂekilde makinenin
<DIGITAL> terminaline tak›n.
Yaz›c›ya ba¤lanmak için yaz›c›n›n kullan›m
k›lavuzunu inceleyin.

Yaz›c›y› aç›n.
Foto¤raf makinesinin açma/kapama
dü¤mesini <ON> konumuna getirin.
Baz› yaz›c›larda bip sesi duyulabilir.

Bask›ya Haz›rl›k

6 Görüntüyü izleyin.
<
> tuﬂuna bas›n.
Resim görüntülenir ve sol üstte
foto¤rafmakinesinin yaz›c›ya
ba¤land›¤›n› belirten <
>
simgesi görünür.

Videolar yazd›r›lamaz.
Foto¤raf makinesi sadece CP Direct veya Bubble Jet Direct ile uyumlu
yaz›c›larla kullan›lamaz.
Size verilenden baﬂka arabirim kablosu kullanmay›n.
5. ad›mda uzun bir bip sesi duyulursa bu yaz›c›yla ilgili bir sorun oldu¤unu
gösterir. Hata mesaj› ile (sf. 244) belirtilen sorunu giderin.
Ayr›ca, bu foto¤raf makinesiyle çekilmiﬂ RAW görüntüler de yazd›r›labilir.
A4 veya L boyutlu ve daha büyük ka¤›t boyutlar›na bask› için, RAW
görüntüden iﬂlemlenmiﬂ JPEG <
> L resim (M <
> ve S <
>
hariç) kullanman›z önerilir.
Foto¤raf makinesini pille besliyorsan›z, pilin tam ﬂarjl› oldu¤undan emin
olun. Tam ﬂarjl› bir pille yaklaﬂ›k 4 saat bask› al›nabilir.
Kabloyu sökmeden önce foto¤raf makinesini ve yaz›c›y› kapat›n.
Kabloyu ç›karmak için fiﬂten çekin (kabloyu çekmeyin).
Direkt bask› için foto¤raf makinesini beslemek için güç kayna¤›
olarak ACK-E6 AC Adaptörü (ayr› sat›l›r) kullan›lmas› önerilir.

Bask›
Ekran göstergesi ve ayar seçenekleri yaz›c›ya ba¤l› olarak de¤iﬂebilir.
Baz› ayarlar kullan›lamayabilir. Ayr›nt›lar için, yaz›c›n›n kullan›m k›lavuzuna
bak›n.
Yaz›c› ba¤l› simgesi

Yazd›r›lacak görüntüyü seçin.
LCD monitörün sol üst k›sm›nda <
>
simgesinin gösterilmedi¤inden emin olun.
Yazd›r›lacak resmi seçmek için <
kadran›n› çevirin.

<

>

> ö¤esine bas›n.
Bask› ayar› ekran› görüntülenir.

Bask› ayar› ekran›

Bask› efektlerini ayarlar (sf. 240).
Resme bast›r›lacak tarih veya dosya
numaras›n› aç›k veya kapal› ayarlar.
Bask› miktar›n› ayarlar.
K›rpma ayar›n› yapar (sf. 243).
Ka¤›t boyutunu, tipini ve sayfa düzenini ayarlar.
Ekran› 1. ad›ma getirir.

Bask› iﬂlemini baﬂlat›r.
Ayarlanan ka¤›t boyutu, tipi ve sayfa düzeni görüntülenir.
Yaz›c›ya ba¤l› olarak, tarih ve dosya numaras› bask›s› ve k›rpma gibi belirli
ayarlar kullan›lamayabilir.

[Ka¤›t ayarlar›] ö¤esini seçin.
[Ka¤›t ayarlar›] ö¤esini seçin, sonra
<
> tuﬂuna bas›n.
Ka¤›t ayarlar› ekran› görüntülenir.

Bask›

Ka¤›t Boyutunu Ayarlama
Yaz›c›ya yüklü ka¤›t boyutunu seçin,
sonra < > tuﬂuna bas›n.
Ka¤›t tipi ekran› görüntülenir.

Ka¤›t Tipini Ayarlama
Yaz›c›ya yüklü ka¤›t tipini seçin, sonra
< > tuﬂuna bas›n.
Sayfa düzeni ekran› görüntülenir.

Sayfa Düzenini Ayarlama
Sayfa düzenini seçin, sonra < > tuﬂuna
bas›n.
Bask› ayar› ekran› tekrar görüntülenir.

Kenarl›kl›

Bask›da resim yanlar›nda beyaz kenarl›klar olur.

Kenarl›ks›z

Bask›da kenarl›k olmaz. Yaz›c›n›z kenarl›ks›z bask›
alam›yorsa, bask› kenarl›kl› olur.

Kenarl›kl›

9 x 13 cm ve daha geniﬂ bask›larda çekim bilgileri*
kenarl›¤a yaz›l›r.

xx-üstü
20-üstü <
35-üstü <
Varsay›lan

Tek sayfaya 2, 4, 8, 9, 16 veya 20 resim basma seçenekleri.
A4 veya L boyutlu ka¤›da DPOF (sf. 245) ile bask› emri
> verilmiﬂ 20 veya 35
küçültülmüﬂ resim bas›labilir.
> • [20-üstü < >] seçene¤inde, çekim bilgileri* yazd›r›l›r.

Sayfa düzeni, yaz›c› modeline veya ayarlar›na ba¤l› olarak
de¤iﬂebilir.

Exif verisinden al›nan foto¤raf makinesi ad›, lens ad›, çekim modu, enstantane
h›z›,diyafram, poz telafisi miktar›, ISO h›z›, beyaz ayar› vb. yazd›r›l›r.
Görüntünün en/boy oran›, bask› ka¤›d›n›n en/boy oran›ndan farkl›ysa,
kenarl›ks›z bir bask› al›nd›¤›nda görüntü k›rp›l›r. Görüntü k›rp›l›nca, daha az
say›da piksel kullan›laca¤› için, ka¤›t üzerinde daha grenli görülür.

Bask›

Bask› efektlerini ayarlay›n.
Gerekiyorsa ayar yap›n. Herhangi bir bask›
efektini ayarlamak için 5. ad›ma gidin.
Ekranda görüntülenenler yaz›c›ya
ba¤l› olarak de¤iﬂir.
Sa¤ üsten bir seçene¤i belirleyin (ekran
resminde daire içinde), sonra <
>
tuﬂuna bas›n.
‹stenen bask› efektini seçin, sonra < >
tuﬂuna bas›n.
< > ö¤esi yan›nda <
> simgesi
görüntülenirse, bask› efekti ayar› da
(sf. 242) yap›labilir.
Bask› Efekti

Aç›klama

Aç›k

Resim, yaz›c›n›n standart renklerine göre yazd›r›l›r.
Otomatik düzelti yapmak için resmin Exif bilgisi kullan›l›r.

Off

Otomatik düzelti yap›lmaz.
Resim daha canl› maviler ve yeﬂiller elde edilmesi için
yüksek doygunlukta yazd›r›l›r.

CANLI
NR
S/B S/B
S/B Sade ton
S/B S›cak ton
Do¤al
Do¤al M
Varsay›lan

Bask› öncesinde resim paraziti giderilir.
Gerçek siyahla siyah/beyaz bask› al›r.
Mavimsi siyahla, sade siyah/beyaz bask› al›r.
Sar›ms› siyahla, s›cak siyah/beyaz bask› al›r.
Resmi gerçek renkleri ve kontrast›yla yazd›r›r. Otomatik
renk düzeltisi uygulanmaz.
Bask› özellikleri “Do¤al” ayar› ile ayn›d›r. Ancak, “Do¤al”
seçene¤iyle elde edilenden daha incelikli bask› ayarlar›
yap›labilir.
Bask›, yaz›c›ya ba¤l› olarak de¤iﬂebilir. Ayr›nt›lar için,
yaz›c›n›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.

Bask› efektleri de¤iﬂtirildi¤inde bu sol üstte görüntülenen resme yans›t›l›r.
Yazd›r›lan görüntünün ekrandan sadece bir tahmin olarak gösterilen resimden
k›smen farkl› olaca¤›n› unutmay›n. Bu 242. sayfadaki [Parlakl›k] ve [Ayar
seviyeleri] seçeneklerine de uygulan›r.

Bask›

Bas›lacak tarih ve dosya
numaras›n› ayarlay›n.
Gerekiyorsa ayar yap›n.
< > ö¤esini seçin, sonra < >
tuﬂuna bas›n.
‹stedi¤iniz gibi ayarlay›n, sonra <
tuﬂuna bas›n.

>

Kopya say›s›n› ayarlay›n.
Gerekiyorsa ayar yap›n.
< > ö¤esini seçin, sonra < >
tuﬂuna bas›n.
Kopya say›s›n› belirleyin, sonra <
tuﬂuna bas›n.

>

Bask›y› baﬂlat›n.
[Yazd›r] ö¤esini seçin, sonra <
tuﬂuna bas›n.

>

Kolay bask›da ayn› ayarlar› kullanarak baﬂka bir resim de yazd›rabilirsiniz.
Sadece resmi seçin ve <
> tuﬂuna bas›n. Kolay bask›da kopya say›s›
her zaman 1 olur. (Kopya say›s› belirlenemez.) Ayr›ca, herhangi bir
k›rpma (sf. 243) iﬂlemi uygulanmaz.
Bask› efektleri ve di¤er seçenekleri için [Varsay›lan] ayar, yaz›c›n›n
yaz›c› üreticisi taraf›ndan atanan kendi varsay›lan ayarlar›d›r.
[Varsay›lan] ayarlar› görmek için yaz›c›n›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.
Resim dosyas› boyutuna ve görüntü kayd› kalitesine ba¤l› olarak,[Yazd›r]
ö¤esini seçtikten sonra bask› iﬂleminin baﬂlamas› biraz zaman alabilir.
Görüntü e¤imi düzeltisi (sf. 243) uygulanm›ﬂsa, resmi yazd›rmak
biraz uzun sürebilir.
Bask›y› durdurmak için, [Durdur] görüntülenirken < > tuﬂuna bas›n,
sonra [Tamam] ö¤esini seçin.
[Tüm makine ayarlar›n› temizle] (sf. 51) seçene¤i uygulan›rsa, tüm
ayarlar varsay›lan de¤erlerine geri çevrilir.

Bask›

Bask› Efektlerini Ayarlama
240. sayfadaki 4. ad›mda bask› efektini seçin.
< > ö¤esi yan›nda <
> simgesi
parlad›¤›nda<INFO> tuﬂuna bas›n. Sonra,
bask› efektini ayarlayabilirsiniz.Ayarlanacak
veya görüntülenecek ö¤e, 4. ad›mda yap›lan
seçime ba¤l›d›r.

Parlakl›k
Resim parlakl›¤› ayarlanabilir.

Ayar seviyeleri
[Manuel] ö¤esi seçildi¤inde, histogram›n da¤›l›m›
de¤iﬂtirilebilir ve resim parlakl›¤› ve kontrast›
ayarlanabilir. Ayar seviyeleri ekran›
görüntüleniyorken, < > ö¤esinin konumunu
de¤iﬂtirmek için <INFO> tuﬂuna bas›n. <
>
tuﬂuna basarak gölgelendirme düzeyini (0-127)
veya vurgulama düzeyini (128-255) istedi¤iniz
gibi ayarlay›n.

Parlat›c›
Konu yüzünü karartan arkadan ayd›nlatmal› çekim koﬂullar›nda etkilidir.
[Aç›k] olarak ayarland›¤›nda, yüz bask› için parlat›l›r.

K›rm›z› göz düzeltme
Konularda k›rm›z› göz oluﬂturan flaﬂl› çekimlerde etkilidir. [Aç›k] olarak
ayarland›¤›nda, yüz bask› için parlat›l›r.
[< > Parlat›c›] ve [K›rm›z› göz düzeltisi] efektleri ekranda gösterilmez.
Ayr›nt›l› ayar] ö¤esi seçildi¤inde, [Kontrast], [Doygunluk], [Renk tonu]
ve [Renk dengesi] ayarlar› yap›labilir. [Renk dengesi] ayar› için <
>
ö¤esini kullan›n. B mavi, A kehribar, M macenta ve G yeﬂildir. ‹lgili
yöndeki renk düzeltilir.

[Tümünü temizle] ö¤esi seçildi¤inde, tüm bask› efekti ayarlar› varsay›lan konuma çevrilir.

Bask›

Resmi K›rpma
E¤im düzeltisi

Resmi k›rpabilir ve resim yeniden oluﬂturulmuﬂsa sadece k›rp›lm›ﬂ alan› yazd›rabilirsiniz.
K›rpma iﬂlemini bask›dan önce yap›n.
Önce k›rpma ayar›n› sonra bask› ayarlar›n›
yaparsan›z, k›rpma iﬂlemini tekrarlaman›z
gerekebilir.

Bask› ayar› ekran›nda [K›rpma] ö¤esini seçin.
K›rpma çerçeve boyutunu, konumunu ve en/boy oran›n› belirleyin.
K›rpma çerçevesi içindeki alan yazd›r›l›r. K›rpma çerçevesinin
en/boy oran› [Ka¤›t ayarlar›] ile de¤iﬂtirilebilir.

K›rpma çerçevesi boyutunu de¤iﬂtirme
< > veya <
> tuﬂuna bas›ld›¤›nda, k›rpma çerçevesi boyutu
de¤iﬂir.Çerçeve boyutu küçüldükçe bask› için daha büyük resim
büyütmesi elde edilir.

K›rpma çerçevesini taﬂ›ma
Çerçeveyi resim üzerinde dikey veya yatay yönde taﬂ›mak için <
ö¤esini kullan›n. K›rpma çerçevesini, istedi¤iniz alan› kuﬂatana
kadar taﬂ›y›n.

>

Çerçeveyi döndürme
<INFO> tuﬂuna her bas›ld›¤›nda, k›rpma çerçevesi dikey ve yatay
yöne geçer. Bu, yatay bir resimden dikey bir bask› alman›z› sa¤lar.

Resim e¤imi düzeltisi
< > kadran›n› çevirerek, resim e¤im aç›s› 0,5’lik art›ﬂlarla ±10 derece
aral›¤›nda ayarlanabilir. Resim e¤imi ayarland›¤›nda, ekrandaki
<
> simgesi mavi renge döner.

K›rpma iﬂleminden ç›kmak için <

> ö¤esine bas›n.

Bask› ayar› ekran› tekrar görüntülenir.
K›rp›lm›ﬂ görüntü ayar›n›, bask› ayar› ekran›n›n sol üstünden
kontrol edebilirsiniz.

Bask›

Yaz›c›ya ba¤l› olarak, sizin belirledi¤iniz k›rp›lm›ﬂ alan yazd›r›lmayabilir.
K›rpma çerçevesi küçüldükçe, resmin bask›da daha fazla grenli
görünebilir.
Resmi k›rparken LCD monitöre bak›n. Resme televizyondan ekran›ndan bakarsan›z k›rpma çerçevesi düzgün bir ﬂekilde görüntülenmeyebilir.

Bask› Hatalar›n› Giderme
Bir yaz›c› sorunu (mürekkep yok, ka¤›t yok vb.) giderilmiﬂse ve
[Devam] seçimi yap›lmas›na ra¤men bask› iﬂlemi devam etmiyorsa,
bask›ya devam etmek için yaz›c› üzerindeki tuﬂlar› kullan›n. Bask›ya
devam etmekle ilgili ayr›nt›lar için, yaz›c›n›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.

Hata Mesajlar›
Bask› iﬂlemi esnas›nda bir sorun oluﬂursa, foto¤raf makinesinin LCD
ekran›nda bir hata mesaj› görüntülenir. Bask›y› durdurmak için < >
tuﬂuna bas›n. Sorun giderildikten sonra bask›ya devam edin. Bask›
sorununun giderilmesiyle ilgili ayr›nt›lar için yaz›c›n›n kullan›m
k›lavuzuna baﬂvurun.

Ka¤›t Hatas›
Ka¤›d›n yaz›c›ya düzgün bir ﬂekilde yerleﬂtirilip yerleﬂtirilmedi¤ini kontrol edin.

Mürekkep Hatas›
Yaz›c›n›n mürekkep seviyesini ve at›k mürekkep tank›n› kontrol edin.

Donan›m Hatas›
Ka¤›t ve mürekkep sorunlar› d›ﬂ›nda herhangi bir yaz›c› problemi olup
olmad›¤›n› kontrol edin.

Dosya Hatas›
Seçilen görüntü PictBridge ile yazd›r›lam›yor. Farkl› bir foto¤raf makinesiyle
çekilen veya bir bilgisayarda düzenlenen görüntüler yazd›r›lamayabilir.

Dijital Bask› Emri Format› (DPOF)
Bask› tipini, tarih bask›s›n› ve dosya No. bask›s›n› ayarlayabilirsiniz. Bask›
ayarlar› bask› emri alm›ﬂ tüm resimlere uygulan›r. (Her resim için ayr›
ayr› ayarlanamaz.)

Bask› Seçeneklerini Ayarlama
[Bask› emri] ö¤esini seçin.
[< >] sekmesinde [Bask› emri] ö¤esini
seçin, sonra < > tuﬂuna bas›n.

[Kurulum] ö¤esini seçin.
[Kurulum] ö¤esini seçin, sonra <
tuﬂuna bas›n.

>

Seçene¤i istedi¤iniz gibi ayarlay›n.
[Bask› tipi], [Tarih] ve [Dosya No] ayarlar›n›
yap›n.
Ayarlanacak seçene¤i belirleyin, sonra
< > tuﬂuna bas›n. ‹stedi¤iniz ayar› seçin,
sonra <
> tuﬂuna bas›n.
[Bask› tipi]

[Tarih]

[Dosya No]

Dijital Bask› Emri Format› (DPOF)

Standart Bir sayfaya tek resim basar.
Bask› tipi

Dizin

Bir sayfaya birden fazla küçültülmüﬂ resim basar.

Her ikisi

Hem standart hem de indeks formatlar›n› basar.

Aç›k
[Aç›k] seçildi¤inde resme kay›tl› tarih bas›l›r.
Kapal›
Aç›k
Dosya numaras›
[Aç›k] seçildi¤inde resme dosya No bas›l›r.
Kapal›
Tarih

Ayardan ç›k›n.
<
> tuﬂuna bas›n.
Bask› emri ekran› tekrar görüntülenir.
Sonra, yazd›r›lacak resimlere emir vermek
için [Resmi seç], [
ile] veya [Tüm resim]
seçimi yap›n.

[Tarih] ve [Dosya No] ö¤eleri [Aç›k] olarak ayarlansa bile, tarih veya dosya
No bask› tipi ayar›na ve yaz›c› modeline ba¤l› olarak bas›lmayabilir.
DPOF ile bask› al›rken, bask› emri özellikleri ayarlanm›ﬂ kart kullanman›z
gerekir. Resimleri karttan ç›karman›z ve yazd›rmaya çal›ﬂman›z yetmez.
Baz› DPOF uyumlu yaz›c›lar ve bask› makinelerinde belirledi¤iniz
resimler yazd›r›lmayabilir. Yaz›c›n›zda böyle bir durum oluﬂursa, yaz›c›n›n
kullan›m k›lavuzuna baﬂvurun. Veya bask› makinenizin bask› emirleriyle
uyumlulu¤unu kontrol edin.
Foto¤raf makinesine bask› emirleri farkl› bir foto¤raf makinesinde
ayarlanm›ﬂ bir kart takmaya ve sonra bask› emri vermeye çal›ﬂmay›n.
Bask› emri verilmeyebilir veya emrin üzerine yaz›labilir.
Ayr›ca, resim tipine ba¤l› olarak, bask› emri verilemeyebilir.
RAW görüntülere ve videolara bask› emri verilemez.
[‹ndeks] ayar› seçildi¤inde, hem [Tarih] hem de [Dosya No]
seçenekleri ayn› anda [Aç›k] konumuna ayarlanamaz.

Dijital Bask› Emri Format› (DPOF)

Bask› Emri Verme
Resim Seç

Resimleri tek tek seçer ve bask› emri verir.
Üç görüntülü ekran› getirmek için <
>
tuﬂuna bas›n. Tek tek görüntü izlemeye
geri dönmek için <
> tuﬂuna bas›n.
Bask› emri tamamland›ktan sonra, bask›
emrini karta kaydetmek için <MENU>
tuﬂuna bas›n.

[Standart] [Herikisi]
Miktar

Görüntülenen resmin bask› kopyas› say›s›n›
belirlemek için < > tuﬂuna bas›n.

Seçilen toplam resim

[‹ndeks]
Onay iﬂareti
‹ndeks simgesi

<
> kutusunu iﬂaretlemek için < >
tuﬂuna bas›ld›¤›nda, resim indeks bask›ya
dahil edilir.

ile
[Klasördekilerin hepsini iﬂaretle] ö¤esini ve klasörü seçin. Klasördeki
tüm görüntüler için bir kopyal›k bask› emri verilir. [Klasördekilerin hepsini
temizle] ö¤esi ve klasör seçilirse, bu klasöre ait bask› emri iptal edilir.

Tüm resimler
[Karttakilerin hepsini iﬂaretle] ö¤esi seçilirse, karttaki tüm resimlerin bir
kopyas› yazd›r›l›r. [Karttakilerin hepsini temizle] ö¤esi seçildi¤inde,
karttaki tüm görüntülerin bask› emri temizlenir.
RAW görüntülerin ve videolar›n, “<
>ile” veya “Tüm görüntüler”
seçenekleri ayarlanm›ﬂ olsa bile bask› emri alamayaca¤›n› unutmay›n.
PictBridge bir yaz›c› kullan›ld›¤›nda, tek bir bask› emrinde 400’den
fazla bask› almay›n. Bundan daha yüksek bir bask› say›s› belirlediyseniz,
tüm resimler yazd›r›lmayabilir.

DPOF ile Direkt Bask›
PictBridge bir yaz›c› ile, kolayl›kla DPOF ile
resim bask›s› al›nabilir.

Bask›ya haz›rlan›n.
236. sayfaya bak›n. “Foto¤raf Makinesini Yaz›c›ya Ba¤lama” prose
dürünün 5. ad›m›na kadar uygulay›n.

[<

>] sekmesinde [Bask› emri] ö¤esini seçin.

[Yazd›r] ö¤esini seçin.
[Yazd›r] ö¤esi, foto¤raf makinesi bir yaz›c›ya ba¤l› oldu¤u ve bask›
yap›labildi¤i durumda görüntülenir.

[Ka¤›t ayarlar›] ö¤esini seçin (sf. 238).
Gerekiyorsa bask› efektlerini ayarlar (sf. 240).

[Tamam] ö¤esini seçin.
Bask› iﬂlemi öncesinde ka¤›t boyutunu ayarlad›¤›n›zdan emin olun.
Baz› yaz›c›lar dosya No. Bask›s› yapmaz.
[Kenarl›kl›] ayar› seçildi¤inde, baz› yaz›c›lar tarihi kenarl›¤a yazabilir.

Yaz›c›ya ba¤l› olarak, parlak bir fona veya kenarl›k üzerine
bas›lm›ﬂsa tarih silik görülebilir.
[Ayar seviyeleri] alt›ndaki [Manuel] ayar› seçilemez.
Bask› iﬂlemini durdurduktan sonra kalan resimleri yazd›rmak istiyorsan›z,
[Devam] ö¤esini seçin. Yaz›c›y› durdurduysan›z ve aﬂa¤›daki durumlardan
herhangi biri oluﬂmuﬂsa, bask› iﬂleminin devam etmeyece¤ini unutmay›n:
Bask› iﬂlemeni kald›¤› yerden yeniden baﬂlatmadan önce bask› emrini
de¤iﬂtirdiyseniz veya bask› emri alm›ﬂ baz› görüntüleri silmiﬂseniz.
‹ndeks ayar› yap›ld›¤›nda, bask› iﬂlemini tekrar baﬂlatmadan önce
ka¤›t ayarlar›n› de¤iﬂtirmiﬂseniz.
Bask› iﬂlemi duraklat›ld›¤›nda karttaki boﬂ alan kapasitesi düﬂükse.
Bask› esnas›nda bir sorun oluﬂursa, 244. sayfaya bak›n.

Foto¤raf Makinesini
Özelleﬂtirme
Özel ‹ﬂlevlerle, foto¤raf makinesi iﬂlevlerini kendi tercihlerinize
uygun hale getirebilirsiniz. Ayr›ca, geçerli foto¤raf makinesi ayarlar›
Mod Kadran›n›n <C> konumu alt›nda kaydedilebilir. Bu bölümde
aç›klanan iﬂlevler, sadece Yarat›c› Alan modlar›nda etkindir.

Yarat›c
›

an
Al

Özel ‹ﬂlevleri Ayarlama
ö¤esini seçin.
Grubu seçin.
Bir Özel ‹ﬂlev Grubu (I-IV) seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
Özel ‹ﬂlev No

Özel ‹ﬂlevi numaras›n› seçin.
Ayarlanacak Özel ‹ﬂlev numaras›n›
belirlemek için
tuﬂuna bas›n,
sonra
tuﬂuna bas›n.

Ayar› istedi¤iniz gibi de¤iﬂtirin.
‹stedi¤iniz ayar› (numara) seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
Di¤er Özel ‹ﬂlev Ayarlar›n› ayarlamak
için 2-4 aras›ndaki ad›mlar› tekrarlay›n.
Ekran›n alt k›sm›nda, ilgili iﬂlev numaras›
alt›nda geçerli Özel ‹ﬂlev ayarlar› gösterilir.

Ayardan ç›k›n.
<
> tuﬂuna bas›n.
2. ad›mdaki ekran yeniden görüntülenir.

Tüm Özel ‹ﬂlevleri Temizleme
2. ad›mda, Özel ‹ﬂlev Ayarlar›n› temizlemek için [Tüm Özel ‹ﬂlev
Ayarlar›n› (C.Fn) temizle] ö¤esini seçin.

Tüm Özel ‹ﬂlev Ayarlar› temizlenmiﬂ olsa bile, [
Ekran›] ayar› de¤iﬂtirilmeden kal›r.

C.Fn IV-4: Odaklanma

Özel ‹ﬂlevler
C.Fn I : Poz

çekim

Poz seviyesi art›ﬂlar›
ISO h›z› ayar› art›ﬂlar›
ISO geniﬂlemesi
Otomatik dizeleme iptali
Dizeleme s›ralamas›
Güvenli de¤iﬂim
Av modunda flaﬂ senk. h›z›

C.Fn II : Görüntü
Uzun pozlarda parazit azaltma
Yüksek ISO h›z› parazit azaltma
Vurgulama tonu önceli¤i

C.Fn III : Otomatik odak/‹lerleme
AF mümkün olmad›¤›nda lens ilerlemesi
AF nokta seçimi yöntemi
Ekranda süperempoze
AF yard›mc› ›ﬂ›k patlamas›
Ayna kilidi

C.Fn IV : ‹ﬂlem/Di¤erleri
AF ve ölçüm tuﬂlar›
SET tuﬂuna ata

(5 hariç)

Tv/Av esnas›nda kadran yönü
Odaklanma ekran›
Görüntü do¤rulama verisini ekle
Gölgeli Özel ‹ﬂlevler, Canl› Görünüm (LV) çekimde etkin olmaz. (Ayarlar
devre d›ﬂ›d›r.)
Özel ‹ﬂlevler, video çekime uygulanmaz.

Özel ‹ﬂlev Ayarlar›
C.Fn I : Poz
C.Fn I -1 Poz seviyesi art›ﬂlar›
0: 1/3 durak
1: 1/2 durak
Enstantane h›z›, diyafram, poz telafisi, AEB, flaﬂ poz telafisi vb. için 1/2
durakl› art›ﬂ ayarlay›n. Bu, pozu 1/3 duraktan daha düﬂük art›ﬂlarla
kontrol etmek istedi¤inizde etkilidir.
1 ayar›nda poz seviyesi vizörde ve LCD ekranda aﬂa¤›daki gibi gösterilir.

C.Fn I -2 ISO h›z› ayar› art›ﬂlar›
0: 1/3 durak
1: 1 durak

C.Fn I -3 ISO geniﬂlemesi
0: Kapal›
1: Aç›k
ISO h›z›nda “H” (ISO 12800 eﬂde¤eri) seçilebilir. [
C.Fn II -3:
Vurgulama tonu önceli¤i], [1: Etkin] olarak ayarlan›rsa, “H” (ISO 12800
eﬂde¤eri) de¤erini ayarlanamayaca¤›n› unutmay›n.

C.Fn I -4 Otomatik dizeleme iptali
0: Aç›k
Açma/kapama dü¤mesi <OFF> olarak ayarland›¤›nda, foto¤raf makinesi
ayarlar› temizlendi¤inde veya video moduna geçildi¤inde AEB ve
WB-BKT ayarlar› iptal edilir. Flaﬂ patlamaya haz›r oldu¤unda da AEB
iptal edilir.
1: Kapal›
Açma/kapama dü¤mesi <OFF> olarak ayarland›¤›nda AEB ve WBBKT ayarlar› iptal edilmez. (Flaﬂ patlamaya haz›r oldu¤unda, AEB
geçici olarak iptal edilir ancak AEB miktar› korunur.)

Özel ‹ﬂlev Ayarlar›*

C.Fn I -5 Dizeleme s›ralamas›
AEB dizeleme s›ralamas› ve beyaz ayar› dizeleme s›ralamas› de¤iﬂtirilebilir.

WB Dizeleme
B/A Yönü
Standart poz
Azalt›lm›ﬂ poz
Artt›r›lm›ﬂ poz

Standart beyaz ayar›
Mavi sapma
Kehribar sapma

M/G Yönü
Standart beyaz ayar›
Macenta sapma
Yeﬂil sapma

C.Fn I -6 Güvenli de¤iﬂim
0: Devre d›ﬂ›
1: Etkin (Tv/Av)
Bu, enstantane öncelikli AE (Tv) ve diyafram öncelikli AE (Av) modlar›nda
etkin hale gelir. Konu parlakl›¤›nda düzensiz de¤iﬂimler varsa ve standart
otomatik poz elde edilemiyorsa, foto¤raf makinesi bir standart poz elde
etmek için poz ayar›n› otomatik olarak de¤iﬂtirir.

C.Fn I -7 Av modunda flaﬂ senk h›z›
0: Otomatik
Normalde, senk h›z› konu parlakl›¤›na uygunluk aç›s›ndan 1/250 sn. ile
30 sn. aral›¤›nda otomatik olarak ayarlan›r. Yüksek h›zda senk ayar› da
etkin hale gelir.
1: 1/250-1/60 sn. otomatik
Diyafram öncelikli AE (Av) ile flaﬂ kullan›ld›¤›nda bu, düﬂük ayd›nlatma
koﬂullar›nda otomatik olarak düﬂük flaﬂ senk ayar›na geçilmesini önler.
Konu bulan›kl›¤›n›n ve foto¤raf makinesi sars›nt›s›n›n önlenmesinde
etkilidir. Ancak, konu flaﬂla düzgün ﬂekilde pozlan›rken fonda kararma
olur.
2: 1/250 sn. (sabit)
Flaﬂ senk h›z› 1/250'dir. Bu, konu bulan›kl›¤›n› ve foto¤raf makinesi
sars›nt›s›n› 1 ayar›ndan daha etkin ﬂekilde giderir. Ancak fon ayar 1'e
k›yasla daha karanl›k olur.

Özel ‹ﬂlev Ayarlar›*

C.Fn II: Görüntü
C.Fn II -1 Uzun pozlarda parazit azaltma
0: Kapal›
1: Otomatik
1 sn. veya daha uzun pozlarda, uzun pozlara özgü parazitlenme tespit
edilmiﬂse parazit azaltma iﬂlemi otomatik olarak gerçekleﬂtirilir. Bu
[Otomatik] ayar, birçok durumda etkilidir.
2: Aç›k
Parazit azaltma tüm 1 sn. veya daha uzun pozlara uygulan›r. [Aç›k]
ayar›, [Otomatik] ayar› ile tespit edilemeyen paraziti azaltabilir.
1 ve 2 ayarlar›nda, resim çekildikten sonra parazit azaltma iﬂlemi pozlama
kadar sürebilir. Parazit azaltma iﬂlemi tamamlanana kadar baﬂka bir resim
çekemezsiniz.
ISO 1600 ve üstü h›zlarda, 2 ayar›yla yap›lan parazit azaltma iﬂlemi 0
veya 1 ayar›na göre daha etkili olabilir.
2 ayar›nda Canl› Görünüm görüntülenirken uzun bir poz çekilirse, parazit
azaltma iﬂlemi esnas›nda “BUSY” (meﬂgul) görüntülenir. Parazit azaltma
iﬂlemi tamamlanana kadar Canl› Görünüm çekimi görüntülenmez. (Baﬂka
bir resim çekemezsiniz.)

C.Fn II -2 Yüksek ISO h›z›nda parazit azaltma
Görüntüdeki paraziti azalt›r. Tüm ISO h›zlar›nda parazit azalt›lsa bile, yüksek
ISO h›zlar›nda bu iﬂlev daha etkilidir. Düﬂük ISI h›zlar›nda gölgeli alanlardaki
parazit daha fazla düzeltilir. Ayar› parazit düzeyine göre de¤iﬂtirin.
0: Standart
2: Güçlü
1: Düﬂük
3: Devre d›ﬂ›
2 ayar›nda, sürekli çekimde maksimum patlama say›s› ciddi oranda düﬂer.
RAW veya RAW+JPEG görüntüyü foto¤raf makinesiyle izler veya bir
resmi do¤rudan yazd›r›rsan›z, yüksek ISO h›z› parazit azaltma efekti
minimal görünebilir. Parazit azaltma efektini veya paraziti azalt›lm›ﬂ
görüntüleri Digital Photo Professional (size verilen yaz›l›m) ile kontrol
edebilirsiniz.

Özel ‹ﬂlev Ayarlar›*

C.Fn II -3 Vurgulama tonu önceli¤i
0: Devre d›ﬂ›
1: Etkin
Vurgulama ayr›nt›s›n› geliﬂtirir. Dinamik aral›k, standart %18'lik griden
parlak vurgulamaya geniﬂler. Griler ve vurgulamalar aras›ndaki geçiﬂ
yumuﬂaklaﬂ›r.
1 ayar›yla, Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici (sf. 101) otomatik olarak [Devre d›ﬂ›]
olarak ayarlan›r ve ayar de¤iﬂtirilemez.
1 ayar›yla, normalden biraz daha fazla parazit oluﬂabilir.
1 ayar›yla, ayar yap›labilir aral›k ISO 200-6400'dür.
Ayr›ca, vurgulama tonu önceli¤i etkinleﬂtirildi¤inde LCD panelde ve vizörde
<D+> simgesi görüntülenir.

C.Fn III : Otomatik odak/‹lerleme
C.Fn III -1 AF mümkün olmad›¤›nda lens ilerlemesi
Otomatik odak gerçekleﬂiyor ancak odaklanma yap›lam›yorsa, foto¤raf
makinesi odaklanmay› denemeye devam eder veya durur.
0: Odak aramaya devam et
1: Odak aramay› durdur
Foto¤raf makinesinin odaklanmay› tekrar denerken odak d›ﬂ›na savrulmas›n›
önler. Özellikle odak d›ﬂ›na savrulma olas›l›¤› yüksek süper telefoto
lensleriyle kullan›ﬂl›d›r.

C.Fn III -2 AF nokta seçim yöntemi
0:

AF seçimini etkinleﬂtir /
AF noktas›n› seç
tuﬂuna basabilir, sonra do¤rudan
ile AF noktas›n›
seçebilirsiniz.
1:
Otomatik seçim /
Manuel seçim
tuﬂuna bas›ld›¤›nda, otomatik AF nokta seçimi ayarlan›r. AF
noktas›n› manuel olarak seçmek için,
tuﬂuna basmadan önce
tuﬂuna basabilirsiniz.
1 ayar›yla, C.Fn IV -2 [SET tuﬂuna ata] ayar› devre d›ﬂ› b›rak›l›r.

Özel ‹ﬂlev Ayarlar›*

C.Fn III -3 Ekranda süperempoze
0: Aç›k
1: Kapal›
Odaklanma gerçekleﬂti¤inde, AF noktas› vizörde k›rm›z› renkte yanmaz.
AF noktas›n›n yanmas› çok dikkat da¤›t›yorsa bu ayar› yap›n. AF noktas›
seçildi¤i takdirde tekrar yanar.

C.Fn III -4 AF yard›mc› ›ﬂ›k patlamas›
AF yard›mc› ›ﬂ›¤›, foto¤raf makinesinin yerleﬂik flaﬂ›ndan veya harici EOS
uyumlu Speedlite flaﬂtan yay›l›r.
0: Etkin
1: Devre d›ﬂ›
AF yard›mc› ›ﬂ›¤› yanmaz.
2: Sadece harici flaﬂ› etkinleﬂtir
Harici, EOS uyumlu bir Speedlite flaﬂ tak›ld›¤›nda, gerekti¤inde AF
yard›mc› ›ﬂ›¤› yay›l›r. Foto¤raf makinesinin yerleﬂik flaﬂ› AF yard›mc›
›ﬂ›¤› yaymaz.
3: Sadece IR AF yard›mc› ›ﬂ›¤›
EOS uyumlu Speedlite'lar aras›nda, sadece k›z›l ötesi AF yard›mc› ›ﬂ›¤›
olanlar ›ﬂ›k yayabilir. Bu, bir dizi küçük flaﬂ (yerleﬂik flaﬂ gibi) kullanan
Speedlite flaﬂ›n AF yard›mc› ›ﬂ›¤› yaymas›n› önler.
Harici, EOS uyumlu bir Speedlite'›n [AF yard›mc› ›ﬂ›¤› patlamas›] Özel
‹ﬂlevi [Devre d›ﬂ›] olarak ayarland›¤›nda, foto¤raf makinesinin C.Fn III -40/2/3 ayar› yap›lm›ﬂ olsa bile Speedlite AF yard›mc› ›ﬂ›¤› yaymaz.

Özel ‹ﬂlev Ayarlar›*

C.Fn III -5 Ayna kilidi
0: Devre d›ﬂ›
1: Etkin
Süper telefoto lenslerle veya yak›n plan (makro) çekimi engelleyen
refleks aynas› hareketi kaynakl› titremeleri önler. Ayna kilidi prosedürü
için 125. sayfaya bak›n.

C.Fn IV : ‹ﬂlem/Di¤erleri
H›zl› Kontrol ekran› ile foto¤raf makinesi kontrollerini özelleﬂtirme (sf. 45)
H›zl› Kontrol ekran› üzerindeki Özel Kontrol
iﬂlevi aﬂa¤›daki Özel ‹ﬂlevler ile ayn›d›r:
[AF ve ölçüm tuﬂlar›]
: C.Fn IV -1
[AF nokta seçimi yöntemi] : C.Fn III -2
[SET tuﬂuna ata]
: C.Fn IV -2

C.Fn IV -1 AF ve ölçüm tuﬂlar›
Deklanﬂöre yar›m basma, AF tuﬂuna basma ve AE kilit tuﬂuna basma
iﬂlemine atanan iﬂlevi de¤iﬂtirebilirsiniz. Tuﬂlara aﬂa¤›da belirtilen iﬂlevleri
bon kombinasyondan biriyle atayabilirsiniz: Ölçüm ve AF baﬂlatma, AE kilidi,
ölçüm baﬂlatma, AF durdurma ve iﬂlev yok.

Özel ‹ﬂlev Ayarlar›*

C.Fn IV -2 SET tuﬂuna ata
S›kça kullan›lan iﬂlevleri
tuﬂuna atayabilirsiniz. Foto¤raf makinesi
çekime haz›r oldu¤unda
tuﬂuna bas›n.
0: Varsay›lan (iﬂlev yok)
1: Görüntü kalitesi
tuﬂuna bas›ld›¤›nda LCD monitörde görüntü kayd› kalitesi ayar›
görüntülenir. ‹stedi¤iniz görüntü kayd› kalitesini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
2: Resim Stili
tuﬂuna bas›ld›¤›nda LCD monitörde Resim Stili seçim ekran›
görüntülenir. Bir Resim Stili seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
3: Beyaz ayar›
tuﬂuna bas›ld›¤›nda LCD monitörde beyaz ayar› seçim ekran›
görüntülenir. ‹stedi¤iniz beyaz ayar›n› seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
4: Flaﬂ poz telafisi
tuﬂuna bas›ld›¤›nda LCD monitörde flaﬂ poz telafisi ayar›
görüntülenir. Flaﬂ poz telafisini ayarlay›n, sonra
tuﬂuna bas›n.
5: Vizör
tuﬂuna bas›ld›¤›nda vizörde elektronik seviye (poz seviyesi
ölçe¤ini kullan›r) görüntülenir.
If C.Fn III -2-1 (AF nokta seçimi yöntemi) ayarland›¤›nda [SET tuﬂuna ata]
ayar› devre d›ﬂ› kal›r.

C.Fn IV -3 Tv/Av esnas›nda kadran yönü
0: Normal
1: Ters yön
Enstantane h›z› ve diyafram de¤erleri için kadran›n dönme yönü tersine
çevrilebilir.
Manuel poz modunda,
ve
kadranlar›n›n yönü tersine
çevrilebilir. Di¤er çekim modlar›nda
kadran›n›n yönü tersine
çevrilebilir.
kadran›n›n dönme yönü, manuel poz modu ve poz
telafisi için ayn›d›r.

Özel ‹ﬂlev Ayarlar›*

C.Fn IV -4 Odaklanma Ekran›
Odaklanma ekran› de¤iﬂtirildi¤inde, bu ayar› odaklanma ekran› tipiyle eﬂleﬂecek
ﬂekilde de¤iﬂtirin. Bu, standart poz elde edilmesi içindir.

Odaklanma ekran› özellikleri hakk›nda
Standart Precision Matte
Foto¤raf makinesiyle gelen standart odaklanma ekran›. Vizör
parlakl›¤› ve manuel odaklanma aras›nda iyi bir denge sa¤lar.
K›lavuzlu Precision Matte
Ef-A odaklanma ekran›na k›lavuz
çizgiler eklenir. K›lavuzlar çekimin
dikey ve yatay olarak hizalanmas›na
yard›m eder.
Süper Precision Matte
Odak noktas›n› ayr›ﬂt›rmak Ef-A odaklanma ekran›ndan daha
kolayd›r. S›k s›k manuel olarak odaklanan kullan›c›lara yard›mc›
olur.
Süper Precision Matte Ef-S ve Maksimum Lens Diyafram› Hakk›nda
Odaklanma ekran› f/2,8 ve daha h›zl› lensler için optimize edilir.
* f/2,8 de¤erinden daha yavaﬂ lenslerde vizör Ef-A odaklanmayla görülen
ekrandan daha karanl›kt›r.
Tüm Özel ‹ﬂlev ayarlar› varsay›lan ayarlara çevrilse bile C.Fn IV-4 ayar›
korunur.
EOS 60D'nin standart odaklanma ekran› Ef-A oldu¤unda, C.Fn IV-4-0
özelli¤i nakliye ayar›na göre yap›l›r.
Odaklanma ekran›n› de¤iﬂtirmek için, odaklanma ekran›yla gelen talimatlara
baﬂvurun. Odaklanma ekran› tutucuya oturmazsa, foto¤raf makinesini öne
do¤ru e¤in.
C.Fn IV -4, kay›tl› Foto¤raf Makinesi kullan›c› ayarlar›nda yer almaz
(sf. 262).

Özel ‹ﬂlev Ayarlar›*

C.Fn IV -5 Görüntü do¤rulama verisini ekle
0: Devre d›ﬂ›
1: Etkin
Görüntünü orijinal görüntü oldu¤unu veya görüntüye otomatik olarak
eklendi¤ini do¤rulayan veridir. Do¤rulama verisi eklenmiﬂ bir görüntünün
çekim bilgileri görüntülendi¤inde (sf. 191),
simgesi görüntülenir.
Görüntünün orijinal oldu¤unu do¤rulamak için OSK-E3 Orijinal Veri
Güvenli¤i Kiti (ayr› sat›l›r) gerekir.
Görüntüler, OSK-E3 Orijinal Veri Güvenli¤i Kiti'nin görüntü ﬂifreleme/ﬂifre
çözme özellikleriyle uyumlu de¤ildir.

Menüm Kayd›
Menüm sekmesi alt›nda, ayarlar› s›kça de¤iﬂtirilen en fazla alt› menü seçene¤i
ve Özel ‹ﬂlev kaydedilebilir.

[Menüm ayarlar›] ö¤esini seçin.
sekmesinde [Menüm ayarlar›]
ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

[Menüme kaydet] ö¤esini seçin.
[Menüme kaydet] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

‹stedi¤iniz ö¤eyi kaydedin.
Kaydedilecek ö¤esi seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
‹ﬂlem do¤rulama diyalogunda, [Tamam]
ö¤esini seçin ve ö¤eyi kaydetmek için
tuﬂuna bas›n.
En fazla alt› ö¤e kaydedilebilir.
2. ad›mdaki ekrana dönmek için
<
> tuﬂuna bas›n.

Menüm ayarlar› hakk›nda
S›rala
Menümde kay›tl› ö¤elerin s›ras›n› de¤iﬂtirebilirsiniz. [S›rala] ö¤esini seçin
ve s›ralamas›n› de¤iﬂtirmek istedi¤iniz ö¤eyi seçin. Sonra
tuﬂuna
bas›n.
ö¤esi görüntülenirken, s›ralamay› de¤iﬂtirmek için
tuﬂuna, sonra
tuﬂuna bas›n.
Ö¤eyi/ö¤eleri sil ve Tüm ö¤eleri sil
Kay›tl› ö¤elerden herhangi birini silebilirsiniz. [Ö¤eyi/ö¤eleri sil] seçene¤i
tek seferde bir ö¤eyi silerken, [Tüm ö¤eleri sil] ile tüm ö¤eler silinir.
Menümden görüntüler
[Etkin] olarak ayarland›¤›nda, menü ekran› görüntülendi¤inde ilk olarak
sekmesi görüntülenir.

Foto¤raf Makinesi Kullan›c› Ayarlar›n› Kaydet
Mod Kadran›n›n
konumu alt›nda, tercih etti¤iniz çekim modu, menüler,
Özel ‹ﬂlev ayarlar› vb. dahil geçerli foto¤raf makinesi ayarlar›n›n birço¤unu
kaydedebilirsiniz.

Foto¤raf makinesini ayarlay›n.
Önce kaydetmek istedi¤iniz iﬂlevi
ayarlay›n: Çekim modu, enstantane h›z›,
diyafram, ISO h›z›, AF modu, AF noktas›,
ölçüm modu, ilerleme modu, poz telafisi
ve flaﬂ poz telafisi.
Menü iﬂlevlerini ayarlarken bir sonraki
sayfaya bak›n.

[Foto¤raf makinesi kullan›c›
ayarlar›] ö¤esini seçin.
sekmesinde [Foto¤raf makinesi
kullan›c› ayarlar›] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

[Ayarlar› kaydet] ö¤esini seçin.
[Ayarlar› kaydet] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.

[Tamam] ö¤esini seçin.
‹ﬂlem do¤rulama diyalogunda, [Tamam]
ö¤esini seçin ve sonra
tuﬂuna
bas›n.
Geçerli foto¤raf makinesi ayarlar› Mod
Kadran›n›n
konumu alt›nda
kaydedilebilir.

Foto¤raf Makinesi Kullan›c› Ayarlar›n› Temizleme
3. ad›mda, [Ayarlar› temizle] ö¤esi seçilirse, Mod Kadran›n›n C konumuna
ait ayar varsay›lan ayara çevrilir

Foto¤raf Makinesi Kullan›c› Ayarlar›n› Kaydet*

Kaydedilebilir Menü Seçenekleri
Kalite, Bip sesi, Karts›z çekim, Görüntü gözden geçirme, Periferi
ayd›nlatma düzeltisi, K›rm›z› göz düzeltisi, Flaﬂ Kontrolü (Flaﬂ
patlamas›, Deklanﬂör senkronu, Flaﬂ poz telafisi, E-TTL II ölçümü,
Kablosuz iﬂlev)
Poz telafisi/AEB, Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici, Resim Stili, Beyaz
ayar›, Özel Beyaz Ayar›, WB De¤iﬂimi/BKT, Renk alan›
Otomatik ISO
Canl› Görünüm çekimi, AF modu, K›lavuz gösterimi, En/boy oran›,
Poz simülasyonu, Sessiz çekim, Ölçüm zamanlay›c›
Vurgulama uyar›s›, AF nokta gösterimi, Histogram, Görüntü
atlama
, Slayt gösterisi
Otomatik kapanma, Otomatik döndürme, Dosya numaraland›rma
LCD parlakl›¤›, Sensör temizli¤i (Otomatik temizlik), Kilit
INFO. Tuﬂu ekran seçenekleri
Özel ‹ﬂlevler

Menüm ayarlar› kaydedilmez.
Mod Kadran›
olarak ayarlan›rsa, [
Tüm foto¤raf makinesi
ayarlar›n› temizle] ve [
Tüm Özel ‹ﬂlevleri (C.Fn) temizle] menü
seçenekleri devre d›ﬂ› b›rak›l›r.
Mod Kadran›
olarak ayarland›¤›nda, ilerleme modu ve menü
seçenekleri gibi foto¤raf makinesi ayarlar› halen de¤iﬂtirilebilir ancak
de¤iﬂiklikler kaydedilmez. Bu de¤iﬂiklikleri Mod Kadran›n›n C konumuna
kaydetmek için, önceki sayfada verilen kay›t prosedürünü uygulay›n.
tuﬂuna bas›ld›¤›nda,
alt›na (sf. 266) hangi çekim modunun
kay›tl› oldu¤unu görebilirsiniz.

Baﬂvuru
Bu bölümde, foto¤raf makinesi özellikleri, sistem aksesuarlar›
vb. hakk›nda baﬂvuru bilgileri verilir.

Tuﬂu ‹ﬂlevleri
Foto¤raf makinesi çekime haz›r oldu¤unda
<
> tuﬂuna bas›ld›¤›nda, [Foto¤raf
makinesi ayarlar›n› görüntüle], [Çekim
iﬂlevlerini görüntüle] (sf. 267) ve [Elektronik
seviye] (sf. 127) ayarlar› görüntülenebilir.
sekmesi alt›ndaki [INFO tuﬂu ekran
seçenekleri] seçene¤i <
> tuﬂuna
bas›ld›¤›nda görüntülenecekleri belirlemenizi
sa¤lar.
‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin ve bir onay
iﬂareti
eklemek için
tuﬂuna
bas›n.
Seçim yap›ld›ktan sonra [Tamam] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n. Bu üç
ekran seçeneklerinin hepsinden
onay iﬂaretini kald›ramayaca¤›n›z›
unutmay›n.
[Foto¤raf makinesi ayarlar›n› görüntüle] örnek ekran›, tüm dillerde ‹ngilizce
görüntülenir.
[Elektronik seviye] seçene¤ini görüntülenmemek üzere iﬂaretleseniz bile,
yine de Canl› Görünüm çekimi ve video çekimi için görüntülenir.

Foto¤raf Makinesi Ayarlar›
Mod Kadran›n›n
konumuna
kay›tl› çekim modlar›
(sf.110)
(sf.99, 100)
(sf.98)
K›rm›z› göz azaltma (sf. 131)
(sf.254)
(sf.254)
(sf.30)
(sf.32, 85)
Otomatik kapanma (sf. 50)

Tuﬂu ‹ﬂlevleri

Çekim Ayarlar›
Resim Stili
Enstantane h›z›
Çekim modu
Poz seviyesi/
AEB menzili

Diyafram
AE kilidi
ISO h›z›
Vurgulama tonu önceli¤i
Elektronik seviye

Flaﬂ poz telafisi*

Özel kontroller

AF modu
H›zl› Kontrol simgesi
Pil kontrolü
AF noktas›
Beyaz ayar› düzeltisi
Poz ölçüm modu
Eye-Fi kart aktar›m durumu
Beyaz ayar›

Olas› çekimler
Görüntü kay›t kalitesi
Maksimum patlama
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici
‹lerleme modu

Flaﬂ poz telafisi harici bir Speedlite ile yap›l›rsa, flaﬂ poz telafisi
simgesi
simgesinden
simgesine döner.

tuﬂuna bas›ld›¤›nda H›zl› Kontrol ekran› görüntülenir (sf. 44).
veya
tuﬂuna bas›ld›¤›nda, ilgili
<AF>, <DRIVE>, <ISO>,
ayar ekran› LCD ekranda görüntülenir ve iﬂlevi ayarlamak için
veya
kadran›n› çevirebilirsiniz. Ayr›ca,
ile AF noktas›
seçimi de yapabilirsiniz.

“Çekim ayarlar› ekran›” görüntülenirken cihaz gücü kapat›l›rsa, cihaz
gücü aç›ld›¤›nda ayn› ekran tekrar görüntülenir. Bundan kaç›nmak için
LCD monitördeki göstergeyi kapatmak için <
> tuﬂuna bas›n, sonra
açma/kapama dü¤mesini kapat›n.

Pil Bilgilerini Kontrol Etme
Pilin durumunu LCD ekrandan kontrol edebilirsiniz. Her LP-E6 Pil Paketinin
kendine özgü bir seri No'su vard›r ve foto¤raf makinesine birden fazla pil
paketi kaydedilebilir. Bu özellik kullan›l›rken kay›tl› pil paketinin kalan kapasitesi
ve iﬂlem geçmiﬂi görüntülenebilir.

[Pil bilgisi] ö¤esini seçin.
sekmesinde [Pil bilgisi] ö¤esini
seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
Pil bilgisi ekran› görüntülenir.
Pil konumu

Kullan›lan pil modeli veya ﬂehir cereyan›
tipi.
Pil kontrolü (sf. 29), kalan pil kapasitesini
%1'lik art›ﬂlarla gösterir.
Geçerli piller yap›lan çekimler. Pil ﬂarj
edildi¤inde s›f›rlama say›s›.

Pilin ﬂarj performans seviyesi üç düzeyden biriyle gösterilir.
(Yeﬂil)
Pil ﬂarj performans› iyi.
Pil ﬂarj performans› k›smen düﬂük.
(Yeﬂil)
(K›rm›z›) Yeni bir pil alman›z önerilir.

LP-E6 Pil Paketi d›ﬂ›ndaki herhangi bir pili kullanmay›n. Aksi takdirde, foto¤raf
makinesinden tam performans al›nmaz veya ar›za oluﬂabilir.
BG-E9 Batarya Sap›'nda AA boy LR6 piller kullan›l›rsa, sadece pil kontrolü
görüntülenir.
Herhangi bir nedenden ötürü pil paketiyle iletiﬂim sa¤lanam›yorsa, LCD
panelde ve vizörde pil kontrolü göstergesi
ﬂeklinde görüntülenir.
[Pille iletilim kurulam›yor] mesaj› görüntülenir. [Tamam] ö¤esini seçti¤iniz
takdirde çekime devam edebilirsiniz.

Pil Bilgilerini Kontrol Etme

Pilin Foto¤raf Makinesine Kayd›
Foto¤raf makinesine en fazla alt› LP-E6 Pil Paketi kaydedilebilir. Foto¤raf
makinesine birden fazla pil paketi kaydetmek için her bir pil paketi için
aﬂa¤›daki prosedürü uygulay›n.

<INFO.> tuﬂuna bas›n.
Pil bilgisi ekran› görüntülenirken,
tuﬂuna bas›n.
Pil geçmiﬂi ekran› görüntülenir.
Pil kay›tl› de¤ilse, gri renkte gösterilir.

[Kaydet] ö¤esini seçin.
[Kaydet] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
‹ﬂlem do¤rulama diyalogu görüntülenir.

[Tamam] ö¤esini seçin.
[Tamam] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
Pil paketi kaydedilir ve pil geçmiﬂi ekran›
yeniden görüntülenir.
Gri renkli pil numaras› ﬂimdi beyaz
harflerle gösterilir.
<
> tuﬂuna bas›n. Pil bilgisi ekran›
yeniden görüntülenir.

AA boy LR6 piller BG-E9 Batarya Sap›na tak›lm›ﬂsa veya ACK-E6 AC
Adaptörü kullan›l›yorsa, pil kayd› yap›lamaz.
Kay›t alt› pil varsa, [Kaydet] seçimi yap›lamaz. Gereksiz pil bilgilerini
silmek için 271. sayfaya bak›n.

Pil Bilgilerini Kontrol Etme

Pilde Seri No'yu Etiketleme
Kay›tl› tüm LP-E6 pillerinin seri numaralar›n› üzerine yap›ﬂt›rmak kullan›m
kolayl›¤› sa¤lar.
Seri No.

Seri No'yu bir etikete yaz›n.
Pil geçmiﬂi ekran›nda gösterilen seri No'yu,
yaklaﬂ›k 25mmx15mm boyutlar›ndaki bir
etikete yaz›n.

Pili ç›kar›n ve etiketi yap›ﬂt›r›n.
Açma/kapama dü¤mesini <KAPALI>
olarak ayarlay›n.
Pil kompart›man kapa¤›n› aç›n ve pili
ç›kar›n.
Etiketi ﬂekilde gösterildi¤i gibi (elektrik
kontaklar›na getirmeden) yap›ﬂt›r›n.
Bu prosedürü tüm pil paketleri için
tekrarlay›n ve seri No'yu kolayl›kla görün.

Etiketi, 2. ad›mda gösterilen alandan baﬂka bir yere asla yap›ﬂt›rmay›n.
Aksi takdirde, yanl›ﬂ yere yap›ﬂt›r›lm›ﬂ etiket pilin tak›lmas›n› zorlaﬂt›rabilir
veya foto¤raf makinesinin aç›lmas›n› engeller.
BG-E9 Batarya Sap› kullan›yorsan›z, pil paketinin sürekli tak›l›p ç›kar›lmas›
sonucu etiket y›pranabilir. Etiket tamamen soyulursa, yeni bir etiket tak›n.

Pil Bilgilerini Kontrol Etme

Kay›tl› Pil Paketinin Kalan Kapasitesini Kontrol Etme
Herhangi bir pil paketinin (yüklü olmasa bile) kalan kapasitesini ve en son
ne zaman kullan›ld›¤›n› kontrol edebilirsiniz.
Seri No.

Son kullan›ld›¤› tarih

Seri No'yu arama
Pilin seri No etiketine baﬂvurun ve pil
geçmiﬂi ekran›nda pilin seri No'sunu
aray›n.
‹lgili pil paketinin kalan kapasitesini ve
en son kullan›ld›¤› tarihi kontrol
edebilirsiniz.

Kalan kapasite

Kay›tl› Pil Paketi Bilgilerini Silme
[Bilgileri sil] ö¤esini seçin.
269. sayfadaki 2. ad›m› uygulayarak [Bilgileri sil] ö¤esini seçin,
sonra
tuﬂuna bas›n.

Silinecek pil paketi bilgilerini seçin.
Silinecek pil paketi bilgilerini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
ö¤esi görüntülenir.
Baﬂka bir pil bilgisini silmek için bu prosedürü tekrarlay›n.

tuﬂuna bas›n.
‹ﬂlem do¤rulama diyalogu görüntülenir.

[Tamam] ö¤esini seçin.
[Tamam] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
Pil paketi bilgileri silinir ve 1. ad›mdaki ekran yeniden görünür.

ﬁehir Cereyan›n› Kullanma
ACK-E6 AC Adaptörü (ayr› sat›l›r) ile foto¤raf makinesini ﬂehir cereyan› ç›k›ﬂ›na
ba¤layabilir ve kalan pil kapasitesi hakk›nda endiﬂelenmeden çekim
yapabilirsiniz.

DC ba¤lay›c›n›n fiﬂini tak›n.
DC Ba¤lay›c›n›n fiﬂini AC Adaptörü
soketine ba¤lay›n.

Elektrik kablosunu tak›n.
Elektrik kablosunu ﬂekilde gösterildi¤i gibi
tak›n.
Foto¤raf makinesini kulland›ktan sonra,
güç kablosunu prizden ç›kar›n.

Kabloyu dikkatle tak›n.
DC Ba¤lay›c›n›n kablosunu, kabloya zarar
vermeden dikkatle tak›n.

DC Ba¤lay›c›y› tak›n.

DC Ba¤lay›c› kablo yuvas›

Pil kompart›man kapa¤›n› aç›n ve DC
Ba¤lay›c› kablosu çentik kapa¤›n› aç›n.
DC Ba¤lay›c›y› t›k sesiyle yerine oturana
kadar itin ve kabloyu çentikten geçirin.
Kapa¤› kapat›n

Foto¤raf makinesinin açma/kapama dü¤mesi <ON> konumundayken güç
kablosunu takmay›n veya sökmeyin.

Eye-Fi Kartlar› Kullanma
Piyasadan temin edilebilir, ayar› tamamlanm›ﬂ bir Eye-Fi kart ile karttaki
çekimleri otomatik kiﬂisel bir bilgisayara aktarabilir veya kablosuz LAN
arac›l›¤›yla çevrimiçi bir hizmete yükleyebilirsiniz.
Görüntü aktar›m›, Eye-Fi kart›n bir özelli¤idir. Eye-Fi kart›n kurulmas› ve
kullan›lmas› veya herhangi bir aktar›m sorununda ar›za tespit aç›klamalar›
ile ilgili talimatlar için Eye-Fi kart›n kullan›m k›lavuzuna bak›n veya kart
imalatç›s›na dan›ﬂ›n.
Bu ürünün Eye-Fi kart iﬂlevlerini (kablosuz aktar›m dahil)
destekleme garantisi yoktur. Eye-Fi kartla ilgili bir sorun
yaﬂand›¤›nda lütfen kart üreticisine dan›ﬂ›n. Ayr›ca, birçok ülke
veya bölgede, Eye-Fi kart kullan›m›n›n onaya ba¤l› oldu¤unu
unutmay›n. Onay al›nmadan kart kullan›m›na izin verilmez. Kart
kullan›m›n›n bulundu¤unuz alanda onaylan›p onaylanmad›¤›ndan
emin de¤ilseniz, lütfen kart üreticisine dan›ﬂ›n.

Eye-Fi kart› tak›n. (sf.32)
[Eye-Fi ayarlar›] ö¤esini seçin.
sekmesinde [Eye-Fi ayarlar›]
ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n.
Bu menü, sadece foto¤raf makinesine
bir Eye-Fi kart tak›ld›¤›nda görüntülenir.

Eye-Fi aktar›m›n› etkinleﬂtirin.
tuﬂuna bas›n, [Eye-Fi aktar›m›]
ö¤esini [Etkin] olarak ayarlay›n, sonra
tuﬂuna bas›n.
[Devre d›ﬂ›] olarak ayarland›¤›nda,
Eye-Fi kart tak›lm›ﬂ olsa bile (Aktar›m
durumu simgesi
) otomatik aktar›m
gerçekleﬂmez.

Eye-Fi Kartlar› Kullanma

Ba¤lant› bilgilerini görüntüleyin.
[Ba¤lant› bilgisi] ö¤esini seçin, sonra
tuﬂuna bas›n

[Eriﬂim noktas› SSID] ö¤esini
kontrol edin.
[Eriﬂim noktas› SSID] için bir eriﬂim
noktas›n›n görüntülendi¤ini kontrol edin.
Eye-Fi kart›n MAC adresini ve ayg›t
yaz›l›m› sürümünü de kontrol edin.
Menüden ç›kmak için üç kez <
>
tuﬂuna bas›n.

Resmi çekin.
Resimler görüntülenir.
Aktar›lan görüntüler için ayr›nt›l› bilgi
ekran›nda (sf. 191)
ö¤esi görüntülenir.

Aktar›m durumu simgesi

(Gri) Ba¤l› de¤il

: Eriﬂim noktas›yla ba¤lant› yok.

(Yan›p söner) Ba¤lan›yor : Eriﬂim noktas›yla ba¤lant› kuruluyor.
(Yanar) Ba¤land›

: Eriﬂim noktas›na ba¤lan›ld›.

(

: Eriﬂim noktas›na görüntü aktar›m› sürüyor.

) Aktar›yor

Eye-Fi kart›n yukar›da aktar›lan aktar›m durumunu kontrol etmek için, çekim
ayarlar› (sf. 267) ekran›n› görüntülemek için <
> tuﬂuna bas›n.

Eye-Fi Kartlar› Kullanma

Eye-Fi Kartlar›n› Kullanmayla ‹lgili Önlemler
“
" ö¤esi görüntülendi¤inde, kart bilgilerinin al›nmas›yla ilgili bir hata
oluﬂtu¤unu gösterir. Foto¤raf makinesini kapat›n ve sonra tekrar aç›n.
[Eye-Fi aktar›m›] seçene¤i [Devre d›ﬂ›] olarak ayarlanm›ﬂsa bile sinyal
gönderimi olabilir. Kablosuz aktar›mlar›n yasakland›¤› hastanelerde, hava
alanlar›nda ve di¤er mekanlarda, Eye-Fi kart›n› foto¤raf makinesinden
ç›kar›n.
Görüntü aktar›m› gerçekleﬂmezse, Eye-Fi kart› ve kiﬂisel bilgisayara
ayarlar›n› kontrol edin. Ayr›nt›lar için, kart›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.
Kablosuz LAN ba¤lant› durumuna ba¤l› olarak görüntü aktar›m› daha uzun
sürebilir veya kesilebilir.
Aktar›m iﬂlevi nedeniyle Eye-Fi kart ›s›nabilir.
Pil gücü daha h›zl› tükenir.
Görüntü aktar›m› esnas›nda, otomatik kapanma iﬂlevi etkili olmaz.

Çekim Modlar›na Göre Kullan›labilir ‹ﬂlevler Tablosu
: Otomatik ayarlan›r
Mod Kadran›

Temel Alan

: Kullan›c› seçebilir

Tüm kay›t kalitesi ayarlar›
seçilebilir

Otomatik
ISO
h›z›

Manuel
Ayarlanabilir maksimum
ISO h›z› s›n›r›

Resim
Stili

Manuel seçim
Otomatik ayar

Ambiyans seçimiyle çekim
Ayd›nlatmaya veya
sahne tipine göre çekim
Otomatik
Beyaz
ayar›

: Seçilemez

Yarat›c› Alan

Ön ayar
Özel Ayar

Düzelti /
Dizeleme
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici
Lens periferi ayd›nlatmas›
düzeltisi
Vurgulama tonu önceli¤i
Renk
alan›
RAW görüntü iﬂleme
Yarat›c› filtreler
Yeniden boyutland›rma
Oranlama

Sadece manuel poz için.
simgesi, video çekim modunda foto¤raf çekimini gösterir.

Çekim Modlar›na Göre Kullan›labilir ‹ﬂlevler Tablosu

Temel Alan

Yarat›c› Alan

Mod Kadran›
Tek Çekim

AF nokta seçimi
AF yard›mc› ›ﬂ›¤›
Poz
ölçüm
modu

De¤erlendirmeli
Ölçüm modu seçimi
Program de¤iﬂimi
Poz telafisi

Poz
AE kilidi
Alan derinli¤i önizleme
Tek çekim
Yüksek h›zda sürekli
çekim
h›zda sürekli
‹lerleme Düﬂük
çekim

10 sn
2 sn
Otomatik olarak patlar
Flaﬂ aç›k
Flaﬂ› kapal›
Yerleﬂik K›rm›z› göz azaltma
flaﬂ
FE kilidi
Flaﬂ poz telafisi
Uzaktan kontrol
Canl› Görünüm çekimi
Çoklu en/boy oranlar›*

Sadece Canl› Görünüm çekimde birden fazla en/boy oran› kullan›labilir.

Menü Ayarlar›
Çekim 1 (K›rm›z›)

Sayfa

Kalite
Bip sesi

Etkin / Devre d›ﬂ›

Karts›z çekim

Etkin / Devre d›ﬂ›

Görüntü gözden geçirme Kapal› / 2 sn. / 4 sn. / 8 sn. / Tut
Periferi ayd›nlatmas›
düzeltisi

Devre d›ﬂ› / Etkin

K›rm›z› göz azaltma

Devre d›ﬂ› / Etkin

Flaﬂ kontrolü

Flaﬂ patlamas› / Yerleﬂik flaﬂ iﬂlevi ayar› /
Harici flaﬂ iﬂlevi ayar› / Harici flaﬂ

Çekim 2 (K›rm›z›)
Poz telafisi/AEB

1/3 durakl› art›ﬂlarla, ±5 aral›¤›nda
(AEB ±3 aral›¤›nda)

Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici Devre d›ﬂ› / Düﬂük / Standart / Yüksek

Resim Stili

Beyaz ayar›

Standart /
Portre /
Nötral /
Faithful /
Kullan›c› Tan›ml› 1, 2, 3

Manzara /
Tek Renk /

(Yaklaﬂ›k. 2500 - 10000)

Özel Beyaz Ayar›

Manuel beyaz ayar›

WB De¤iﬂimi/BK

WB düzeltisi: Beyaz ayar› düzeltisi
WB-BKT: Beyaz ayar› dizeleme

Renk alan›

Çekim 3 (K›rm›z›)
Toz Temizleme Verisi
ISO Otomatik

Toz kalıntılarını temizlemek için kullanılacak veriyi sağlar
Maks: 400 / Maks: 800 / Maks: 1699 /
Maks: 3200 / Maks: 6400

Gölgeli menü seçenekleri, Temel Alan modunda görüntülenmez.

Menü Ayarlar›

Çekim 4 (K›rm›z›)

Sayfa

Canl› Görünüm çekimi Etkin / Devre d›ﬂ›
Canl› mod / Canl› mod / H›zl› mod
AF modu
K›lavuz gösterimi

Kapal› / K›lavuz 1

/ K›lavuz 2

En/Boy oran›
Poz simülasyonu

Etkin / Devre d›ﬂ›

Sessiz çekim

Mod 1 / Mod 2 / Mod 3

Ölçüm zamanlay›c›

4 sn. / 16 sn. / 30 sn. / 1 dk. / 10 dk. / 30 dk.

‹zleme 1 (Mavi)
Görüntüleri korumaya al Korumal› görüntüleri sil
Dikey çekimler döndür
Döndürme
Görüntüleri sil

Görüntüleri sil

Bask› emri

Yazd›r›lacak görüntüleri belirleme (DPOF)

Yarat›c› filtreler

Grenli S/B / Yumuﬂak odak / Oyuncak kamera
efekti / Minyatür efekti.

Yeniden boyutland›rma Görüntü piksel say›s›n› azalt
RAW görüntü iﬂleme

görüntüleri iﬂleme

‹zleme 2 (Mavi)
Vurgulama uyar›s›

Devre d›ﬂ› / Etkin

AF noktas› gösterimi

Devre d›ﬂ› / Etkin
Parlakl›k / RGB

Görüntü atlama

1 görüntü / 10 görüntü / 100 görüntü / Tarih /
Klasör / Video / Foto¤raflar / Oranlama

Slayt gösterisi

Otomatik izleme için Görüntüleri seç, ‹zleme
süresi, Tekrarla ve Geçiﬂ efektleri

Oranlama
HDMI kontrolü

Devre d›ﬂ› / Etkin

Menü Ayarlar›

Ayar 1 (Sar›)

Sayfa

Otomatik kapanma

1dk. / 2 dk. / 4 dk. / 8 dk. / 15 dk. / 30 dk. /
Kapal›

Otomatik döndürme

Aç›k

/ Aç›k

/ Kapal›

Kart› baﬂlat›n ve karttaki verileri sil
Dosya numaraland›rma Sürekli / Otomatik s›f›rlama / Manuel s›f›rlama
Klasör seç

Klasör yarat ve seç

Eye-Fi ayarlar›*

Eye-Fi aktar›m›: Devre d›ﬂ› / Etkin
Ba¤lant› bilgileri

* Sadece Eye-Fi kart kullan›ld›¤›nda görüntülenir.

Ayar 2 (Sar›)
LCD parlakl›¤›

Yedi parlakl›k seviyesinden birine ayarlanabilir

Tarih/Saat

Tarihi (y›l, ay, gün) ve saati (saat, dakika,
saniye) ayarla

Dil

Arabirim dilini seç

Video sistemi
Otomatik temizlik: Etkin / Devre d›ﬂ›
Sensör temizli¤i

ﬁimdi temizle

Kilit

Manuel temizle
Devre d›ﬂ› / Etkin

Ayar 3 (Sar›)
Pil bilgisi

Tip, Kalan kapasite, Deklanﬂör geri say›m›, ﬁarj
performans›, Pil kayd›,
Pil geçmiﬂi

INFO. Tuﬂu
Foto¤raf makinesi ayarlar›n› görüntüler /
görüntüleme seçenekleri Elektronik seviye / Çekim iﬂlevlerini görüntüler
Foto¤raf makinesi
kullan›c› ayarlar›
Telif hakk› bilgileri
Tüm foto¤raf makinesi
ayarlar›n› temizle
Ayg›t yaz›l›m› sürümü

Geçerli foto¤raf makinesini Mod Kadran›n›n
konumuna kaydet
Telif hakk› bilgilerini görüntüle / Yazar ad›n› gir
/ Telif hakk› ayr›nt›lar›n› gir / Telif hakk›n
bilgilerini sil
Foto¤raf makinesini varsay›lan ayarlara s›f›rla
Ayg›t yaz›l›m› güncellemesi için

Menü Ayarlar›

Özel ‹ﬂlevler (Turuncu)

Sayfa

C.Fn I : Poz
C.Fn II : Görüntü
C.Fn III : Otomatik odak/ Foto¤raf makinesi iﬂlevlerini istedi¤iniz gibi
‹lerleme
özelleﬂtirin
C.Fn IV : ‹ﬂlem/Di¤erleri
Tüm Özel ‹ﬂlevleri
(C. Fn) Temizle

Tüm Özel ‹ﬂlev ayarlar›n› temizler

Menüm (Yeﬂil)
Menüm ayarlar›

S›kça kullan›lan menü ö¤elerini ve Özel ‹ﬂlevleri
kaydedin

Video Çekim Modu Menüleri
Video 1 (K›rm›z›)
Video pozu

Otomatik/Manuel

AF modu

Canl› mod /

esnas›nda AF
deklanﬂör tuﬂu

Devre d›ﬂ› / Etkin

Canl› mod / H›zl› mod

için AF ve ölçüm
tuﬂlar›

Deklanﬂör tuﬂunu, <AF-ON> tuﬂunu ve <
tuﬂunu özelleﬂtir

ISO h›z› ayar›
art›ﬂlar›

1/3 durak / 1 durak

Vurgulama tonu
önceli¤i

Devre d›ﬂ› / Etkin

>

Menü Ayarlar›

Video 2 (K›rm›z›)

Sayfa

Video kayd› boyutu
K›rp
Ses kayd›: Otomatik / Manuel / Devre d›ﬂ›
Ses kayd›

Kay›t seviyesi
Rüzgar filtresi: Devre d›ﬂ› / Etkin

Sessiz çekim

Mod 1 / Mod 2 / Mod 3

Ölçüm zamanlay›c›

4 sn. / 16 sn. / 30 sn. / 1 dk. / 10 dk. / 30 dk.

K›lavuz gösterimi

Kapal› / K›lavuz 1 /

/ K›lavuz 2

Video 3 (K›rm›z›)
Poz telafisi

1/3 durakl› art›ﬂlarla, ±5 aral›¤›nda

Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici Devre d›ﬂ› / Düﬂük / Standart / Yüksek

Resim Stili
Beyaz ayar›
Özel Beyaz Ayar›

Standart /
Portre /
Nötral /
Faithful /
Kullan›c› Tan›ml› 1, 2, 3

Manzara /
Tek Renk /

Yaklaﬂ›k
Video çekim modunda menü ekran› hakk›nda

Video çekim modunda menü ekran› hakk›nda
Movie 1,
Movie 2 ve
Movie 3 ekranlar› (sekmeleri),
sadece video çekim modunda görüntülenir.
Çekim 2,
Çekim 3,
Çekim 4,
Özel ‹ﬂlevler ve
Menüm ekranlar› (sekmeler) görüntülenmez.
Aﬂa¤›daki menü ö¤eleri görüntülenmez:
K›rm›z› göz azaltma, Flaﬂ kontrolü
INFO tuﬂu görüntüleme seçenekleri, Foto¤raf makinesi
kullan›c› ayarlar›, Telif hakk› bilgileri, Tüm foto¤raf makinesi
ayarlar›n› temizle, Ayg›t yaz›l›m› sürümü

Ar›za Tespit Rehberi
Foto¤raf makinesiyle ilgili bir sorun oldu¤unda önce Ar›za Tespit Rehberi'ne
baﬂvurun. Bu Ar›za Tespit Rehberi sorunlar› gidermezse, bayiinizle veya en
yak›n Canon Hizmet Merkeziyle ba¤lant›ya geçin.

Güçle ‹lgili Sorunlar
Pil paketi ﬂarj edilemiyor.
Kalan pil ﬂarj› kapasitesi (sf. 268) %94 veya üstü de¤eri gösterirse, pil
ﬂarj edilmez.
Orijinal Canon LP-E6 Pil Paketi d›ﬂ›ndaki herhangi bir pil paketini ﬂarj
etmeyin

ﬁarj lambas› yüksek h›zda yan›p sönüyor.
Pil ﬂarj cihaz› veya pille ilgili bir sorun varsa ya da pil paketiyle (Canon
marka olmayan pille) ba¤lant› kurulam›yorsa, koruyucu devre ﬂarj
iﬂlemini sonland›r›r ve turuncu lamba düzenli aral›klarla h›zl› h›zl› yan›p
söner. Pil ﬂarj cihaz› veya pil paketiyle ilgili bir sorun varsa, ﬂarj
cihaz›n›n güç kablosunu prizden ç›kar›n. Pil paketini ﬂarj cihaz›ndan
ç›kar›n ve tekrar tak›n. 2-3 dakika bekleyin, sonra güç kablosunu güç
kayna¤›na ba¤lay›n. Sorun devam ederse, bayiinizle veya en yak›n
Canon Hizmet Merkeziyle ba¤lant›ya geçin.

ﬁarj cihaz›n›n lambas› yan›p sönmüyor.
ﬁarj cihaz›na tak›lan pil paketini iç ›s›s› yükselirse, güvenlik nedenlerinden
dolay› pil ﬂarj cihaz› pili ﬂarj etmez (lamba yanmaz). ﬁarj iﬂlemi esnas›nda,
herhangi bir nedenle pil s›cakl›¤› yükselirse, ﬂarj iﬂlemi otomatik olarak
durur (lamba yan›p söner). Pil ›s›s› düﬂünce ﬂarj iﬂlemi otomatik olarak
yeniden baﬂlar.

Açma/kapama dü¤mesi <ON> olarak ayarlansa bile foto¤raf
makinesi çal›ﬂm›yor.
Pil foto¤raf makinesine düzgün bir ﬂekilde tak›lmam›ﬂ (sf. 26).
Pili ﬂarj edin (sf. 24).
Pil kompart›man kapa¤›n›n kapal› oldu¤undan emin olun (sf. 26).
Kart yuvas› kapa¤›n›n kapal› oldu¤undan emin olun (sf. 32).

Ar›za Tespit Rehberi

Açma/kapama dü¤mesi <OFF> olarak ayarlansa bile eriﬂim
lambas› hala yan›p sönüyor.
Karta bir görüntü kaydedilirken cihaz kapat›l›rsa, eriﬂim lambas› birkaç
saniye boyunca yan›p sönmeye/yanmaya devam eder. Görüntü kayd›
tamamland›¤›nda, cihaz gücü otomatik olarak kapan›r.

Pil çok h›zl› tükeniyor.
Tam ﬂarjl› bir pil kullan›n (sf. 24).
Pil performans› düﬂmüﬂ olabilir. Pil performans› düzeyini (sf. 268) kontrol
etmek için [< > Pil Bilgisi] menü seçene¤ine bak›n. Pil performans›
zay›fsa, pil paketini yenisiyle de¤iﬂtirin.
H›zl› Kontrol ekran› (sf. 44) görüntülenmeye devam ediyor veya uzun
süreli Canl› Görünüm çekimi ya da video çekimi (sf. 151, 171) yap›l›yorsa,
olas› çekim say›s› düﬂer.

Foto¤raf makinesi kendili¤inden kapan›yor.
Otomatik kapanma etkin. Otomatik kapanman›n devreye girmesini
istemiyorsan›z, [< > Otomatik kapanma] ö¤esini [Kapal›] olarak
ayarlay›n.

Çekimle ‹lgili Sorunlar
Görüntü kaydedilemiyor veya çekilemiyor.
Kart düzgün ﬂekilde tak›lmam›ﬂ (sf. 32).
Kart doluysa, kart› de¤iﬂtirin veya gereksiz görüntüleri silerek yer aç›n
(sf. 32, 215).
Vizördeki odak do¤rulama ›ﬂ›¤›
yan›p sönerken Tek Çekim AF
modunda odaklanmay› denerseniz, resim çekilemez. Odaklanmak için
deklanﬂöre tekrar yar›m bas›n veya manuel odaklan›n (sf. 40, 80).
Kart›n yazmaya karﬂ› koruma dü¤mesini Yazma/Silme ayar›na getirin
(sf. 32).

Ar›za Tespit Rehberi

Kart kullan›lam›yor.
Bir hata mesaj› görüntüleniyorsa, 33. veya 291. sayfaya bak›n.

Görüntü odak d›ﬂ›nda.
Lens odak modu dü¤mesini < AF > olarak ayarlay›n (sf. 34).
Foto¤raf makinesi sars›nt›s›n› önlemek için deklanﬂör tuﬂuna hafifçe
bas›n (sf. 39, 40).
Lensin Görüntü Sabitleyicisi varsa, IS modunu < ON > olarak ayarlay›n.

Sürekli çekimde maksimum patlama düﬂüyor.
[< > C.Fn II -2: Yüksek ISO h›z› parazit azaltma] seçene¤ini ﬂu
ayarlar›ndan birine getirin: [Standart/Düﬂük/Devre d›ﬂ›]. [Yüksek]
olarak ayarland›¤›nda, sürekli çekimde maksimum patlama ciddi
oranda düﬂer (sf. 254).
‹nce ayr›nt›l› bir çekimde (çimenlik vb.) dosya boyutu daha büyük
olur ve gerçek maksimum patlama 85. sayfada belirtilen say›dan daha
düﬂük olur.

ISO 100 ayarlanam›yor.
If [
C.Fn II -3: Vurgulama tonu önceli¤i] [Etkin] olarak ayarlan›rsa,
ISO 100 ayarlanamaz. [Devre d›ﬂ›] olarak ayarlan›rsa, ISO 100
ayarlanabilir(sf.255). Bu, video çekime de uygulan›r (sf. 183).

Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici ayarlanam›yor.
[ C.Fn II -3: Vurgulama tonu önceli¤i] [Etkin] olarak ayarlan›rsa,
Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici ayarlanamaz. [Vurgulama tonu önceli¤i]
[Devre d›ﬂ›] olarak ayarland›¤›nda, Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici ayarlanabilir
(sf. 255). Bu, video çekime de uygulan›r (sf. 183).

Ar›za Tespit Rehberi

Flaﬂl› çekimde <Av> kullan›ld›¤›nda, enstantane h›z›
yavaﬂl›yor.
Gece arkaplan karanl›kken çekim yap›l›rsa, enstantane h›z› otomatik
olarak yavaﬂlar (yavaﬂ senkron çekimi) ve böylece hem konu hem de
arkaplan düzgün ﬂekilde pozlan›r. Düﬂük enstantane h›z› ayarlanmas›n›
istemiyorsan›z, [
C.Fn I-7: Av modunda flaﬂ senkron h›z›]
seçene¤ini 1 veya 2 olarak ayarlay›n (sf. 253).

Yerleﬂik flaﬂ patlam›yor.
Yerleﬂik flaﬂla k›sa aral›klarla sürekli çekim yap›l›rsa, flaﬂ ünitesinin
korunmas› için flaﬂ çal›ﬂmay› durdurabilir.

Flaﬂ poz telafisi ayarlanam›yor.
Flaﬂ poz telafisi öncesinde Speedlite ile ayarlanm›ﬂsa, foto¤raf
makinesiyle flaﬂ poz telafisi ayarlanamaz. Speedlite flaﬂ›n poz
telafisi iptal edildi¤inde (0’a ayarland›¤›nda), flaﬂ poz telafisi
foto¤raf makinesi ile ayarlanabilir.

Av modunda yüksek h›zda senk ayarlanam›yor.
[ C.Fn I-7: Av modunda flaﬂ senk h›z›] seçene¤ini [0: Otomatik]
olarak ayarlay›n (sf. 253).

Harici flaﬂ patlam›yor.
Canl› Görünüm çekiminde Canon marka olmayan bir flaﬂ kullan›ld›¤›nda
[
Sessiz çekim] menüsü seçene¤ini [Devre d›ﬂ›] (sf. 159) olarak
ayarlanmal›d›r.

Foto¤raf makinesi salland›¤›nda içinden ses duyuluyor.
Yerleﬂik flaﬂ›n aç›lma mekanizmas› yavaﬂ hareket ediyor. Bu normaldir.

Ar›za Tespit Rehberi

Canl› Görünüm çekim esnas›nda deklanﬂörden iki kez
çekim sesi duyuluyor.
Flaﬂ kullan›l›rsa, her çekimde deklanﬂörden iki çekim sesi duyulur
(sf. 153).

Foto¤raf makinesi tuﬂu/kadran›n›n iﬂlevi de¤iﬂtirilemiyor.
H›zl› Kontrol ekran›nda [Özel Kontroller] ayarlar›n› kontrol edin (sf.
257).

Video çekim kendili¤inde duruyor.
Kart›n yazma kapasitesi düﬂükse, video çekim otomatik olarak durur.
SD Speed Class 6 “
” veya üstü kartlar› kullan›n. Kart›n
okuma/yazma h›z›n› bulmak için kart üreticisinin web sitesine vb.
baﬂvurun.
Dosya boyutu 4 GB' ulaﬂt›¤›nda veya video çekim uzunlu¤u 29 dk.
59 sn.’ye eriﬂti¤inde, video çekimi otomatik olarak durur.

Canl› Görünüm ve video çekimde beyaz <
k›rm›z› < > simgesi görüntüleniyor.

> veya

Her iki simge de foto¤raf makinesinin iç ›s›s›n›n yükseldi¤ini gösterir.
Beyaz <
> simgesi göründü¤ünde, foto¤raf›n görüntü kalitesi
bozulabilir. K›rm›z› < > simgesi, Canl› Görünüm veya video çekiminin
k›sa bir süre sonra otomatik olarak sonland›r›laca¤›n› gösterir (sf.
152, 173).

Videolar bazen k›sa süreli¤ine donuyor.
Video çekim esnas›nda pozlamada ani bir de¤iﬂiklik yap›ld›¤›nda,
poz dengelenene kadar otomatik poz kayd› durdurur. Bu durumda,
manuel poz kullan›n.

Video izlenemiyor.
Size verilen yaz›l›mla kiﬂisel bilgisayarda düzenlenen videolar vb
foto¤raf makinesinde izlenemez.

Ar›za Tespit Rehberi

Video izlendi¤inde foto¤raf makinesinin iﬂlem
sesi duyuluyor.
Video çekimi esnas›nda foto¤raf makinesi kadranlar› veya lensle
iﬂlem yap›l›rsa, iﬂlem sesi de kaydedilir. Harici bir mikrofon kullan›n
(piyasada mevcuttur) (sf. 187).

Ekran ve ‹ﬂlemle ilgili Sorunlar
LCD monitör bir görüntüyü net göstermiyor.
LCD monitör kirliyse, yumuﬂak bir bezle temizleyin.
Düﬂük veya yüksek s›cakl›klarda LCD monitör gösterimi yavaﬂlayabilir
veya ekran siyah görünebilir. Oda s›cakl›¤›nda normale döner.

Menü ekran›nda az say›da sekme ve seçenek
görüntüleniyor.
Temel Alan modlar›nda ve video çekim modunda belirli sekmeler
ve menü seçenekleri görüntülenmez. Çekim modunu Yarat›c› Alan
moduna getirin (sf. 46).

Görüntü silinemiyor.
Görüntü koruma alt›ndaysa silinemez (sf. 213).

Görüntünün bir k›sm› siyah renkte yan›p sönüyor.
[
Vurgulama uyar›s›] menü seçene¤i [Etkin] olarak
ayarlanm›ﬂ (sf. 192).

Görüntü üzerinde k›rm›z› bir kutu görüntüleniyor.
[ Af nokta gösterimi] menü seçene¤i [Etkin] olarak
ayarlanm›ﬂ (sf. 193).

Ar›za Tespit Rehberi

Dosya ad›n›n ilk karakteri bir alt tire (“_MG_”).
Renk alan›n› sRGB olarak ayarlay›n. Adobe RGB ayarlan›rsa,
ilk karakter bir alt tire olur (sf. 110).

Dosya numaraland›rmas› 0001’den baﬂlam›yor.
‹çinde kay›tl› görüntü bulunan bir kart kullan›ld›¤›nda, dosya
numaraland›rmas› karta en son kaydedilen itibaren devam eder
(sf. 106).

Görüntülenen tarih ve saat yanl›ﬂ.
Tarih ve saat ayar› do¤ru yap›lmam›ﬂ (sf. 30).

Televizyon ekran›nda görüntü yok.
AV kablosu veya HDMI kablosunun sa¤lam bir ﬂekilde ba¤land›¤›nda
emin olun (sf. 209, 212).
Video OUT sistemini (NTSC/PAL) televizyon setiyle ayn› video sistemine
ayarlay›n (sf. 212).
Foto¤raf makinesiyle verilen AV kablosunu kullan›n (sf. 212).

Kart okuyucu kart› tespit edemiyor
Kart okuyucusuna ve bilgisayar›n iﬂletim sistemine ba¤l› olarak, SDXC
kartlar tespit edilemeyebilir. Bu durumda, foto¤raf makinesini ve bilgisayar›
size verilen arabirim kablosuyla ba¤lay›n ve görüntüleri EOS Yard›mc›
Program›n› (size verilen yaz›l›m) kullanarak bilgisayara aktar›n.

Ar›za Tespit Rehberi

[###] görüntüleniyor.
Mevcut görüntü/video say›s›, görüntülenebilen basamak say›s›
üstüne ç›karsa ekranda [###] ö¤esi görüntülenir.

[Eye-Fi ayarlar›] menü ö¤esi görüntülenmiyor.
[Eye-Fi ayarlar›] ö¤esi, foto¤raf makinesine bir Eye-Fi kart› tak›ld›¤›
takdirde görüntülenir. Eye-Fi kart›n yazmaya karﬂ› koruma dü¤mesi
LOCK konumuna ayarlanm›ﬂsa, kart ba¤lant› durumu görüntülenemez
veya Eye-Fi kart aktar›m›n› devre d›ﬂ› b›rakamazs›n›z.

Bask›yla ‹lgili Sorunlar
Kullan›m k›lavuzunda belirtilenden daha az bask›
efekti var.
Ekranda görüntülenenler yaz›c›ya ba¤l› olarak de¤iﬂir. Bu kullan›m
k›lavuzunda kullan›labilir tüm bask› efektleri listelenir (sf. 240).

Hata Kodlar›
Hata No.

Foto¤raf makinesiyle ilgili bir sorun
oluﬂtu¤unda bir hata mesaj› görüntülenir.
Ekran talimatlar›n› uygulay›n.

Karﬂ› önlemler
Hata Mesaj› ve Çözüm
Foto¤raf makinesi ve lens aras›ndan iletiﬂim sorunlu. Lens
kontaklar›n› temizleyin.
Foto¤raf makinesi ve lens üzerindeki kontaklar› temizleyin ve bir
Canon lensi kullan›n (sf.13, 16).
Karta eriﬂilemiyor. Kart› tekrar tak›n/de¤iﬂtirin ve kart› foto¤raf
makinesiyle formatlay›n.
Kart› ç›kar›p yeniden tak›n, kart› de¤iﬂtirin veya kart› formatlay›n
(sf.32, 48).
Kart dolu oldu¤u için görüntü kaydedilemiyor. Kart› de¤iﬂtirin.
Kart› de¤iﬂtirin, gereksiz görüntüleri silin veya kart› formatlay›n
(sf.32, 48, 215).
Yerleﬂik flaﬂ kald›r›lam›yor. Foto¤raf makinesini kapat›n ve sonra
tekrar aç›n.
Açma/kapama dü¤mesini kullan›n (sf.28).
Sensör temizli¤i yap›lam›yor. Foto¤raf makinesini kapat›n ve sonra tekrar aç›n.

Açma/kapama dü¤mesini kullan›n (sf.28).
Bir hata nedeniyle çekim yap›lam›yor. Foto¤raf makinesini kapat›n
ve tekrar aç›n veya pili tekrar tak›n.
Açma/kapama dü¤mesini kullan›n, pil paketini ç›kar›n ve sonra tekrar
tak›n veya bir Canon lens kullan›n (sf.26, 28).

Hata devam ederse, hata No'sunu not edin ve en yak›n Canon Hizmet
Merkezine baﬂvurun.

Sistem Haritas›

EP-EX15 Göz
Deste¤i Geniﬂletici

Lastik Çerçeve Eb

E serisi Dioptrik
Ayar Lensleri

Göz Deste¤i Eb

Toplu Aksesuarlar
Ef-A
Odaklanma Ekran›

Aç› Bulucu C
EW-EOS60D
Geniﬂ Ask›
Ef-D Ef-S
Odaklanma Ekran›

E2
El Ask›s›

DR-E6 DC
AC-E6
AC Adaptörü Ba¤lay›c›
ACK-E6 AC
Adaptör Kiti

LP-E6 Pil
Paketi

BG-E9
Batarya Sap›

Pil Yuvas› ‹ki adet
LP-E6 pil paketi için
BGM-E9L
Pil Yuvas›

LC-E6 veya LCE6E Pil ﬁarj Cihaz›

CB-570
Taﬂ›t Pil Kablosu
CBC-E6
Taﬂ›t Pil ﬁarj Cihaz›

AA boy piller için
LR6 BGM-E9A

Sistem Haritas›

EH21-L
Deri K›l›f

RC-6
Uzaktan
RS-60E3 Uzaktan
Kumanda Cihaz› Kumanda Dü¤mesi

EF lensler

EF-S lensler

Harici mikrofon

HDMI Kablosu

Kablosu

Çözüm Diski

Yaz›l›m Kullan›m
K›lavuzu

PictBridge uyumlu yaz›c›

Arabirim Kablosu

Arabirim Kablosu

USB
ba¤lant› noktas›

OSK-E3 Orijinal
Veri Güvenli¤i
Kiti

SD haf›za kart›/
SDHC haf›za kart›/
SDXC haf›za kart›

Kart okuyucu

PCMCIA adaptörü

Bilgisayar

PC kart yuvas›

* Tüm kablolar›n uzunlu¤u yaklaﬂ›k **m’dir.

Teknik Özellikler
Tip
Tip:
Kay›t ortam›:

Uyumlu lensler:

Lens montesi:

Dijital, tek lens refleksi, yerleﬂik flaﬂl› AF/AE foto¤raf
makinesi
SD haf›za kart›, SDHC haf›za kart›, SDXC haf›za kart›
Görüntü sensörü boyutu: 22.3 x 14.9 mm
Canon EF lensler (EF-S lensler dahil) (35mm eﬂde¤eri
odak uzunlu¤u, lens odak uzunlu¤unun yaklaﬂ›k 1,6
kat›d›r)
Canon EF montesi

• Görüntü Sensörü
Tip:
CMOS sensörü
Etkin pikseller:
Yaklaﬂ›k 1800 megapiksel
En/Boy oran›:
3:2
Toz temizleme özelli¤i: Otomatik, Manuel, Toz Temizleme Verisi ekleme
Kay›t Sistemi
Kay›t format›:
Design rule for Camera File System 2.0
Görüntü tipi:
JPEG, RAW (14 bit orijinal Canon)
RAW+JPEG eﬂzamanl› kay›t yap›labilir
Çözünürlük:
Geniﬂ:
Yaklaﬂ›k 17.90 megapiksel (5184 x 3456)
Orta:
Yaklaﬂ›k 8.00 megapiksel (3456 x 2304)
S1 (Küçük 1) : Yaklaﬂ›k 4.50 megapiksel (2592 x 1728)
S2 (Küçük 2) : Yaklaﬂ›k 2.50 megapiksel (1920 x 1280)
S3 (Küçük 3) : Yaklaﬂ›k 350,000 piksel (720 x 480)
RAW
:Yaklaﬂ›k 17.90 megapiksel (5184 x 3456)
M-RAW
: Yaklaﬂ›k 10.10 megapiksel (3888 x 2592)
S-RAW
: Yaklaﬂ›k 4.50 megapiksel (2592 x 1728)
Klasör oluﬂtur/seç:
Mümkün
Çekim Esnas›nda Görüntü ‹ﬂleme
Resim Stili:
Standart, Portre, Manzara, Nötral, Faithful, Tek Renk,
Kullan›c› Tan›ml› 1-3
Basic+:
Ambiyans seçimiyle çekim, Ayd›nlatma veya sahne tipine
göre çekim
Beyaz ayar›:
Otomatik, Önayar (Gün›ﬂ›¤›, Gölge, Bulutlu, Tungsten ›ﬂ›¤›,
Beyaz floresan ›ﬂ›¤›, flaﬂ), Özel, Renk s›cakl›¤› ayar›
(Yaklaﬂ›k 2500-10000K), beyaz ayar› düzeltisi ve beyaz ayar›
dizeleme mümkün.
Parazit azaltma:

Uzun pozlara ve yüksek ISO h›zlar›na uygulanabilir

Teknik Özellikler

Otomatik görüntü
Parlakl›¤› düzeltisi: Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici
Vurgulama tonu önceli¤i: Var
Lens periferi
ayd›nlatmas› düzeltisi:
Var
• Vizör
Tip:
Göz seviyesinde penta prizma
Kapsam:
Dikey/Yatay yaklaﬂ›k %96 (yaklaﬂ›k 22mm Göz noktas›yla)
Büyütme:
Yaklaﬂ›k 0,95x (sonsuzda 50mm lensle -1 m-1)
Göz noktas›:
Yaklaﬂ›k 22 mm (Göz deste¤i lens merkezinden -1 m-1)
Yerleﬂik dioptrik ayar:Yaklaﬂ›k -3,0 - +1,0 m-1 (dpt)
Odaklanma ekran›: De¤iﬂtirilebilir (iki tip, ayr› sat›l›r), Ef-A var
Elektronik seviye:
Yatay seviye ±1°’lik art›ﬂlarla ±9° aral›¤›nda görüntülenir
(Sadece yatay çekim için)
Ayna:
Seri dönüﬂlü tip
Alan derinli¤i önizleme: Var
• Otomatik Odak
Tip:
TTL ikincil görüntü kayd›, faz tespiti
AF noktalar›:
9 (Hepsi çapraz tipte)
Ölçüm aral›¤›:
EV -0,5 - 18 (23°C/73°F, ISO 100 de¤erinde)
Odak modlar›:
Tek Çekim AF, AI Servo AF, AI Focus AF, Manuel odaklanma
(MF)
AF yard›mc› ›ﬂ›¤›:
Yerleﬂik flaﬂ›n patlatt›¤› bir dizi küçük flaﬂ
• Poz Kontrolü
Ölçüm modlar›
: 63 bölgeli TTL tam diyafram ölçümü
• De¤erlendirmeli ölçüm (tüm AF noktalar›na ba¤l›)
• K›smi ölçüm (merkezde vizörün yaklaﬂ›k %6,5’u)
• Spot ölçüm (merkezde vizörün yaklaﬂ›k %2,8’i)
• Merkez a¤›rl›k ortalamal› ölçüm
Ölçüm aral›¤›:
EV 1 - 20 (23°C/73°F’de, EF50mm f/1.4 USM lensi, ISO 100
h›z›yla)
Poz kontrolü:

Program AE (Tam Otomatik, Flaﬂ Kapal›, Yarat›c› Otomatik,

Portre, Manzara, Yak›n Plan, Spor Çekimi, Gece Portresi,
Program), enstantane öncelikli AE, diyafram öncelikli AE,
manuel poz, bulb poz
ISO h›z›
: Temel Alan modlar›: ISO 100 - 3200 otomatik ayarlan›r
(Önerilen poz indeksi)
Yarat›c› Alan modlar›: ISO 100 - 6400 manuel ayarlan›r (1/3 durakl› art›ﬂlarla), ISO 100 6400 otomatik ayarlan›r ve “H”’ye ISO geniﬂlemesi yap›l›r (ISO 12800
eﬂde¤eri)
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Poz telafisi:

AE kilidi:

• Enstantane
Tip:
Enstantane h›zlar›:

Manual:1/3 veya _ durakl› art›ﬂlarla ±5 aral›¤›nda
AEB: 1/3 veya _ durakl› art›ﬂlarla ±3 aral›¤›nda (Manuel poz
telafisiyle birleﬂtirilebilir)
Otomatik: Odaklanma gerçekleﬂti¤inde de¤erlendirmeli ölçümle
Tek Çekim AF uygulan›r
Manuel: AE kilit tuﬂu

Elektronik olarak kontrol edilen, odak düzlemi perdesi
1/8000 sn. - 1/60 sn. (Tam Otomatik mod),
Maksimum 1/250 sn.’de Flaﬂ X senk.
1/8000 sn. - 30 sn., bulb (Toplam enstantane h›z› aral›¤›.
Kullan›labilir aral›k çekim moduna göre de¤iﬂir.)

• Flaﬂ
Yerleﬂil flaﬂ: Geri çekilebilir, otomatik aç›lan flaﬂ
K›lavuz say›s›: Yaklaﬂ›k 13/43 (ISO 100, metre/fit cinsinden)
Flaﬂ kapsam›: Yaklaﬂ›k 17 mm lens görüﬂ aç›s›
Döngü süresi yaklaﬂ›k 3 sn.
Kablosuz ana ünite iﬂlevi mevcut
Harici flaﬂ:

EX serisi Speedlite’lar (Flaﬂ iﬂlevi foto¤raf makinesiyle
ayarlanabilir)

Flaﬂ ölçümü:
Flaﬂ poz telafisi:
FE kilidi:
PC terminali:

E-TTL II otomatik flaﬂ
1/3 veya _ durakl› art›ﬂlarla ±3 aral›¤›nda
Var
Yok

• ‹lerleme Sistemi
‹lerleme modlar›:

Sürekli çekim h›z›:
Maks. patlama:

Tek tek, Yüksek h›zda sürekli, Düﬂük h›zda sürekli, 10 sn.
otomatik zamanlay›c›/uzaktan kontrol, 2 sn. otomatik
zamanlay›c›/uzaktan kontrol
Maks. yaklaﬂ›k 5.3 kare/sn.
JPEG Geniﬂ/‹nce: Yaklaﬂ›k 58 çekim
RAW : Yaklaﬂ›k 16 çekim
RAW+JPEG Geniﬂ/‹nce: Yaklaﬂ›k 7 çekim
* De¤erler, Canon’un test standartlar›na (ISO 100 ve
Standart Resim Stili) ve 4GB’l›k bir karta göredir.
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• Canl› Görünüm Çekimi
En/Boy oran› ayarlar›:
3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Odaklanma:
Canl› mod, Yüz tespiti Canl› mod (Kontrast tespiti)
H›zl› mod (Faz fark› tespiti)
Manuel odaklanma (Yaklaﬂ›k 5x / 10x büyütme mümkün)
Ölçüm modlar›:
Görüntü sensörüyle de¤erlendirmeli ölçüm
Ölçüm aral›¤›:
EV 0 - 20 (23°C/73°F’de, EF50mm f/1.4 USM lensi,
ISO 100 h›z›yla)
Sessiz çekim:
Var (Mod 1 ve 2)
K›lavuz gösterimi:
‹ki tip
• Video Çekim
Video s›k›ﬂt›rma:
Ses kay›t format›:
Kay›t format›:
Kay›t boyutu ve
çekim h›z›:

Dosya boyutu:

Odaklanma:
Ölçüm modlar›:

Ölçüm aral›¤›:
Poz kontrolü:
Poz telafisi:
ISO h›z›:
(Önerilen poz indeksi)

MPEG-4 AVC/H.264
De¤iﬂken (ortalama) bit oran›
Lineer PCM
MOV
1920x1080 (Full HD)
: 30p/25p/24p
1280x720 (HD)
: 60p/50p
640x480 (SD)
: 60p/50p
*K›rpma 640x480 (SD)
: 60p/50p
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.
1920x1080 (30p/25p/24p) : Yaklaﬂ›k 330 MB/dk.
1280x720 (60p/50p)
: Yaklaﬂ›k 330 MB/dk.
640x480 (60p/50p)
: Yaklaﬂ›k 165 MB/dk.
K›rpma 640x480 (60p/50p) : Yaklaﬂ›k 165 MB/dk.
Canl› Görünüm çekimiyle odaklanmayla ayn›
Görüntü sensörüyle merkez a¤›rl›k ortalamal› ve
de¤erlendirmeli ölçüm
* Odaklanma modu ile otomatik olarak ayarlan›r
EV 0 - 20 (23°C/73°F’de, EF50mm f/1.4 USM lensi,
ISO100 h›z›yla)
Video çekim için Program AE (poz telafisi mümkün),
manuel poz
1/3 durakl› art›ﬂlarla ±3 durak (Foto¤raflar: ±5 aral›k)
ISO 100 – 6400 aral›¤›nda otomatik olarak ayarlan›r
Manuel pozla, ISO 100-6400 otomatik/manuel
larak ayarlan›r

Teknik Özellikler
Ses kayd›

K›lavuz gösterimi

: Yerleﬂik monaural (tek ses) mikrofon
Harici stereo mikrofon terminali var
Ses kay›t seviyesi ayarlanabilir, rüzgar filtresi var
: ‹ki tip

• LCD Monitör
Tip
: TFT renkli, s›v› kristal monitör
Monitör boyutu ve noktalar: Geniﬂ, yaklaﬂ›k 1,04 milyon noktal› 3,0 inç. (3:2)
Kapsam
: Yaklaﬂ›k 100%
Aç› ayar›
: Mümkün
Parlakl›k ayar›
: Manuel (7 seviye)
Elektronik seviye
: 1° art›ﬂlar›yla görüntülenen yatay seviye
Arabirim dilleri
: 25
• Görüntü ‹zleme
Görüntü izleme formatlar›: Tek tek görüntü, Tek tek görüntü + Bilgi (Temel bilgi, ayr›nt›l›
bilgi, histogram), dört görüntülü indeks, 9 görüntülü indeks,
görüntü döndürme mümkün
Zum büyütme
: Yaklaﬂ›k 1,5x - 10x
Görüntü tarama yöntemleri:Tek tek görüntü, 10 veya 100 görüntü atlama, çekim tarihine
göre, klasöre göre, sadece video, sadece foto¤raf, oranlamaya
göre
Vurgulama uyar›s›
: Aﬂ›r› pozlanm›ﬂ vurgu alanlar yan›p söner
Slayt gösterisi
: Tüm görüntüler, tarihe göre, klasöre göre, videolar, foto¤raflar
veya oranlamaya göre. Üç geçiﬂ efekti seçilebilir.
Video izleme
: Etkin (LCD monitör, video/ses OUT, HDMI OUT)
Yerleﬂil hoparlör:
• Görüntüleri Çekim Sonras› ‹ﬂlemleme
Foto¤raf makinesi içinde RAW görüntü iﬂleme: Parlakl›k ayar›, beyaz ayar›, Resim
Stili, Otomatik Iﬂ›k ‹yileﬂtirici, Yüksek ISO h›zlar›nda parazit
azaltma, JPEG görüntü kalitesi, renk alan›, periferi ayd›nlatmas›
düzeltisi, çarp›kl›k düzeltisi ve kromatik sapma düzeltisi
Yarat›c› filtreler
: Grenli S/B, Yumuﬂak odak, Oyuncak kamera efekti, Minyatür efekti.
Yeniden boyutland›rma : Mümkün
Oranlama
: Var
• Direkt Bask›
Uyumlu yaz›c›lar
: PictBridge uyumlu yaz›c›lar
Yazd›r›labilir görüntüler : JPEG ve RAW görüntüler
Bask› emri verme
: DPOF Sürüm 1.1 uyumlu

Teknik Özellikler
• Özel ‹ﬂlevler
Özel ‹ﬂlevler
Foto¤raf makinesi
kullan›c› ayarlar›
Menüm kayd›
Telif hakk› bilgileri

: 20
: Mod Kadran›n›n C konumu alt›na kay›t
: Mümkün
: Giriﬂ ve ekleme etkin

• Arabirim
Ses/video OUT/Dijital terminal: Analog video (NTSC/PAL ile uyumlu)/stereo ses ç›k›ﬂ›
Kiﬂisel bilgisayar iletiﬂimi ve direkt bask› (Hi-Speed USB
eﬂde¤eri)
HDMI mini OUT terminali : Tip C (Otomatik çözünürlük de¤iﬂimi), CEC uyumlu
Harici mikrofon
IN terminali
: 3,5mm stereo mini-jak
Uzaktan kontrol terminali : RS-60E3 Uzaktan Kumanda Dü¤mesi için
Kablosuz uzaktan kumanda: RC-6 Uzaktan Kumanda Cihaz›
• Güç
Pil

Pil bilgileri
Pil ömrü

Canl› Görünüm çekimi
Video çekim süresi

• Boyutlar ve A¤›rl›k
Boyutlar (G x Y x E)
A¤›rl›k

: LP-E6 Pil Paketi (Adet 1)
* AC gücü, ACK-E6 AC Adaptör Kiti ile sa¤lan›r.
* BG-E9 Batarya Sap› tak›ld›¤›nda, AA boy LR6 piller
kullan›labilir
: Kalan kapasite, Perde say›s› ve ﬁark performans›
görüntülenir
: Vizörlü çekim:
(CIPA test standartlar›na dayan›r)
23°C/73°F’de yaklaﬂ›k 1100 çekim, 0°C/32°F’de yaklaﬂ›k
1000 çekim
: 23°C/73°F’de yaklaﬂ›k 320 çekim, 0°C/32°F’de yaklaﬂ›k
280 çekim
: 23°C/73°F’de yaklaﬂ›k 2 saat
Yaklaﬂ›k 1 s. 40 dk., 0°C / 32°F’de.
(Tam ﬂarjl› LP-E6 Pil Paketi ile)
: Yaklaﬂ›k 144,5 x 105,8 x 78,6 mm
: Yaklaﬂ›k. 755 g (CIPA)
Yaklaﬂ›k. 675 g (Sadece gövde)

• ‹ﬂletim Ortam›
Çal›ﬂma s›cakl›¤› aral›¤› : 0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Çal›ﬂma nemlili¤i
: %85 veya alt›

Teknik Özellikler
• LP-E6 Pil Paketi
Tip
Voltaj
Pil kapasitesi
Boyutlar (G x Y x E)
A¤›rl›k

: ﬁarj edilebilir lityum iyon pil.
: 7.2 V DC
: 1800 mAh
: Yaklaﬂ›k 38,4 x 21,0 x 56,8 mm
: Yaklaﬂ›k. 80 g

• LC-E6 Pil ﬁarj Cihaz›
Uyumlu piller
ﬁarj süresi
Giriﬂ
Ç›k›ﬂ
Çal›ﬂma s›cakl›¤› aral›¤›
Çal›ﬂma nemlili¤i
Boyutlar (G x Y x E)
A¤›rl›k

: LP-E6 Pil Paketi
: Yaklaﬂ›k 2 s. 30 dk.
: 100 - 240 V AC (50/60 Hz)
: 8.4 V DC / 1.2A
: 5°C - 40°C / 5.00°C - 104°F
: %85 veya alt›
: Yaklaﬂ›k 69,0 x 33,0 x 93,0 mm
: Yaklaﬂ›k 130 g

• LC-E6E Pil ﬁarj Cihaz›
Uyumlu piller
Elektrik kablosu uzunlu¤u
ﬁarj süresi
Giriﬂ
Ç›k›ﬂ
Çal›ﬂma s›cakl›¤› aral›¤›
Çal›ﬂma nemlili¤i
Boyutlar (G x Y x E)
A¤›rl›k

: LP-E6 Pil Paketi
: Yaklaﬂ›k 1 m
: Yaklaﬂ›k 2 s 30 dk.
: 100 - 240 V AC (50/60 Hz)
: 8.4 V DC / 1.2A
: 5°C - 40°C / 5.00°C - 104°F
: %85 veya alt›
: Yaklaﬂ›k 69,0 x 33,0 x 93,0 mm
: Yaklaﬂ›k 125 g (elektrik kablosu hariç)

Teknik özellikler

Görüﬂ aç›s›:

Diyagonal boyut: 74°20' - 27°50'
Yatay boyut: 64°30' - 23°20'
Dikey boyut: 45°30' - 15°40'
9 grupta 11 eleman
f/22 - 36

Lens yap›land›rmas›:
Minimum diyafram:
En yak›n odaklanma
0,25 m (Görüntü sensörü düzleminden)
mesafesi:
Maks. büyütme:
0,34x (55 mm'de)
Görüﬂ alan›:
207 x 134 - 67 x 45 mm (0,25 m.'de)
Görüntü Sabitleyici:
Lens de¤iﬂimi tipi
Filtre boyutu:
58 mm
Lens kapa¤›:
E-58
Maks. çap x uzunluk: Yaklaﬂ›k 68i5 x 70,0 mm
A¤›rl›k:
Yaklaﬂ›k 200 g
Baﬂl›k:
EW-60C (ayr› sat›l›r)
K›l›f:
LP814 (ayr› sat›l›r
Görüﬂ aç›s›:

Lens yap›land›rmas›:
Minimum diyafram:
En yak›n odaklanma
mesafesi:
Maks. büyütme:
Görüﬂ alan›:
Görüntü Sabitleyici:
Filtre boyutu:
Lens kapa¤›:
Maks. çap x uzunluk:
A¤›rl›k:
Baﬂl›k:
K›l›f:

Diyagonal boyut: 84°30' - 18°25'
Yatay boyut: 74°10' - 15°25'
Dikey boyut: 53°30' - 10°25'
12 grupta 17 eleman
f/22 - 36
0,35 m (Görüntü sensörü düzleminden)
0,21x (85mm'de)
255 x 395 - 72 x 108 mm (0,35 m.'de)
Lens de¤iﬂimi tipi
72 mm
E-72U
Yaklaﬂ›k 81,6 x 87,5 mm
Yaklaﬂ›k 575 g
EW-78E (ayr› sat›l›r)
LP1116 (ayr› sat›l›r)

Teknik özellikler

Görüﬂ aç›s›:

Diyagonal boyut: 74°20' - 11°30'
Yatay boyut: 64°30' - 9°30'
Dikey boyut: 45°30' - 6°20'
Lens yap›land›rmas›: 12 grupta 16 eleman
Minimum diyafram:
f/22 - 36
En yak›n odaklanma
mesafesi*:
18mm odak uzunlu¤unda: 0,49 m
(327 x 503 mm görüﬂ alan›)
135mm odak uzunlu¤unda: 0,45 m
(75 x 112 mm görüﬂ alan›)
* Görüntü sensörü düzleminde uzakl›k
Maks. büyütme:
0,21x (135mm'de)
Görüntü Sabitleyici:
Lens de¤iﬂimi tipi
Filtre boyutu:
67 mm
Lens kapa¤›:
E-67U
Maks. çap x uzunluk: Yaklaﬂ›k 75,4 x 101,0 mm
A¤›rl›k:
Yaklaﬂ›k 455 g
Baﬂl›k:
EW-73B (ayr› sat›l›r)
K›l›f:
LP1116 (ayr› sat›l›r)

Görüﬂ aç›s›:

Diyagonal boyut: 74°20' - 7°50'
Yatay boyut: 64°30' - 6°30'
Dikey boyut: 45°30' - 4°20'
Lens yap›land›rmas›: 12 grupta 16 eleman
Minimum diyafram:
f/22 - 36
En yak›n odaklanma
mesafesi:
0,45 m (Görüntü sensörü düzleminden)
Maks. büyütme:
0,24x (200mm'de)
Görüﬂ alan›:
452 x 291 - 93 x 62 mm (0,45 m.'de)
Görüntü Sabitleyici:
Lens de¤iﬂimi tipi
Filtre boyutu:
72 mm
Lens kapa¤›:
E-72
Maks. çap x uzunluk: Yaklaﬂ›k 78,6 x 102,0 mm
A¤›rl›k:
Yaklaﬂ›k 595 g
Baﬂl›k:
EW-78D (ayr› sat›l›r)
K›l›f:
LP1116 (ayr› sat›l›r)

Teknik özellikler

Görüﬂ aç›s›:

Diyagonal boyut: 78°30' - 18°25'
Yatay boyut: 68°40' - 15°25'
Dikey boyut: 48°00' - 10°25'
Lens yap›land›rmas›: 12 grupta 17 eleman
Minimum diyafram: f/22 - 32
En yak›n odaklanma
mesafesi:
0,35 m (Görüntü sensörü düzleminden)
Maks. büyütme:
0,2x (85mm'de)
Görüﬂ alan›:
328 x 219 - 112 x 75 mm (0,35 m.'de)
Görüntü Sabitleyici: Lens de¤iﬂimi tipi
Filtre boyutu:
67 mm
Lens kapa¤›:
E-67U
Maks. çap x uzunluk: Yaklaﬂ›k 78,5 x 92,0 mm
A¤›rl›k:
Yaklaﬂ›k 475 g
Baﬂl›k:
EW-73B (ayr› sat›l›r)
K›l›f:
LP1116 (ayr› sat›l›r)
Yukar›da belirtilen tüm teknik özellikler Canon'un test standartlar›na dayan›r.
Yukar›da listelenen boyutlar, maksimum çap, uzunluk ve a¤›rl›k de¤erleri CIPA
Yönetmeliklerine dayan›r (sadece foto¤raf makinesi gövdesi a¤›rl›¤› hariç).
Ürün özellikleri ve d›ﬂ görünüﬂü önceden haber verilmeksizin de¤iﬂtirilebilir. *
Canon marka olmayan bir lens foto¤raf makinesine tak›ld›¤›nda bir sorun
oluﬂursa, lens üreticisiyle ba¤lant›ya geçin.

Ticari markalar
Adobe, Adobe System Incorporate kuruluﬂunun tescilli bir markas›d›r.
Windows, Microsoft Corporation kuruluﬂunun, Birleﬂik Devletler ve di¤er
ülkelerdeki ticari markas› veya tescilli ticari markas›d›r.
Macintosh ve Mac OS, Apple Inc.kuruluﬂunun Birleﬂik Devletler ve di¤er
ülkelerdeki ticari markalar› veya tescilli ticari markalar›d›r.
SDXC logosu, SD-3C, LLC kuruluﬂunun ticari markas›d›r.
HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing
LLC kuruluﬂunun ticari markas› veya tescilli ticari markalar›d›r.
Bu k›lavuzda ad› geçen di¤er tüm ﬂirket ve ürün adlar› ile ticari markalar,
ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Teknik özellikler

MPEG-4 Lisanslamas› hakk›nda
Bu ürün AT&T patentleri altında MPEG-4 standardı için lisanslanmıştır ve MPEG4 uyumlu video elde etmek için (1) kişisel ve ticari olmayan amaçla veya (2) AT&T
patenleri altına kayıtlı bir video sağlayıcısı tarafından MPEG-4 uyumlu video
kodlaması ve/veya MPEG-4 uyumlu video kod çözümü için kodlayıcı olarak
kullanılabilir. MPEG-4 standardı için herhangi bir diğer kullanım için lisans izni
verilmiş veya ima edilmiş değildir.”
* Uyarı gerektiğinde İngilizce görüntülenir.

Orijinal Canon aksesuarlar›n› kullanman›z› öneririz
Bu ürün, en üstün performans›n› orijinal Canon aksesuarlar› ile kullan›ld›¤›nda
sa¤layacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Canon, baﬂka üreticilerin aksesuarlar›n›n
bu ürünle birlikte kullan›lmas› durumunda oluﬂabilecek yang›n gibi kazalardan,
cihaza ya da çevreye gelebilecek hiçbir zarardan (pillerin akmas› veya patlamas›
gibi) sorumlu tutulamaz. Baﬂka üreticilerin aksesuarlar› kullanmaktan kaynaklanan
ar›zalar da garanti kapsam› d›ﬂ›ndad›r. Bu gibi ar›zalar ancak tamir ücreti
ödenerek giderilebilir.
LP-E6 Pil Paketi sadece Canon ürünleriyle uyumludur. Bu pilin uyumsuz bir
pil veya ürünle kullan›m› ar›zalanmalara veya kazalara sebep olabilir ve
Canon bu durumda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Güvenlik Uyar›lar›
Yaralanmalar›, ölüm tehlikesini ve malzeme hasar›n› önlemek için aﬂa¤›daki
güvenlik talimatlar›na uyun ve ekipmanl› dikkatli bir ﬂekilde kullan›n.

Ciddi Yaralanmalar› veya Ölüm Tehlikesini Önleme
Yang›n, aﬂ›r› ›s›nma, kimyasal s›z›nt› ve patlama tehlikelerini önlemek için aﬂa¤›daki
güvenlik talimatlar›na uyun:
- Bu üründe belirtilmeyen herhangi bir pili, güç kayna¤›n› ve aksesuar› kullanmay›n.
Ev yap›m› pilleri veya de¤iﬂtirilmiﬂ herhangi bir pili kullanmay›n.
- Pil paketine veya yedekleme piline k›sa devre yapt›rmay›n, bunlar› kurcalamay›n
veya de¤iﬂtirmeyin. Pil paketine veya yedekleme piline ›s› uygulamay›n veya
lehimleme yapmay›n. Pil paketini veya yedekleme pilini ateﬂe veya suya atmay›n.
Pil paketine veya yedekleme piline aﬂ›r› fiziksel güç uygulamay›n.
- Pil paketini veya yedekleme pilini ters kutupta (+ -) takmay›n. Yeni ve eski pilleri
veya farkl› pilleri birbirine kar›ﬂt›rmay›n.
- Pil paketini izin verilen ortam s›cakl›¤› olan 0°C - 40°C (32°F - 104°F) d›ﬂ›ndaki
s›cakl›klarda ﬂarj etmeyin. Ayr›ca, ﬂarj süresini aﬂmay›n.
- Foto¤raf makinesi kontaklar›na, aksesuarlar›na, ba¤lant› kablolar›na vb. herhangi
bir metalik nesne sokmay›n.
Yedekleme pilini çocuklar›n eriﬂiminden uzak tutun. Çocuk pili yutarsa, hemen
bir doktora dan›ﬂ›n. (Pilin içindeki kimyasallar mideye ve ba¤›rsaklara zarar
verebilir.)
Pil paketini veya yedekleme pilini elden ç›kar›rken, elektrik kontaklar›n› di¤er
metalik nesneler veya pillerle temas etmesini önlemek için izole edin. Bu, yang›n›
veya patlama tehlikesini önler.
Pil paketi ﬂarj olurken ›s›, duman veya keskin koku gelirse, ﬂarj iﬂlemini durdurmak
ve yang›n tehlikesini önlemek için hemen pil ﬂarj cihaz›n› elektrik prizinden ç›kar›n.
Pil paketi veya yedekleme pili s›z›nt› yapar, renk de¤iﬂtirir, deforme olur veya
duman ya da kötü koku yayarsa, hemen ç›kar›n. Bu s›rada elinizin vb. yanmamas›na
dikkat edin.
Herhangi bir pil s›z›nt›s›n›n gözleriniz, cildiniz veya giysinizle temas etmesini
önleyin. Bu, körlü¤e veya di¤er sorunlara neden olabilir. Pil s›z›nt›s› gözleriniz,
cildiniz veya giysinizle temas ederse, etkilenen alan› ovalamadan bol suyla
y›kay›n. Hemen bir doktora baﬂvurun.
ﬁarj iﬂlemi esnas›nda, ekipman› çocuklar›n eriﬂiminden uzak tutun. Kablo kazara
çocu¤un bo¤ulmas›na neden olabilir veya çocu¤u elektrik çarpabilir.
Herhangi bir kabloyu ›s› kayna¤› yak›n›nda b›rakmay›n. Kablo deforme olabilir
veya yal›t›m› eriyebilir ve yang›na ya da elektrik çarpmas›na neden olabilir.
Flaﬂ› taﬂ›t kullanan birine do¤ru patlatmay›n. Kazaya sebep olabilir.
Flaﬂ› bir kiﬂini gözüne do¤ru patlatmay›n. Kiﬂinin görüﬂüne zarar verebilir. Bir
bebe¤i foto¤raflarken flaﬂ kullan›l›rken, en az 1 metre uzakta durun.
Foto¤raf makinesini veya aksesuar› kullanmad›¤›n›zda saklarken, pil paketini
ç›kar›n ve elektrik kablosunu sökün. Bu, elektrik çarpmas›n›, ›s› üretimini ve yang›n
tehlikesini önler.
Ekipman› yan›c› gazlar yak›n›nda kullanmay›n. Bu, yang›n› veya patlama tehlikesini
önler

Ekipman düﬂer ve iç parçalar kasa d›ﬂ›na ç›karsa, elektrik çarpmas› riski taﬂ›d›¤›
için bu parçalara dokunmay›n.
Ekipman› kurcalamay›n veya de¤iﬂtirmeye çal›ﬂmay›n. Yüksek voltajl› iç parçalar
elektrik çarpmas›na neden olabilir.
Foto¤raf makinesi veya lensle güneﬂe veya aﬂ›r› parlak bir ›ﬂ›k kayna¤›na bakmay›n.
Aksi takdirde görüﬂ kayb› oluﬂabilir.
Foto¤raf makinesini çocuklar›n eriﬂiminden uzak tutun. Boyun ask›s› çocu¤un
kazara bo¤ulmas›na neden olabilir.
Ekipman› tozlu veya nemli ortamlarda saklamay›n. Bu, yang›n› veya elektik çarpmas›
tehlikesini önler.
Foto¤raf makinesini uçakta veya hastanede kullanmadan önce, bu yerlerde
kullan›m izni oldu¤undan emin olun.
Foto¤raf makinesinin yayd›¤› elektromanyetik dalgalar, uça¤›n donan›m›na veya
hastanedeki t›bbi cihazlara zarar verebilir.
Yang›n veya elektrik çarpmas› tehlikesini önlemek için aﬂa¤›daki güvelik talimatlar›na
uyun:
- Elektrik kablosunu her zaman sa¤lam tak›n.
- Elektrik prizine ›slak elle dokunmay›n.
- Elektrik kablosunu ç›kar›rken, kabloyu de¤il fiﬂi kavray›n ve çekin.
- Kabloyu çizmeyin, kesmeyin veya fazla bükmeyin yada kablo üzerine a¤›r bir
cisim koymay›n.
Ayr›ca kablolar› bükmeyin veya ba¤lamay›n.
- Ayn› elektrik prizine çok say›da elektrik fiﬂi takmay›n.
- Yal›t›m› sorunlu bir kabloyu kullanmay›n.
Elektrik fiﬂini s›k s›k ç›kar›n ve prizde birikmiﬂ tozu temiz bir bezle silin. Ortam
tozlu, nemli veya ya¤l›ysa, elektrik prizi üzerindeki toz nemlenebilir ve prizde k›sa
devre yaparak yang›na neden olabilir.

Yaralanmay› veya Ekipman Hasar›n› Önleme
Ekipman›, parlak güneﬂ ›ﬂ›¤› alt›nda veya ›s› kayna¤› yan›nda b›rakmay›n. Ekipman
›s›nabilir ve cilt yan›klar›na neden olabilir.
Foto¤raf makinesi bir tripoda ba¤l›yken taﬂ›may›n. Yaralanmaya neden olabilir.
Ayr›ca, tripodun foto¤raf makinesini ve lensi taﬂ›yacak kadar sa¤lam oldu¤undan
emin olun.
Lensi ve lens tak›lm›ﬂ foto¤raf makinesini, lens kapa¤› tak›lmadan güneﬂ alt›nda
b›rakmay›n. Aksi takdirde, lens güneﬂ ›ﬂ›nlar›na konsantre olabilir ve yang›na
neden olabilir.
Pil ﬂarj gereçlerini kumaﬂla kaplamay›n veya sarmay›n. Is› yükselebilir ve kasada
deformasyon veya tutuﬂma olabilir.
Foto¤raf makinesi suya düﬂürülürse veya foto¤raf makinesi içine su ya da metal
parçalar girerse hemen pil paketini ve yedekleme pilini ç›kar›n. Bu, yang›n› veya
elektik çarpmas› tehlikesini önler.
Pil paketini veya yedekleme pilini s›cak bir ortamda kullanmay›n veya b›rakmay›n.
Aksi takdirde, pilde s›z›nt› olabilir veya pil ömrü k›sal›r. Ayr›ca, pil paketi ve
yedekleme pili ›s›nabilir ve cilt yan›klar›na neden olabilir.
Ekipman› temizlemek için boya tineri, benzin veya di¤er organik çözücüleri
kullanmay›n.
Aksi takdirde yang›n tehlikesi oluﬂabilir veya sa¤l›¤a zarar verebilir.

Ürün düzgün çal›ﬂm›yorsa veya tamir gerektiriyorsa bayiinizle veya en
yak›n Canon Hizmet Merkezi ile ba¤lant›ya geçin.

Dijital Foto¤raf Makinesi Modeli DS126281 Sistemleri
Bu cihaz FCC Yönetmeli¤inin 15. Maddesi ile uyumludur. ‹ﬂlem aﬂa¤›daki iki
koﬂula tabidir: (1) Bu cihaz zararl› giriﬂime neden olmayabilir ve (2) bu cihaz
her türlü giriﬂimi almal›d›r (bu cihaz›n istenmeyen ﬂekilde kullan›m›ndan
kaynaklanan giriﬂimler dahil).
Not: Bu ekipman, test edilmiﬂ ve FCC Mevzuat›'n›n 15. maddesine göre B
S›n›f› bir dijital cihaz s›n›rlar›yla uyumlu bulunmuﬂtur. Bu s›n›rlar, iç mekan
kurulumlar›nda zararl› parazitlere karﬂ› makul bir koruma sa¤lamak üzere
tasarlanm›ﬂt›r. Bu cihaz, radyo frekans› enerjisi üretir, kullan›r ve yayabilir
ve talimatlara uygun ﬂekilde kurulmad›¤› ve kullan›lmad›¤› takdirde radyo
iletiﬂimlerinde zararl› giriﬂimlere neden olabilir. Ancak, uygun bir kurulumda
giriﬂim meydana gelmeyece¤inin hiçbir garantisi yoktur. Bu cihaz, radyo
veya televizyon al›ﬂ›nda ekipman›n aç›l›p kapanmas›yla tespit edilebilen
zararl› giriﬂime neden olursa, kullan›c›ya giriﬂimi gidermek için aﬂa¤›da
belirtilen bir veya daha fazla önlemi uygulamas› önerilir:
- Al›c› antene yeniden yön verin veya anteni yeniden kurun
- Ekipman ve al›c› aras›ndaki mesafeyi artt›r›n.
- Ekipman› al›c›n›n ba¤l› oldu¤undan farkl› bir fiﬂe tak›n.
- Yard›m için bayiinize veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine
baﬂvurun.
FCC mevzuat›n›n 15. maddesinin B alt maddesiyle belirlenen B S›n›f›
s›n›rlar›yla uyumlu olmas› için bu ekipmanla dijital foto¤raf makinesi ile
verilen ferrit çekirdekli kablo kullan›lmal›d›r.
K›lavuzda aksi belirtilmedi¤i takdirde ekipmanda herhangi bir de¤iﬂiklik veya
düzenleme yapmay›n. Böyle bir de¤iﬂiklik veya düzenleme yap›ld›¤› takdirde,
ekipmanla iﬂlem yapmay› durdurman›z gerekir.
Canon ABD Inc.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.
Tel No: (516)328-5600
Bu B Sınıfı dijital aparatı Kanada'ya özgü ICES-003 ile uyumludur.
Şehir cereyanı çıkışı kullanılırken sadece ACK-E6 AC Adaptör Kiti (giriş:
100-240 V AC 50/60 Hz, çıkış: 8.0 V DC) kullanın. Başka bir cihaz
kullanıldığında yangın, aşırı ısınma veya elektrik çarpması riski oluşabilir.

ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARI
1. BU TAL‹MATLARI NOT ED‹N - Bu kullanım kılavuzu, LC-E6 ve LC-E6E Pil
Şarj Cihazı için önemli güvenlik ve kullanım talimatlarını içerir.
2. Şarj cihazını kullanmadan önce, (1) şarj cihazı, (2) pil paketi ve (3) pil paketini
kullanan ürün üzerindeki tüm talimatları ve ihtiyati tedbirleri okuyun.
3. ÖNLEM - Yaralanma tehlikesini önlemek için sadece LP-E6 Pil Paketini şarj
edin.
Diğer pil tipleri patlamaya neden olarak kişisel yaralanmalara ve diğer hasarlara
neden olabilir.
4. Şarj cihazını yağmurdan veya kardan uzak tutun.
5. Canon üretimin olmayan veya Canon tarafından önerilmeyen bir aksesuarın
kullanılması, yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma tehlikelerine
neden olabilir.
6. Elektrik prizinin ve kablosunun hasar görmesini önlemek için, şarj cihazını
sökerken kablodan değil fişten tutarak çekin.
7. Kablonun üzerinde basılmayacak, ezilmeyecek veya başka türlü hasara veya
baskı maruz kalacak şekilde konumlandırılmadığından emin olun.
8. Hasarlı kablosu veya prizi olan şarj cihazını kullanmayın; bunları hemen
değiştirin.
9. Darbe aldığı, düşürüldüğü için veya herhangi bir başka nedenle hasar görmüş
şarj cihazını kullanmayın; cihazı yetkili bir servis personeline götürün.
10. Şarj cihazını parçalamayın; gerektiğinde yetkili bir servis personelinin müdahale
etmesini sağlayın. Yanlış montaj, elektrik çarpması veya yangın tehlikesine
neden olabilir.
11. Elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, herhangi bir bakım veya temizlik
işlemini gerçekleştirmeden önce şarj cihazını prizden çıkarın.
BAKIM TAL‹MATLARI
Bu kılavuzda aksi belirtilmediği takdirde, cihaz içinde kullanıcı tarafından
tamir edilecek hiçbir parça yoktur. Yetkili bir servis personeline başvurun

Sadece ABD ve Kanada:
Bu ürünü besleyen lityum iyon/polimer pil geri dönüşümlüdür.
Bu pilin nasıl geri dönüştürüleceği ile ilgili bilgi almak için lütfen
şu telefonu arayın: 1-800-8- BATTERY.

Sadece KANADA, ABD için
Size verilen lityum pilde Perklorat Malzemesi vardır; özel kullanım gerektirebilir.
Ayrıntılar için www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ adresini ziyaret edin.
ÖNLEM
YANLIŞ TÜRDE PİL KULLANILDIĞINDA PATLAMA TEHLİKESİ VARDIR.
KULLANILMIŞ PİLLERİ YEREL YENİDEN DÖNÜŞÜM KURALLARINA GÖRE
ELDEN ÇIKARIN.

Yaz›l›m Baﬂlang›ç
Rehberi ve Kullan›m
K›lavuzu Dizini
EOS DIGITAL Çözüm Diski ......................................314
Yaz›l›m› Yükleme ......................................................315
Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzu ........................................316
Dizin...........................................................................317

EOS DIGITAL
Çözüm Diski
(Yaz›l›m)

Yaz›l›m
Kullan›m
K›lavuzu

Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzu
EOS DIGITAL Çözüm Diski
Bu diskte EOS DIGITAL foto¤raf makine için çeﬂitli yaz›l›mlar
bulunur.

EOS Yard›mc› Program›
Foto¤raf makinesi bir kiﬂisel bilgisayara ba¤l›yken, EOS Yard›mc› Program›n›
kullanarak foto¤raf makinesiyle çekilmiﬂ foto¤raflar› ve videolar› bilgisayara
aktarabilirsiniz. Ayr›ca, kiﬂisel bilgisayar› kullanarak çeﬂitli foto¤raf makinesi
ayarlar›n› yapabilir ve bilgisayar foto¤raf makinesine ba¤l›yken uzaktan çekim
yapabilirsiniz.

Digital Photo Professional
Bu yaz›l›m, ço¤unlukla RAW görüntü çeken kullan›c›lara önerilir. RAW görüntüleri
yüksek h›zda görebilir, iﬂlemlenebilir ve yazd›rabilirsiniz. Ayr›ca, orijinal
görüntüleri korurken JPEG görüntüleri düzenleyebilirsiniz.

ZoomBrowser EX (Win) / ImageBrowser (Mac)
Bu yaz›l›m, ço¤unlukla JPEG görüntü çeken kullan›c›lara önerilir. JPEG
görüntüleri kolayl›kla görebilir, düzenleyebilir ve organize edebilirsiniz. MOV
videolar› da izleyebilir ve düzenleyebilir ve videolardan foto¤raf alabilirsiniz.

Resim Stili Düzenleyicisi
Bu yaz›l›m, görüntü düzenlemede deneyimli ileri düzeydeki kullan›c›lar içindir.
Resim Stilleri düzenleyebilir ve orijinal Resim Stili dosyalar› oluﬂturup
kaydedilirsiniz

Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzu

Yaz›l›m› yükleme
Foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za yaz›l›m› yüklemeden ba¤lamay›n.
Yaz›l›m düzgün ﬂekilde yüklenmez.
Yaz›l›m›n bir önceki sürümü yüklüyse, yaz›l›m› aﬂa¤›daki ad›mlar›
uygulayarak yükleyin (yeni versiyon eski versiyonun üzerine yaz›l›r).

EOS DIGITAL Çözüm Diskini (CD) tak›n.
Macintosh için masaüstünde görüntülenen CD-ROM simgesini açmak
için çift t›klay›n ve [Canon EOS Dijital Yükleyici] ö¤esini çift t›klay›n.

[Kolay Yükleme] ö¤esini t›klay›n ve yükleme için ekrana
gelen talimatlar› uygulay›n.
Macintosh için [Yükle] ö¤esini t›kay›n.

[Yeniden baﬂlat] ö¤esini t›klay›n ve bilgisayar yeniden
baﬂlad›ktan sonra CD'yi ç›kar›n.
Bilgisayar yeniden baﬂlat›ld›¤›nda yükleme tamamlan›r.

Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzu

Yaz›l›m Kullan›m K›lavuzu
Size verilen yaz›l›m programlar› için Kullan›m K›lavuzunu
içerir.

Kullan›m K›lavuzu PDF'lerini Kopyalama ve Görüntüleme
[Yaz›l›m KULLANIM KILAVUZU] CD'sini
bilgisayar›n›za tak›n.
CD-ROM simgesini çift t›klay›n.
Windows için, simge [Bilgisayar›m] ö¤esinde görüntülenir.
Macintosh için, simge masaüstünde görüntülenir.

[English] klasörü bilgisayar›n›za kopyalay›n.
Aﬂa¤›daki adlara sahip Kullan›m K›lavuzu PDF'leri kopyalan›r.

EOS Yard›mc› Program›

Resim Stili Düzenleyicisi

Kopyalanan PDF dosyas›n› çift t›klay›n.
Bilgisayar›n›zda Adobe Reader (Sürüm 6.0 veya üstü)
yüklü olmal›d›r.
Adobe Reader program› internetten indirilebilir.
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FE kilidi.................................... 134
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Format…………………………...…. 48
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Dizin

Güvenli de¤iﬂim………………….. .253
Güvenlik uyar›lar›……………….. ..305
Güç
Otomatik kapanma.....................50
Pil kontrolü………………............29
Pil bilgisi ..................................268
ﬁehir cereyan›......................... 272
Olas› çekimler..............29, 85, 153
ﬁarj iﬂlemi…………………......…24
Gece Portre Çekimi........................ 66
Geniﬂ (Görüntü kayd› kalitesi) ........85
Görüntü
AF nokta gösterimi...................193
Otomatik izleme.......................207
Otomatik döndürme..................218
Silme........................................215
Vurgulama uyar›s›....................192
Histogram ……………..............193
‹ndeks………………………......194
Atlamal› ekran
(Görüntü tarama)…………...…195
Büyütülmüﬂ gösterim………… 196
Manuel döndürme……………. 197
‹zleme……………………..........189
‹ﬂleme………………………......219
Koruma ...................................213
H›zl› Kontrol…….……..44, 67, 200
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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

