kullanım kılavuzları için tıklayınız.

FOTOĞRAF MAKİNESİ
KULLANIM KILAVUZU

EOS 6D (N) modelinde bu kılavuzda açıklanan Wi-Fi ve GPS işlevleri bulunmaz.

TR

TR
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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.
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Giriþ
EOS 6D (WG/N) yaklaþýk 20,2 etkin megapikselli bir fullframe (yakl.
35,8 x 23,9 mm) ince ayrýntý CMOS sensörüne, DIGIC 5+, yüksek
hassasiyetli ve yüksek hýzlý 11 noktalý AF’ye, yaklaþýk 4,5 kare/sn.
sürekli çekim, Canlý Görünüm çekimi ve Full High-Definition (Full HD)
video çekimi, Wi-Fi* ve GPS* özelliklerine sahip, yüksek performanslý,
dijital tek lensli refleks kamerasýdýr.
Fotoðraf makinesi her türlü çekim koþuluna her an hazýrdýr; zorlayýcý
çekim koþullarý için birçok özellik saðlar ve çeþitli sistem aksesuarlarýyla
birlikte çekim olanaklarýný geniþletir.
* EOS 6D (N) modelinde Wi-Fi ve GPS iþlevleri bulunmaz.

Fotoðraf Makinenizi Kullanýrken Daha Yakýndan Tanýmak
için Bu Kýlavuza Baþvurun
Bir dijital fotoðraf makinesinde, çekilen resim hemen görüntülenebilir.
Bu kýlavuzu okurken, bir yandan da birkaç deneme çekimi ve sonuçlara
bakýn. Bu þekilde fotoðraf makinesini daha iyi anlarsýnýz.
Kötü resim çekimlerini ve kazalarý önlemek için, öncelikle "Güvenlik
Uyarýlarý" (s.129) ve "Kullaným Önlemleri" (s.12, 13) konularýný okuyun.

Fotoðraf Makinesini Kullanmada Önce Kontrol Etme ve
Sorumluluk
Çekimden sonra, görüntüleri izleyin ve düzgün bir þekilde kayýt edilip
edilmediðini kontrol edin. Fotoðraf makinesi veya hafýza kartý arýzalýysa,
görüntüler kaydedilemez veya bir bilgisayara kaydedilemez. Canon,
herhangi bir kayýp veya sorun oluþmasý durumunda sorumluluk kabul
etmez.

Telif Haklarý
Ülkenizde geçerli olan telif hakký yasalarý kaydettiðiniz görüntülerin
veya telif hakkýna sahip olan müziklerin ve müzikli görsel çekimlerin,
kiþisel eðlence amaçlý hariç, hafýza kartýnda tutulmasýný yasaklýyor
olabilir. Ayrýca, kamuya açýk bir takým performanslarýn, sergilerin vb.
kiþisel kullaným için dahi fotoðraflanmasýnýn yasak olabileceðini
aklýnýzda bulundurun.
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Uyumlu Kartlar
Kamerada kapasiteye bakýlmaksýzýn aþaðýdaki kartlar kullanýlabilir:
• SD hafýza kartlarý
• SDHC hafýza kartlarý*
• SDXC hafýza kartlarý*
* UHS-I kartlarla uyumludur.

Video Kaydedilen Kartlar
Video çekiminde, aþaðýdaki tabloda belirtildiði gibi yüksek bir yazma/
okuma hýzý olan yüksek kapasiteli bir kart kullanýn.
Sýkýþtýrma Yöntemi (s.116)

Kart

IPB

6 MB/sn. veya daha hýzlý

ALL-I (sadece I)

20 MB/sn. veya daha hýzlý

 Yazma hýzý düþük bir kart kullanýrsanýz, video düzgün bir þekilde
kaydedilmeyebilir. Ayrýca, düþük yazma hýzlý bir karta kaydedilen
video düzgün bir þekilde izlenemeyebilir.
 Video çekimi yaparken fotoðraf çekimi de yapmak istiyorsanýz, hýzlý
bir karta ihtiyacýnýz olacaktýr.
 Kartýn okuma/yazma hýzýný kontrol etmek için kart üreticinin internet
sitesine baþvurun.

Bu kýlavuzda “kart” sözcüðü SD hafýza kartlarýný, SDHC hafýza
kartlarýný ve SDXC hafýza kartlarýný belirtir.
* Bu fotoðraf makinesiyle birlikte görüntü/video kaydý için
kullanýlacak bir hafýza kartý verilmez. Lütfen ayrýca satýn alýnýz.

3
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Parça Kontrolü Listesi
Baþlamadan önce fotoðraf makinenizle beraber aþaðýdaki öðelerin
verilip verilmediðini kontrol edin. Eksik bir parça varsa, bayiinizle
baðlantýya geçin.

Fotoðraf Makinesi
(gövde kapaðýyla)

Geniþ Aský
EW-EOS6D

Pil Paketi
LP-E6
(koruyucu kapak ile)

Arabirim Kablosu IFC-200U

Pil Þarj Cihazý
LC-E6/LC-E6E*

Stereo AV Kablosu
AVC-DC400ST

* LC-E6 veya LC-E6E Pil Þarj Cihazý verilir. (LC-E6E, güç kablosuyla birlikte
verilir.)
 Bir Lens Kiti satýn aldýysanýz, lenslerin pakette yer alýp almadýðýný kontrol edin.
 Lens Kiti’nin tipine baðlý olarak, lens kullaným kýlavuzlarý da verilebilir.
 Yukarýdaki parçalarý kaybetmemeye özen gösterin.

4
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Bu Kýlavuzda Kullanýlan Kýsaltmalar
Bu Kýlavuzdaki Simgeler
<6>
<5>
<9> <V> <U>
<0>
0, 9, 7, 8

: Ana Kadran’ý Gösterir.
: Hýzlý Kontrol Kadraný’ný gösterir.
: Çoklu Kontrolör ve itme yönünü gösterir.
: Ayar tuþunu gösterir.
: Tuþa bastýktan sonra sýrasýyla 4 sn., 6 sn., 10
sn. veya 16 sn. etkin kalan iþlevleri gösterir.

* Bu kýlavuzda, fotoðraf makinesi tuþlarýný, kadranlarýný ve ayarlarýný gösteren
simgeler ve iþaretler, fotoðraf makinesi ve LCD monitör üzerindeki simgelere ve
iþaretlere karþýlýk gelir.

3

: <M> tuþuna basýlarak deðiþtirilebilen bir iþlevi gösterir.

M

: Sayfanýn sað üst kýsmýnda gösterilirse, iþlevin sadece Yaratýcý
Alan modlarýnda (s.20) kullanýlabileceðini belirtir.

(s.**)

: Daha fazla bilgi için baþvuru sayfasý numaralarý.
: Çekim sorunlarýnýn önlenmesi için uyarýlar.
: Ek bilgiler.
: Daha iyi çekim için ipuçlarý veya öneriler.
: Sorun giderme tavsiyeleri.

Temel Varsayýmlar
Bu kýlavuzda açýklanan tüm iþlemlerde açma/kapama düðmesinin
<1> konumunda olduðu ve <R> düðmesinin sola ayarlandýðý
(Multi iþlev kilidi açýk) varsayýlýr (s.30, 43).
Tüm menü ayarlarýnýn ve Özel Ýþlevlerin varsayýlan deðerlerinde
olduðu varsayýlýr.
Bu kullaným kýlavuzundaki illüstrasyonlar fotoðraf makinesine örnek
olarak EF50mm f/1.4 USM lensi takýlmýþ halde gösterir.
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Bölümler
1. ve 2. Bölüm’lerde, DSLR fotoðraf makinelerinin ilk kez
kullananlar için temel iþlemler ve çekim prosedürleri tanýtýlýr.
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Kullaným Önlemleri
Fotoðraf Makinesi Bakýmý
 Bu fotoðraf makinesi hassas bir alettir. Düþürmeyin veya fiziksel darbeye maruz
býrakmayýn.
 Fotoðraf makinesi sudan korumalý deðildir ve su altýnda kullanýlamaz. Fotoðraf
makinesini kazara suya düþürürseniz, derhal en yakýn Canon Hizmet Merkezi ile
baðlantýya geçin. Su damlacýklarýný temiz ve kuru bir bezle silin. Fotoðraf makinesi
tuzlu ortamda kalýrsa, tuz kalýntýlarýný iyice sýktýðýnýz nemli bir bezle silin.
 Fotoðraf makinesini mýknatýs veya elektrik motoru gibi güçlü manyetik alan yayan
herhangi bir þeyin yakýnýna býrakmayýn. Ayrýca, fotoðraf makinesini, geniþ antenler gibi
güçlü radyo dalgasý yayan herhangi bir þey yakýnýnda býrakmayýn veya kullanmayýn.
Güçlü manyetik alanlar, fotoðraf makinesinde iþlem bozukluklarýna neden olabilir veya
görüntü verisine zarar verebilir.
 Fotoðraf makinesini, doðrudan güneþ ýþýðý alan bir taþýt içi gibi, aþýrý ýsý alan bir
ortamda býrakmayýn. Yüksek ýsý fotoðraf makinesinde arýza oluþmasýna neden olabilir.
 Fotoðraf makinesinde hassas elektronik devre vardýr. Fotoðraf makinesini asla
kendiniz açmaya kalkýþmayýn.
 Ayna iþleminizi parmaðýnýzla vb. engellemeyin. Aksi takdirde arýza oluþabilir.
 Lens, vizör, refleks aynasý ve odaklanma ekraný üzerindeki tozu gidermek için bir
üfleyici kullanýn. Fotoðraf makinesi gövdesini veya lensi temizlemek için organik
çözücüler içeren temizleyicileri kullanmayýn. Ýnatçý kirlerin çýkarýlmasý için en yakýn
Canon Hizmet Merkezi’ne baþvurun.
 Fotoðraf makinesinin elektrik kontaklarýna parmaklarýnýzla dokunmayýn. Bu,
kontaklarýn aþýnmamasý için önemlidir. Aþýnmýþ kontaklar, fotoðraf makinesinde iþlem
bozukluklarýna neden olabilir.
 Fotoðraf makinesi soðuk bir ortamdan aniden sýcak bir ortama taþýnýrsa, fotoðraf
makinesinden iç parçalarda nem yoðunlaþmasý oluþabilir. Nem yoðunlaþmasýný
önlemek için fotoðraf makinesini önce korumalý bir plastik poþet içine koyun ve
poþetten çýkarmadan önce sýcak ortama uyum saðlamasýný bekleyin.
 Nem yoðunlaþmasý oluþmuþsa fotoðraf makinesini kullanmayýn. Bu, makinenin hasar
görmemesi için gereklidir. Nem yoðunlaþmasý oluþursa lensi, kartý ve pili makineden
çýkarýn ve fotoðraf makinesini kullanmaya baþlamadan önce nemin tamamen
kurumasýný bekleyin.
 Fotoðraf makinesi uzun süre kullanýlmayacaksa, pili çýkarýn ve makinesi serin, kuru ve
iyi havalandýrmalý bir mekanda saklayýn. Fotoðraf makinesi kaldýrýlmýþ olsa bile, arada
sýrada deklanþör tuþuna basarak fotoðraf makinesinin halen çalýþýr durumda olup
olmadýðýný kontrol edin.
 Kamerayý kimyasal maddelerin bulunduðu bir ortamda, örneðin bir kimya
laboratuvarýnda saklamayýn. Aksi takdirde, paslanma ve çürüme görülebilir.
 Uzun süredir kullanýlmýyorsa, fotoðraf makinesi iþlevlerinin hepsini kullanmaya
baþlamadan önce test edin. Fotoðraf makinesini son zamanlarda kullanmadýysanýz
veya yakýnda önemli bir çekiminiz varsa, makinenizi Canon bayisinden kontrolden
geçirterek veya kendiniz kontrol ederek düzgün bir þekilde çalýþtýðýndan emin olun.
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Kullaným Önlemleri

LCD Panel ve LCD Monitör
 LCD monitör %99,99’dan fazla etkin pikselle yüksek hassasiyetli bir teknoloji
ile imal edilmiþ de olsa kalan %0,01 veya daha az pikselde sadece siyah
veya kýrmýzý, vb. görüntüleme yapan bir miktar ölü piksel bulunabilir. Ölü
pikseller bir arýzaya iþaret etmez. Kaydedilen görüntü üzerinden etkileri
yoktur.
 LCD monitör uzun süre açýk býrakýlýrsa, ekrandaki görüntüye ait birtakým
kalýntýlarýn görüleceði ekran yanmasý oluþabilir. Ancak bu durum geçicidir ve
fotoðraf makinesi birkaç gün kullanýlmadýðýnda kaybolur.
 LCD monitör ekraný düþük sýcaklýklarda aðýr gösterebilir veya yüksek
sýcaklýklarda kararabilir. Oda sýcaklýðýnda normale döner.

Kartlar
Kartý ve kayýtlý veriyi korumak için aþaðýdakilere dikkat edin:
 Kartý düþürmeyin, bükmeyin veya ýslatmayýn. Kartý ezmeyin, sarsmayýn veya
karta fazla bastýrmayýn.
 Kartýn elektronik kontaklarýna parmaklarýnýzla veya metal nesnelerle
dokunmayýn.
 Karta stiker, vb. gibi þeyler yapýþtýrmayýn.
 Kartý televizyon setleri, hoparlörler veya mýknatýslar gibi güçlü manyetik
alanlara sahip herhangi bir þeyin yakýnýnda tutmayýn veya kullanmayýn.
Ayrýca, statik elektriðe sahip alanlardan da uzak durun.
 Kartý direkt güneþ ýþýðý altýnda veya ýsý kaynaðý yakýnýnda tutmayýn.
 Kartý bir kutuda saklayýn.
 Kartý, sýcak, tozlu veya nemli ortamlarda saklamayýn.

Lens
Lensi fotoðraf makinesinden çýkardýktan sonra lens
yüzeyinin ve elektrik kontaklarýnýn çizilmesini önlemek
için lens kapaðýný takýn ve lensi arka tarafý yukarýda
kalacak þekilde yerleþtirin.

Kontaklar

Uzun Süreli Kullaným Ýçin Önlemler
Uzun süre sürekli çekim, Canlý Görünüm çekimi veya video çekimi yapýlýrsa
fotoðraf makinesi ýsýnabilir. Bu bir arýza olmasa bile, ýsýnmýþ makinenin uzun
süre tutulmasý kýsmi cilt yanýklarýna neden olabilir.
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Hýzlý Baþlangýç Rehberi

1
2

Pili takýn (s.26).
 Pili þarj etmek için bkz. s. 24.

Kartý takýn (s.27).
 Kartýn etiketli yüzeyi makine
arkasýna bakacak þekilde,
kartý kart yuvasýna takýn.

3

Lensi takýn (s.35).

4

Lens odak modu düðmesini
<f> (s.35) konumuna
ayarlayýn.

5

Güç düðmesini <1> (s.30)
konumuna getirin.

14

 Kýrmýzý nokta ile hizalayýn.

 LCD monitör tarih/saat/saat dilimi
ayarý ekranlarý görüntülendiðinde,
bkz. s. 32.
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Hýzlý Baþlangýç Rehberi

6

Mod Kadranýnýn ortasýný basýlý
tutarken <A> (Sahne Akýllý
Otomatik) (s.58) konumuna
ayarlayýn.
 Gerekli olan tüm fotoðraf makinesi
ayarlarý otomatik olarak yapýlýr.

7

Konuya odaklanýn (s.40).

8

Resmi çekin (s.40).

9

Resmi gözden geçirin (s.51).

 Vizörden bakýn ve vizör merkezini
konuya çevirin.
 Deklanþöre yarým basýn ve fotoðraf
makinesinin konuya odaklanmasýný
saðlayýn.

 Resmi çekmek için deklanþöre tam
basýn.

 Çekilen görüntü 2 sn. boyunca LCD
monitörde görüntülenir.
 Görüntüyü tekrar görüntülemek için
<x> tuþuna basýn (s.120).

 LCD monitörden bakarken çekim yapmak için bkz. "Canlý Görünüm
Çekimi" (s.103).
 Çekilen tüm görüntüleri gözden geçirmek için “Görüntü Ýzleme”
konusuna bakýn (s. 120).
 Bir görüntüyü silmek için bkz. “Görüntüleri Silme" (s. 125).
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Parça Kýlavuzu
LCD panel (s.18)

<R> Sürücü modu seçim tuşu (s.81)
<f> AF işlemi seçim tuşu (s.78)

<i> ISO hızı
ayarlama tuşu (s.86)
<q> Ölçüm modu
seçim tuşu

Lens yerleştirme indeksi (s.35)
Flaş senk kontakları

<U> LCD panel
aydınlatma tuşu (s.44)

Aksesuar kızağı

<6> Ana
Kadran (s. 41)

Ana Kadran kilit açma
tuşu (s. 41)
Mod Kadranı (s. 20)

Deklanşör tuşu
(s. 40)

Askı montesi
(s. 23)

Otomatik
zamanlayıcı
lamba
(s.82)

Hoparlör
(s.123
Mikrofon

Uzaktan
kumanda
sensörü
Sap
(Pil kompartımanı)

Lens çıkarma
tuşu (s.36)

DC bağlayıcı kablo yuvası
Lens kilit pimi

Alan derinliği önizleme tuşu
Ayna

Lens montesi
Kontaklar (s. 13)

<q/C>Ses/video OUT/
Dijital terminal (s.130)
<F> Uzaktan kumanda terminali (N3 tipi)
<Y> Harici mikrofon IN terminali
Gövde kapağı (s. 35)
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Parça Kýlavuzu

<p> AF başlatma tuşu
(s.40, 105)

<V> Odak düzlemi işareti
<A/k> Canlı Görünüm çekimi/
Video çekim düğmesi (s.103/113)
<0> Başlatma/Durdurma düğmesi (s.104, 114)

<A> AE kilidi/
FE kilidi tuşu (s.101)

Dioptrik ayar kulbu (s.39)

<S> AF noktası seçim
tuşu (s.79)

Koruyucu kapak
Vizör göz desteği

<Q> Hızlı Kontrol
tuşu (s.45)
Askı montesi
(s. 23)

Açma/kapama
düğmesi (s. 30)
<M>
Menü tuşu (s. 47)

Kart yuvası
kapağı (s. 27)

<B>
Bilgi tuşu
(s.44, 53, 55, 120)

Pil
kompartıman
kapağı açma
düğmesi
(s. 26)
LCD monitör (s.47)
Pil kompartıman
kapağı (s. 26)

Tripod soketi

Erişim lambası (s.29)
<u> İndeks/Büyütme/Küçültme
tuşu (s.121/122)

Çoklu fonksiyon kilidi
düğmesi (s.43)

<x> İzleme tuşu (s.120)

<0> Ayar tuşu (s.47)

<9> Çoklu kontrolör (s.43)

<5> Hızlı Kontrol Kadranı (s.42)

<L> Silme tuşu (s.125)

Kart yuvası (s. 27)

17
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Parça Kýlavuzu

LCD Panel
Sürücü modu (s.81)
u Tek tek çekim
i Sürekli çekim
B Sessiz tek tek çekim
M Sessiz sürekli çekim
Q Otomatik zamanlayıcı:
10 sn./Uzaktan kumanda
k Otomatik zamanlayıcı:
2 sn./Uzaktan kumanda

<A> Vurgulama tonu önceliği (s.92)

<h> AEB

<g> ISO hızı(s.86)
ISO hızı (s.86)
Olası çekimler
Otomatik zamanlayıcı
geri sayım
Bulb pozlama süresi
Hata No.
Kalan kaydedilebilecek
görüntü sayısı
Poz ölçüm modu
q Değerlendirmeli ölçüm
w Kısmi ölçüm
r Spot ölçüm
e Merkez ağırlık
ortalamalı ölçüm

AF operasyonu (s.78)
X
Tek Çekim AF
9
AI Focus AF
Z
AI Servo AF
4L
Manuel odak
Wi-Fi işlevi
<k/l>
12

<w>
HDR çekim
Pil kontrolü (s.31)

<r> GPS
alma durumu
<x> Günlükleme işlevi
<M> Çoklu Çekimde
Parazit Azaltma (s.90)

Poz seviyesi göstergesi
Poz telafi miktarı
(s.100)
AEB aralığı
Flaş poz telafisi miktarı

<P> Çoklu poz çekimi
Elektronik seviye
Enstantane hızı
FE kilidi (FEL)
Meşgul (buSY)
Çoklu işlevli kilit uyarısı (L)
Kart yok uyarısı (Card)
Hata kodu (Err)
Görüntü sensörü temizleniyor (CLn)

Diyafram
AF nokta seçimi
([ -- -- -- ] AF, SEL [ ], SEL AF)
Kart dolu uyarısı (Card Full)
Kart hatası uyarısı (Card Err)

Bu ekran, yalnýzca geçerli durumda uygulanan ayarlarý gösterir.
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Parça Kýlavuzu

Vizör Bilgileri
AF noktaları (s. 79)
(Ekranda süperempoze)
Odaklanma ekranı
Spot ölçüm dairesi

<g> ISO hızı
(s.86)
<o> Odak
doğrulama
ışığı (s.59)

<h> Uyarı sembolü

Maks. patlama
Kalan çoklu poz sayısı

<z> Pil kontrolü (s.31)
<A> AE kilidi (s.101) /
AEB devam ediyor
<D> Flaş hazır
Hatalı FE kilidi uyarısı
<d> FE kilidi/
FEB devam ediyor
<e> Yüksek hızda senkron

<y> Flaş poz telafisi

Enstantane hızı (s.97)
FE kilidi (FEL)
Meşgul (buSY)
Çoklu fonksiyon kilidi uyarısı (L)

ISO hızı (s.86)
<A> Vurgulama tonu önceliği (s.92)
Poz seviye göstergesi
Poz telafisi miktarı (s.100)
AEB aralığı
Flaş poz telafisi miktarı
Elektronik seviye
AF nokta seçimi
([ -- -- -- ] AF, SEL [ ], SEL AF)
Kart dolu uyarısı (Card)
Kart hatası uyarısı (Card)
Kart yok uyarısı (Card)
Diyafram (s.98)

Bu ekran, yalnýzca geçerli durumda uygulanan ayarlarý gösterir.
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Parça Kýlavuzu

Mod Kadraný
Mod Kadraný'nýn ortasýna basarken, Mod Kadraný’ný çevirin (Mod
kadraný kilit açma tuþu).
Yaratýcý Alan
Bu modlar size çeþitli konu
çekimlerinde daha fazla kontrol
saðlar.
d : Program AE (s.96)
s : Enstantane Öncelikli AE
(s.97)
f : Diyafram Öncelikli AE (s.98)
a : Manuel poz (s.99)
Temel Alan

Özel çekim modu
Çekim modunu (d/s/f/
a/F), AF iþlemini, menü
ayarlarýný, vb. w veya x
Mod Kadraný ayarýna
kaydedebilir ve çekim
yapabilirsiniz.

Tek yapmanýz gereken deklanþöre
basmaktýr. Fotoðraf makinesi her
þeyi konuya veya sahneye göre
ayarlar.
A: Sahne Akýllý Otomatik (s.58)
C : Yaratýcý Otomatik (s.63)
8 : Özel sahne (s.66)
2 : Portre (s.67)
3 : Manzara (s.68)
4 : Yakýn Plan (s.69)
5 : Spor (s.70)
6 : Gece Portre (s.71)
F : Elde Gece Sahnesi (s.72)
G : HDR Arka Aydýnlatma
Kontrolü (s.73)
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Parça Kýlavuzu

Lens
EF24-105mm f/4L IS USM
Odak modu
düğmesi (s.35)

Mesafe ölçeği
Kızılötesi indeks

Odak modu
düğmesi (s.37)

φ77 mm filtre dişi
(lens önünden)

Zum halkası (s.36)
Zum konumu
indeksi (s.36)

Odaklanma halkası
(s.80, 111)
Kontaklar (s.13)
Görüntü Sabitleyici
düğmesi (s.38)

Lens yerleştirme indeksi (s.35)
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Parça Kýlavuzu

Pil Þarj Cihazý LC-E6
Pil Paketi LP-E6 için þarj cihazý (s.24).

Elektrik kablosu
Pil paketi yuvasý
Þarj lambasý

ÖNEMLÝ KULLANIM TALÝMATLARI-BU TALÝMATLARA UYUN.
TEHLÝKE-YANGIN VEYA ELEKTRÝK ÇARPMASI TEHLÝKESÝNÝ AZALTMAK
ÝÇÝN BU TALÝMATLARI DÝKKATLE UYGULAYIN.
ABD dýþýnda bir kaynaða baðlanýrken, elektrik prizi için gerekirse uygun
yapýlandýrmaya sahip bir baðlantý fiþi adaptörü kullanýn.

Pil Þarj Cihazý LC-E6E
Pil Paketi LP-E6 için þarj cihazý (s.24).
Elektrik kablosu
Þarj lambasý

Pil paketi yuvasý

Elektrik kablosu soketi

22
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1
Baþlangýç
Bu bölümde, çekim öncesi hazýrlýk adýmlarý ve temel
fotoðraf makinesi iþlemleri açýklanýr.
Askýyý Takma
Askýnýn ucunu, fotoðraf makinesi
aský montesi deliðinin altýndan
geçirin. Sonra, þekilde gösterildiði
gibi, aský tokasýndan geçirin. Askýda
herhangi bir gevþeklik kalmamasý
ve toka sertçe çekildiðinde dahi
saðlam tutulmasý için gevþekliði
giderin.
 Koruyucu kapak askýya da
takýlabilir.

Vizör koruyucu
kapak

23
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Pilin Þarj Edilmesi

1

Koruyucu kapaðý çýkarýn.
 Pille verilen koruyucu kapaðý çýkarýn.

takýn.
2 Pili
 Ýllüstrasyonda gösterildiði gibi, pili
saðlam bir þekilde þarj cihazýna
yerleþtirin.
 Pili çýkarmak için yukarýdaki
prosedürün tersini uygulayýn.

þarj edin.
3 Pili
LC-E6 için

LC-E6

 Þekilde gösterildiði gibi pil þarj
cihazýnýn priz uçlarýný çevirerek açýn
ve elektrik prizine takýn.

LC-E6E için

LC-E6E

 Elektrik kablosunu þarj cihazýna
baðlayýn ve fiþi elektrik prizine takýn.
 Þarj iþlemi otomatik olarak baþlar ve

þarj lambasý turuncu renkte yanýp
söner.
Þarj Seviyesi
0 - 49%
50 - 74%
75% veya üstü
Tam þarjlý

Renkli
Turuncu
Yeþil

Þarj Lambasý
Gösterge
Saniyede bir kez yanýp söner
Saniyede iki kez yanýp söner
Saniyede üç kez yanýp söner
Yanar

 Tamamen tükenmiþ bir pilin oda sýcaklýðýnda (23°C / 73°F) tamamen þarj edilmesi yaklaþýk 2,5
saat sürer. Pili þarj etmek için gerekli olan süre genelde ortam sýcaklýðýna ve pilde kalan þarj
kapasitesine baðlýdýr.
 Güvenlik gerekçesiyle, pilin düþük sýcaklýklarda (5°C - 10°C / 41°F - 50°F) þarj
edilmesi daha uzun sürer (yakl. 4 saat).
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Pilin Þarj Edilmesi

Pil ve Þarj Cihazý Kullanýmý Ýçin Ýpuçlarý
 Satýn alýndýðý zaman piller tam þarjlý deðildir.
Kullanmadan önce pilleri tam þarj edin.
 Pili kullanacaðýnýz gün veya bir gün öncesinde þarj edin.
Þarjlý bir pil, kullanýlmadan saklandýðý zaman bile yavaþ yavaþ deþarj olur ve
gücünü kaybeder.
 Pili þarj ettikten sonra, pili çýkarýn ve þarj cihazýný elektrik
prizinden sökün.
 Pilin þarjlý olup olmadýðýný kolaylýkla
anlamak için kapaðý farklý bir yönde
takabilirsiniz.
Pil þarj edilmiþse, kapaðý pil þeklindeki <
>
delik pil üstündeki mavi etiketle ayný hizaya
gelecek þekilde takýn. Pil tükenmiþse, kapaðý tam ters yönde takýn.
 Fotoðraf makinesini kullanmadýðýnýz zaman pili çýkarýn.
Pil uzun süre fotoðraf makinesi içinde tutulursa, az miktarda elektrik akýmý
salýnýr ve pilin hýzlý deþarj olmasýna ve pil ömrünün kýsalmasýna neden
olur. Pili koruyucu kapaðýný takarak saklayýn. Pilin tam þarjlý haldeyken
saklanmasý pil performansýný düþürebilir.
 Pil þarj cihazý yurtdýþýnda da kullanýlabilir.
Pil þarj cihazý 100 V AC ile 240 V AC 50/60 Hz güç kaynaðý ile uyumludur.
Gerekiyorsa, ilgili ülke veya bölgeye uygun, piyasadan temin edilebilecek bir
fiþ adaptörü kullanýn. Pil þarj cihazýna herhangi bir tür taþýnabilir voltaj
dönüþtürücü takmayýn. Pil þarj cihazý hasar görebilir.
 Pil tamamen þarj edildikten kýsa bir süre sonra tükeniyorsa bu
pil ömrünün tükenmek üzere olduðunu gösterir.
Pilin þarj performansýný kontrol edin ve yeni bir pil satýn alýn.
 Þarj cihazý fiþini çýkardýktan sonra en az 3 saniye priz uçlarýna
dokunmayýn.
 Kalan pil þarjý kapasitesi %94 veya üstü deðeri gösterirse, pil þarj
edilmez.
 Þarj cihazý, LP-E6 Pil Paketi dýþýndaki herhangi bir pili þarj etmez.
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Pili Takma ve Çýkarma
Fotoðraf makinesine tam þarjlý bir LP-E6 Pil Paketi takýn.

Pili Takma

1

Kapaðý açýn.
 Düðmeyi oklarla gösterildiði gibi
kaydýrýn ve kapaðý açýn.

takýn.
2 Pili
 Pil kontaklarý aþaðýda kalacak þekilde
takýn.
 Pili yerine oturana kadar itin.

kapatýn.
3 Kapaðý
 Kapaða yerine kilitlenene kadar
bastýrýn.

Sadece LP-E6 Pil Paketi kullanýlabilir.

Pilin Çýkarýlmasý
Kapaðý açýn ve pili çýkarýn.
 Pil çýkarma düðmesine ok ile
gösterildiði gibi bastýrýn ve pili çýkarýn.
 Pil kontaklarýnýn kýsa devre
yapmasýný önlemek için pile size
verilen koruyucu kapaðý (s. 24)
taktýðýnýzdan emin olun.
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Kartý Takma ve Çýkarma
Kamerada SD, SDHC ve SDXC hafýza kartlarý kullanýlabilir. UHS-I Speed Class
SDHC ve SDXC hafýza kartlarý da kullanýlabilir. Çekilen görüntüler karta kaydedilir.
Yazma/silme iþlemlerinin yapýlabilmesi için kartýn yazmaya karþý
koruma düðmesinin yukarý konumda tutulduðundan emin olun.

Kartýn Takýlmasý

1
Yazmaya karþý koruma

Kapaðý açýn.
 Kapaðý ok ile gösterildiði gibi
kaydýrarak açýn.

takýn.
2 Kartý
 Þekilde gösterildiði gibi, kartýn
etiketli yüzeyini kendinize doðru
çevirin ve týk sesiyle yerine oturana
kadar itin.

kapatýn.
3 Kapaðý
 Kapaðý kapatýn ve ok ile gösterilen
yönde kaydýrarak yerine oturtun.
 Açma/kapama düðmesi <1>
olarak ayarlanýrsa, olasý çekim sayýsý
(s.31) LCD monitörde görüntülenir.

Olasý çekimler
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Kartý Takma ve Çýkarma

 Olasý çekim sayýsý kart kapasitesine, görüntü kaydý kalitesine, ISO hýzýna vb. baðlýdýr.
 [z1: Release shutter without card] (Kartsýz çekim) seçeneðinin [Disable]
(Devre dýþý) olarak ayarlanmasý, makineye kart takmayý unutmanýzý önler.

Kartýn Çýkarýlmasý

1
Eriþim lambasý

Kapaðý açýn.
 Açma/kapama düðmesini <2>
konumuna getirin.
 Eriþim lambasýnýn kapalý
olduðundan emin olun, sonra
kapaðý açýn.
 [Recording...] (Kaydediyor) mesajý
görüntülenirse, kapaðý kapatýn.

çýkarýn.
2 Kartý
 Kartý hafifçe bastýrýn, sonra serbest
býrakarak çýkarýn.
 Kartý dik bir þekilde çýkarýn, sonra
kapaðý kapatýn.
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Kartý Takma ve Çýkarma

 Eriþim lambasý yanýyor veya yanýp sönüyor olmasý, görüntünün
halihazýrda karta kaydedildiðini veya karttan okunduðunu,
silindiðini veya verinin aktarýldýðýný gösterir. Bu sýrada kart yuvasý
kapaðýný açmayýn. Eriþim lambasý yanar veya yanýp sönerken asla
aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtirmeyin: Aksi takdirde görüntü verisi,
kart veya fotoðraf makinesi hasar görebilir.
• Kartý Çýkarma
• Pili çýkarma.
• Fotoðraf makinesine çarpma veya makineyi sarsma.
 Kartta önceden kaydedilmiþ görüntüler varsa, görüntü numarasý
0001’den baþlamayabilir.
 LCD ekranda kartla iliþkili bir hata mesajý görüntülenirse, kartý çýkarýn ve
yeniden takýn. Hata devam ederse, farklý bir kart kullanýn.
Karttaki tüm görüntüleri bir bilgisayara aktarýn ve sonra kartý fotoðraf
makinesiyle formatlayýn (s. 49). Kart normale dönebilir.
 Kart kontaklarýna parmaklarýnýzla veya metal nesnelerle dokunmayýn.
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Cihaz Gücünü Açma
Açma/kapama düðmesine basýlýp cihaz açýldýðýnda, Tarih/Saat/Saat
Dilimi ekraný görüntülenir. Tarih/Saat/Saat Dilimi ayarý için bkz. s. 32.
<1> : Fotoðraf makinesi açýlýr.
<2> : Fotoðraf makinesi kapanýr ve
çalýþmaz. Kullanmadýðýnýz
zaman fotoðraf makinesini bu
konuma ayarlayýn.

Otomatik Sensör Temizliði Hakkýnda
 Açma/kapama düðmesi <1> veya
<2> konumuna ayarlandýðýnda,
otomatik olarak sensör temizliði
baþlar. (Bir miktar gürültü duyulabilir.)
Sensör temizliði esnasýnda LCD
ekranda <f> görüntülenir.
 Sensör temizliði esnasýnda çekim
yapmaya devam edebilirsiniz.
Deklanþör tuþuna yarým basarak
(s. 40) sensör temizliðini durdurun ve
çekim yapýn.
 Güç düðmesi <1>/<2> kýsa süre içinde üst üste açýlýrsa, <f>
simgesi görüntülenmeyebilir. Bu normaldir ve bir sorun teþkil etmez.

3 Otomatik Kapanma Hakkýnda
 Pil gücünden tasarruf etmek için, fotoðraf makinesi 1 dakika
kullanýlmadýktan sonra otomatik olarak kapanýr. Fotoðraf makinesini
yeniden açmak için deklanþör tuþuna yarým basýn (s.40)
 Otomatik kapanma süresini [52: Auto power off] (Otomatik kapanma)
(s.51) ile ayarlanan süre sonrasýnda otomatik olarak kapatýlýr.
Görüntü karta kaydedilirken açma/kapama düðmesi <2> konumuna
getirilirse, [Recording...] (Kaydediliyor) mesajý görüntülenir ve kart görüntü
kaydýný tamamladýktan sonra cihaz gücü kapanýr.

30

H121_SEC01.fm Page 31 Tuesday, December 18, 2012 10:37 AM

Cihaz Gücünü Açma

zPil Seviyesini Kontrol Etme
Açma/kapama düðmesi <1> olarak ayarlandýðýnda, pil seviyesi
aþaðýda belirtilen altý seviyeden birini görüntüler: Yanýp sönen bir pil
simgesi (b), pilin pek yakýnda tükeneceðini gösterir.
Simge
Seviye (%) 100 - 70 69 - 50 49 - 20 19 - 10

Olasý Çekim Sayýsý

9-1

0

[Yakl. çekim sayýsý]

Sýcaklýk

Oda Sýcaklýðý
(23°C / 73°F)

Düþük Sýcaklýk
(0°C / 32°F)

Olasý çekimler

1090

980

 Yukarýdaki deðerler, tam þarjlý LP-E6 Pil Paketi ile Canlý Görünüm
kullanýlmayan çekimleri ve CIPA (Camera & Imaging Products Association)
test standartlarýný esas alýr.
 BG-E13 Batarya Sapý ile olasý çekimler
• LP-E6 x 2 ile: Batarya sapý kullanýlmayan çekimlerin yaklaþýk iki katý.
• Oda sýcaklýðýnda (23°C / 73°F) AA boy LR6 alkalin pillerle: Yakl. 480 çekim.

 Olasý çekim sayýsý, aþaðýdaki iþlemlerin herhangi biriyle düþer:
• Deklanþör tuþuna uzun süre yarým basýlmasý.
• Resim çekilmemesine raðmen AF'nin sýk sýk etkinleþtirilmesi.
• Lens Görüntü Sabitleyicisi’nin kullanýlmasý.
• LCD monitörün sýk sýk kullanýlmasý.
 Gerçek çekim koþullarýna baðlý olarak olasý çekim sayýsý azalabilir.
 Lens iþlemi, fotoðraf makinesi piliyle beslenir. Kullanýlan lense baðlý
olarak, olasý çekim sayýsý düþebilir.
 Canlý Görünüm çekimiyle olasý çekim sayýsý için bkz. s. 105.
 [54: Battery info.]'ya (Pil bilgisi) bakarak pil durumunu ayrýntýlý
inceleyin.
 BG-E13 Batarya Sapý’nda AA boy LR6 piller kullanýlýrsa, dört seviye
göstergesi görüntülenir. ([x/m] görüntülenmez.)
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3 Tarih Saat ve Saat Diliminin Ayarlanmasý
Makineyi ilk kez açtýðýnýzda veya tarih/saat/saat dilimi ayarý sýfýrlanmýþsa, Tarih/Saat/
Saat Dilimi ekranlarý görüntülenir. Önce saat dilimi ayarý yapmak için aþaðýdaki
adýmlarý uygulayýn. Fotoðraf makinesini yaþamakta olduðunuz bölgenin doðru saat
dilimine ayarlarsanýz, farklý bir saat dilimine seyahat ettiðinizde, kameranýn saat
dilimini otomatik olarak gittiðiniz bölgenin saat dilimine güncelleþtirmek için ilgili saat
dilimini seçmeniz yeterli olacaktýr.
Görüntülere eklenen tarih/saat ayarýnýn, bu tarih/saat ayarýný esas aldýðýný
unutmayýn. Doðru tarih/saat ayarý yaptýðýnýzdan emin olun.

1

Menü ekranýný görüntüleyin.
 Menü ekranýna görüntülemek için
<M> tuþuna basýn.

[52] sekmesi altýnda, [Date/Time/Zone]
2 (Tarih/Saat/Saat
Dilimi) seçimi yapýn.
 <U> tuþuna basarak [52] sekmesini
seçin.
 <V> tuþuna basarak [Date/Time/Zone]
(Tarih/Saat/Saat Dilimi) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

dilimini ayarlayýn.
3 Saat
 Varsayýlan olan [London] (Londra)
ayarlanýr.
 <U> tuþuna basarak saat dilimi
kutusunu seçin.
 <0> tuþuna basarak <r> simgesini
görüntüleyin.
 <V> tuþuna basarak saat dilimini seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.
(<s> seçeneðine döner.)
 Menü ayarý prosedürü s. 47-48'de açýklanmaktadýr.
 Sað üstte görüntülenen süre, Koordineli Evrensel Zaman (UTC) ile
karþýlaþtýrýldýðýnda ortaya çýkan saat farkýdýr. Kendi saat diliminizi
göremiyorsanýz, UTC ile farklýlýða göre saat dilimi ayarý yapýn.
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3 Tarih Saat ve Saat Diliminin Ayarlanmasý

ve saati ayarlayýn.
4 Tarih
 <U> tuþuna basarak rakamý seçin.
 <0> tuþuna basarak <r> simgesini
görüntüleyin.
 <V> tuþuna basarak numarayý seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.
(<s> seçeneðine döner.)

Iþýðýndan Tasarruf Ayarý yapýn.
5 Gün
 Gerekiyorsa ayarlayýn.
 <U> tuþuna basarak [Y] seçimi
yapýn.
 <0> tuþuna basarak <r> simgesini
görüntüleyin.
 <V> tuþuna basarak [Z] seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
 Gün ýþýðýndan tasarruf [Z] olarak
ayarlandýðýnda, 4. adýmda ayarlanan
saat, 1 saat ileri alýnýr. [Y] ayarlanýrsa,
gün ýþýðýndan tasarruf ayarý iptal edilir
ve saat 1 saat geri alýnýr.

çýkýn.
6 Ayardan
 <U> tuþuna basarak [OK] seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.
 Tarih/Saat/Saat Dilimi ayarlanýr, gün

ýþýðýndan tasarruf ayarý yapýlýr ve menü
tekrar görünür.

Fotoðraf makinesi pili çýkartýlýp saklanýrsa veya fotoðraf makinesi pili tükenmiþse, tarih/saat/
saat dilimi sýfýrlanabilir. Bu durumda, saat dilimi ve tarih/saat ayarýný tekrar yapýn.
 Tarih/saat ayarý, 6. adýmda <0> tuþuna basýlmasýyla baþlar.
 Saat dilimini deðiþtirdikten sonra, doðru tarih/saat diliminin ayarlanýp ayarlanmadýðýný
kontrol edin.
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3 Arayüz Dilinin Seçilmesi

1

Menü ekranýný görüntüleyin.
 Menü ekranýna görüntülemek için
<M> tuþuna basýn.

[52] sekmesi altýnda
2 [LanguageK]
(Dil) seçimi yapýn.
 <U> tuþuna basarak [52]
sekmesini seçin.
 <V> tuþuna basarak
[LanguageK] (Dil) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

dili ayarlayýn.
3 Ýstediðiniz
 <V> tuþuna basarak dil seçin, sonra
<0> tuþuna basýn.
 Arayüz dili deðiþir.
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Lensin Takýlmasý ve Çýkarýlmasý
Fotoðraf makinesi tüm Canon EF lensleriyle uyumludur. Fotoðraf
makinesi EF-S ve EF-M lenslerle kullanýlamaz.

1

Kapaklarý çýkarýn.
 Arka lens kapaðýný ve gövde kapaðýný
ok ile gösterildiði gibi çevirerek
çýkarýn.

takýn.
2 Lensi
 Lens üzerindeki kýrmýzý noktalar ile
fotoðraf makinesi üzerindeki noktalarý
ayný hizaya getirin ve lensi okla
gösterildiði gibi týk sesiyle yerine oturana
kadar çevirin.

odak modu düðmesini <AF>
3 Lens
konumuna ayarlayýn.
 <AF> Otomatik Odak anlamýna gelir.
 <MF> (manuel odak) olarak
ayarlanýrsa, otomatik odak çalýþmaz.

4 Ön lens kapaðýný çýkarýn.
Tozu En Aza Ýndirme
 Lens deðiþimini tozsuz bir mekanda hýzlýca yapýn.
 Fotoðraf makinesini lens takýlmadan saklarken, fotoðraf makinesi gövde
kapaðýný taktýðýnýzdan emin olun.
 Takmandan önce gövde kapaðý üzerindeki tozu alýn.
 Hiçbir lensle doðrudan güneþ ýþýðýna bakmayýn. Aksi takdirde, görüþ
kaybýnýz olabilir.
 Lensin ön kýsmý (odaklanma halkasý) otomatik odaklanma esnasýnda
dönerse, dönen parçaya asla dokunmayýn.
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Lensin Takýlmasý ve Çýkarýlmasý

Zumlama Hakkýnda
Zumlama için lens üzerindeki zum
halkasýný parmaklarýnýzla çevirin.
Zumlama yapmak istiyorsanýz, bu
iþlemi odaklanmadan önce yapýn.
Odaklanma elde dildikten sonra zum
halkasý çevrilirse odak kýsmen
kayabilir.

Lensin Çýkarýlmasý
Lens çýkarma düðmesine
basarken, lensi oklar ile
gösterildiði gibi çevirin.
 Lensi durana kadar çevirin, sonra
çýkarýn.
 Çýkardýðýnýz lensin lens kapaðýný
takýn.
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Lensin Takýlmasý ve Çýkarýlmasý

Lens Baþlýðýnýn Takýlmasý
Bir lens baþlýðý kullanýlýrsa istenmeyen ýþýk engellenebilir ve lensin önü
yaðmurdan, kardan, tozdan, vb. korunur. Lensi bir çantada, vb.
saklamadan önce, lens baþlýðýný takýn.

Lens Baþlýðý ve Lensin bir Montaj Ýndeksi varsa

1

Baþlýk ve lens kenarlarýndaki
kýrmýzý noktalarý hizalayýn ve
baþlýðý ok ile gösterildiði gibi
çevirin.

illüstrasyonda gösterildiði
2 Baþlýðý
gibi çevirin.
 Yerine saðlam bir þekilde oturana
kadar baþlýðý saat yönünde çevirin.

Lens Baþlýðý ve Lensin bir Montaj Ýndeksi yoksa
Baðlýðý takýn.
 Lens baþlýðýný yerine saðlam bir
þekilde oturana kadar ok ile
gösterildiði gibi çevirin.

 Lensin bir montaj indeksi varsa ve baþlýðý düzgün bir þekilde takmazsanýz,
görüntü periferisini bloke ederek çekimin karanlýk çýkmasýna neden olabilirsiniz.
 Baþlýðý takýp çýkarýrken baþlýðý çevirirken tabanýndan kavrayýn. Çevirme
esnasýnda baþlýk kenarlarýndan kavramak, baþlýk þeklinin bozulmasýna ve
çevrilemesine neden olabilir.
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Lens Görüntü Sabitleyici Hakkýnda
IS lensin yerleþik Görüntü Sabitleyicisi kullanýldýðýnda, çekimde
bulanýklýðý en aza indirmek için fotoðraf makinesi sarsýntýsý düzeltilir.
Burada açýklanan prosedür EF24-105mm f/4L IS USM lensini örnek
olarak alýr.
* IS; Görüntü Sabitleyici anlamýna gelir.

1

Görüntü Sabitleyici düðmesini
<1> konumuna getirin.
 Ayrýca fotoðraf makinesinin güç
düðmesini <1> konumuna getirin.

tuþuna yarým basýn.
2 Deklanþör
 Görüntü Sabitleyici iþleme baþlar.
çekin.
3 Resmi
 Resim vizörden sabitlendiðinde resmi
çekmek için deklanþöre tam basýn.

 Konu pozlama anýnda hareket ederse Görüntü Sabitleyici “konu
bulanýklýðýný” düzeltemez.
 Bulb pozlar için IS düðmesini <2> konumuna getirin. Eðer <1>
ayarlanýrsa, Görüntü Sabitlemesi yanlýþ çalýþabilir.
 Aþýrý sarsýntý durumunda örneðin, sallan bir botta çekim yaparken
Görüntü Sabitleyici etkili olmayabilir.
 Panlý çekimlerde EF24-105mm f/4L IS USM lensi kullanýldýðýnda
Görüntü Sabitleyici etkili olmayabilir.
 Görüntü Sabitleyici, lens odan modu düðmesi <AF> veya <MF>
konumundayken de çalýþtýrýlabilir.
 Tripod kullanýrken IS düðmesini <1> konumuna getirerek hiçbir sorun
yaþamadan çekim yapabilirsiniz. Ancak, pil gücünden tasarruf etmek için
IS düðmesinin <2> konumuna ayarlanmasý önerilir.
 Görüntü Sabitleyici, fotoðraf makinesi bir monopoda yerleþtirildiðinde de
etkilidir.
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Temel Ýþlem
Vizör Netliðinin Ayarlanmasý
Diyoptrik ayar düðmesini çevirin.
 Vizördeki AF noktalarý net görünene
kadar düðmeyi sola veya saða çevirin.
 Düðme zor çevriliyorsa, göz desteðini
çýkarýn.
Fotoðraf makinesinin diopter ayarý net bir vizör görüntüsü saðlayamýyorsa,
E Serisi Diyoptrik Ayar Lensleri (10 tip, ayrý satýlýr) kullanmanýz önerilir.

Fotoðraf Makinesinin Tutulmasý
Net görüntü elde etmek için, fotoðraf makinesini sabit tutarak makine
sarsýntýsýný önleyin.

Yatay çekim

Dikey çekim

1. Sað elinizle fotoðraf makinesini sapýný saðlam bir þekilde kuþatýn.
2. Sol elinizle lensin altýný tutun.
3. Sað elinizin iþaret parmaðýyla deklanþöre hafifçe basýn.
4. Kollarýnýzý ve dirseklerinizi hafifçe gövdenize doðru çekin.
5. Gövdenizi sabitlemek için, bir ayaðýnýzý diðerinin önüne yerleþtirin.
6. Fotoðraf makinesini yüzünüze yaklaþtýrýn ve vizörden bakýn.

LCD monitörden bakarken çekim yapmak için bkz. s. 103.
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Temel Ýþlem

Deklanþör Tuþu
Deklanþörün iki adýmý vardýr. Deklanþöre yarým basabilirsiniz. Sonra
deklanþöre tam basabilirsiniz.

Yarým basma
Bu, enstantane hýzýný ve diyaframý
ayarlayan otomatik odaklanma ve
otomatik poz sistemini etkinleþtirir.
Poz ayarý (enstantane hýzý ve diyafram)
LCD panelde ve vizörde görüntülenir
(0).

Tam basma
Bu, deklanþörü serbest býrakýr ve resmi
çeker.

Fotoðraf Makinesi Sarsýný Önleme
Pozlama esnasýnda elde tutulan fotoðraf makinesi hareketine, fotoðraf
makinesi sarsýntýsý denir. Görüntü bulanýklýðýna neden olabilir. Fotoðraf
makinesi sarsýntýsýný önlemek için þunlara dikkat edin:
• Fotoðraf makinesini bir önceki sayfada açýklandýðý gibi tutun ve
sabitleyin.
• Otomatik odaklanma için deklanþöre yarým basýn, sonra yavaþça
tam basýn.

 Yaratýcý Alan modlarýnda <p> tuþuna basmak ile deklanþör tuþuna
yarým basmak ayný iþlevi görür.
 Deklanþöre yarým basmadan direkt tam basarsanýz veya deklanþöre
önce yarým basar ve hemen ardýndan tam basarsanýz, fotoðraf makinesi
çekim yapmadan önce biraz zaman geçer.
 Menü ekraný, görüntü izleme ve görüntü kaydý esnasýnda bile,
deklanþöre yarým basarak makineyi hemen çekime hazýr hale
gelebilirsiniz.
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Temel Ýþlem

Mod Kadraný
Ortadaki kilit açma düðmesini
basýlý tutarken kadraný çevirin.

6 Ana Kadran
(1) Bir tuþa bastýktan sonra <6>

kadranýný çevirin.
<f> <R> <i> gibi bir tuþa
bastýðýnýzda, ilgili iþlev zamanlayýcý
süresince seçili durumda kalýr (9). Bu
arada, istediðiniz ayarý yapmak için
<6> kadranýný çevirebilirsiniz.
Ýþlev seçimi kapatýldýðýnda veya
deklanþöre yarým basýlýrsa, fotoðraf
makinesi çekime hazýr hale gelir.
 Bu kadraný AF iþlemini, sürücü
modunu, ISO hýzýný, ölçüm modunu,
AF noktasýný vb. seçmek veya
ayarlamak için kullanýn.

(2) Sadece <6> kadranýný çevirin.
Vizörden veya LCD panelden bakarken,
istediðiniz ayarý yapmak için <6>
kadranýný çevirin.
 Enstantane hýzý, diyafram vb. ayarý
yapmak için bu kadraný kullanýn.
<R> düðmesi saða ayarlandýðýnda da (Multi iþlev kilidi, s.43) (1)
seçeneðindeki iþlemler yapmak mümkündür.
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Temel Ýþlem

5 Hýzlý Kontrol Kadraný
(1) Bir tuþa bastýktan sonra <5>

kadranýný çevirin.
<f> <R> <i> gibi bir tuþa
bastýðýnýzda, ilgili iþlev zamanlayýcý
süresince seçili durumda kalýr (9). Bu
arada, istediðiniz ayarý yapmak için
<5> kadranýný çevirebilirsiniz.
Ýþlev seçimi kapatýldýðýnda veya
deklanþöre yarým basýlýrsa, fotoðraf
makinesi çekime hazýr hale gelir.
 Bu kadraný AF iþlemini, sürücü
modunu, ISO hýzýný, ölçüm modunu,
AF noktasýný vb. seçmek veya
ayarlamak için kullanýn.

(2) Sadece <5> kadranýný çevirin.
Vizörden veya LCD panelden bakarken,
istediðiniz ayarý yapmak için <5>
kadranýný çevirin.
 Bu kadraný, poz telafisi miktarýný,
manuel poz için diyafram deðerini vb.
ayarlamak için kullanýn.

<R> düðmesi saða ayarlandýðýnda da (Multi iþlev kilidi, s.43) (1)
seçeneðindeki iþlemler yapmak mümkündür.
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Temel Ýþlem

9 Çoklu Kontrolör
Çoklu kontrolörde <9> sekiz tuþ bulunur; bunlar oklarla gösterilen
yönlerde eðilir.
 Sekiz tuþu AF noktasýný seçmek,
beyaz ayarýný düzeltmek, AF
noktasýný taþýmak veya Canlý
Görünüm çekimi sýrasýnda çerçeveyi
büyütmek, izleme sýrasýnda
büyütülmüþ görüntü üzerinde
gezinmek için kullanýn.
 Menüler ve Hýzlý Kontrol için Çoklu
Kontrolör sadece dikey ve yatay
yönlerinde çalýþýr <V> <U>.
Diyagonal yönlerde çalýþmaz.

R Multi Ýþlev Kilidi
[8C.Fn III -3: Multi function lock] (Multi iþlev kilidi) seçeneði ayarlanýr
ve <R> düðmesi saða getirilirse, Ana Kadran, Hýzlý Kontrol
Kadraný, Çoklu kontrolör ile yanlýþlýkla iþlem yapýlmasý ve ayar
deðiþikliði önlenmiþ olur.
<R> düðmesi sola doðru
ayarlanmýþ:
Kilit açýk
<R> düðmesi saða doðru
ayarlanmýþ:
Kilitli

<R> düðmesi saða ayarlanýrsa ve kilitli makine kontrollerinden birini
kullanmaya çalýþýrsanýz, vizörde ve LCD panelde <L> görüntülenir. Çekim
ayarlarý iþlevi ekranýnda (s.44), [LOCK] görüntülenir.
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Temel Ýþlem

U LCD Paneli Aydýnlatmasý
LCD panel aydýnlatmasýný Açýk (9)/
Kapalý olarak ayarlamak için <U>
tuþuna basýn. Bulb poz esnasýnda,
deklanþöre tam basýlýnca LCD panel
aydýnlatmasý kapanýr.

Çekim Ýþlevi Ayarlarýný Görüntüleme
<B> tuþuna üst üste birkaç kez basýldýktan sonra çekim iþlevi
ayarlarý görüntülenir.
Çekim ayarlarý görüntüleniyorken, Mod Kadraný’ný çevirerek her bir
çekim modundaki ayarlarý görebilirsiniz.
<Q> tuþuna basýldýðýnda, çekim iþlevi ayarlarý için Hýzlý Kontrol
kullanýlabilir (s.45).
Ekraný kapatmak için tekrar <B> tuþuna basýn.
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Q Çekim Ýþlevleri Ýçin Hýzlý Kontrol
LCD monitörde gösterilen çekim iþlevlerini doðrudan seçebilir ve
ayarlayabilirsiniz. Buna Hýzlý Kontrol ekraný denir.

1

<Q> tuþuna basýn.
 Hýzlý Kontrol ekraný görüntülenir

(7).

iþlevi ayarlayýn.
2 Ýstediðiniz
 <V> <U> tuþuna basarak bir
iþlev seçin.
 Seçilen iþlevin ayarý görüntülenir.

 <6> veya <5> kadranýný
çevirerek ayarý deðiþtirin.
Temel Alan modlarý

Yaratýcý Alan modlarý

çekin.
3 Resmi
 Resmi çekmek için deklanþöre tam
basýn.
 Çekilen resim ekrana gelir.

Temel Alan modlarýnda ayarlanabilir iþlevler ve ayar prosedürleri için bkz.
s. 75.

45

H121_SEC01.fm Page 46 Tuesday, December 18, 2012 10:37 AM

Q Çekim Ýþlevleri Ýçin Hýzlý Kontrol

Örnek Hýzlý Kontrol Ekraný
Diyafram (s.98)

Flaþ poz telafisi
AE kilidi*1 (s.101)
Vurgulama tonu önceliði*1 (s.92)

Enstantane hýzý (s.97)
Çekim modu*1 (s.20)
Poz telafisi/AEB
ayarý (s.100)

ISO hýzý (s.86)
Wi-Fi iþlevleri*2

Resim Stili (s.87)

Özel Kontroller

AF iþlevi (s.78)

Görüntü kayýt kalitesi
(s.84)

Beyaz ayarý (s.88)
AF noktasý (s.79)
Beyaz ayarý düzeltisi
Sürücü modu (s. 81)

Otomatik Iþýk Ýyileþtirici (s.89)
Poz ölçüm modu
Beyaz ayarý braketleme

*1: Bu iþlevler Hýzlý Kontrol ekranýyla ayarlanamaz.
*2: Wi-Fi iþlevi ayarlarýna yönelik Wi-Fi Ýþlevi Kullaným Kýlavuzunu belirtir.

Ýþlev Ayarý Ekraný

 <0>

 Ýstediðiniz iþlevi seçin, sonra <0>
tuþuna basýn. Ýþlevin ayar ekraný
görüntülenir.
 <6> veya <5> kadranýný çevirerek
ayarý deðiþtirin. <U> tuþuna basarak
da bazý ayarlarý deðiþtirebilirsiniz. Ayrýca
bazý iþlevler <B> tuþuna basýlarak da
ayarlanabilir.
 Ayarý tamamlamak için <0> tuþuna basýn
ve Hýzlý Kontrol ekranýna geri dönün.

 <
> (Özel Kontroller) veya <
> (AF
noktasý, s.79) seçimi yapýldýðýnda ve
<M> tuþuna basýldýðýnda, çekim
iþlevi ayarlarý ekraný yeniden görüntülenir.
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3 Menü Ýþlemleri
Menüleri kullanarak görüntü kaydý kalitesi, tarih/saat vb. gibi iþlevleri
ayarlayabilirsiniz. LCD monitöre bakarken, fotoðraf makinesi
arkasýndaki <M> tuþunu, <V> <U> tuþlarýný ve kamera
arkasýndaki <0>tuþunu kullanýn.
<M> tuþu
<0> tuþu
LCD monitör

<V> <U>

Temel Alan Modlarýnda Menüler

* Bazý menü sekmeleri ve menü öðeleri Temel Alan modlarýnda görüntülenmez.

Yaratýcý Alan Modlarýnda Menüler
3 Ýzleme
A Canlý Görünüm çekimi
z Çekim

5 Ayar
8 Özel Ýþlevler

9 Menüm

Sek

Menü öðeleri

Menü ayarlarý
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3 Menü Ýþlemleri

Menü Ayarý Prosedürü

1

Menü ekranýný görüntüleyin.
 Menü ekranýna görüntülemek için
<M> tuþuna basýn.

sekme seçin.
2 Bir
 Bir menü sekmesi seçmek için
<U> tuþuna basýn.
 Örneðin, [z4] sekmesi, sekmesinin
soldan dördüncü sekme [ ]
seçildiðinde görüntülenen ekraný
belirtir.

öðeyi seçin.
3 Ýstediðiniz
 <V> tuþuna basarak öðeyi seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.

4  <V> veya <U> tuþuna basarak
Ayarý seçin.

istediðiniz ayarý seçin. (Bazý ayarlarýn
seçilmesi için <V> veya <U>
tuþuna basmak gerekir.)
 Geçerli ayar mavi renkte gösterilir.

ayarý yapýn.
5 Ýstediðiniz
 <0> tuþuna basarak ayarlayýn.
çýkýn.
6 Ayardan
 <M> tuþuna tekrar basarak
çekim iþlevi ayarlarý ekranýna geri
dönün.
 2. adýmda, <6> kadranýný çevirerek bir menü sekmesi de seçebilirsiniz. 4.
adýmda, <5> kadranýný çevirerek bir bazý ayarlarý seçebilirsiniz.
 Menü iþlevlerine dair açýklamalarda bunda böyle menü ekranýnýn
görüntülenmesi için <M> tuþuna basýlmýþ olduðu varsayýlýr.
 Ýptal etmek için <M> tuþuna basýn.
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Baþlamadan Önce
3 Kartýn Formatlanmasý
Kart yeniyse veya öncesinde baþka bir fotoðraf makinesi veya
bilgisayarda formatlanmýþsa, kartý bu fotoðraf makinesinde formatlayýn.
Kart formatlandýðýnda içindeki tüm görüntüler ve veriler silinir.
Koruma altýndaki görüntüler dahi silineceðinden, saklamak
istediðiniz hiçbir þey olmadýðýndan emin olun. Gerekiyorsa,
kartý formatlamadan önce görüntüleri ve verileri bir bilgisayara
vb. aktarýn.

1

[Format card] (Kartý formatla)
seçimi yapýn.
 [51] sekmesi altýnda, [Format card]
(Kartý formatla) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.

formatlayýn.
2 Kartý
 [OK] (Tamam) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.
 Kart formatlanýr.
 Formatlama iþlemi tamamlandýðýnda,

menü görüntülenir.
 Düþük seviyede formatlama için <L>
tuþuna basarak [Low level format]
(Düþük seviyede formatlama)
seçeneðini <X> ile iþaretleyin, sonra
[OK] (Tamam) seçimi yapýn.

49

H121_SEC01.fm Page 50 Tuesday, December 18, 2012 11:51 AM

Baþlamadan Önce

Aþaðýdaki durumlarda [Format card] (Kartý formatla) iþlemi
yapmanýz gerekir:
 Kart yeniyse.
 Kart, farklý bir fotoðraf makinesinde veya bir bilgisayarda
formatlanmýþsa.
 Kart görüntüler ve verilerle doluysa.
 Karta ilgili bir hata mesajý görüntüleniyorsa.
Düþük Seviyede Formatlama Hakkýnda
 Kartýn kayýt veya okuma hýzý yavaþlamýþsa veya karttaki verileri toptan silmek istiyorsanýz,
düþük seviyede formatlama iþlemi uygulayýn.
 Düþük seviyede formatlama iþleminde kartýn kaydedilebilir tüm bölümleri formatlayacaðý
için, iþlem normal formatlamadan biraz daha uzun sürebilir.
 Düþük seviyede formatlama iþlemini iptal etmek için [Cancel] (Ýptal) seçimi yapýn. Bu
durumda bile normal formatlama iþlemi tamamlanýr ve kart her zamanki gibi kullanýlabilir.

 128 GB veya daha düþük kapasiteli kartlar FAT formatýnda formatlanýr.
128 GB'tan daha yüksek kapasiteli kartlar exFAT formatýnda formatlanýr.
128 GB'ýn üzerindeki kapasiteye sahip bir kartý bu makinede formatlar ve
sonra baþka bir makineye takarsanýz, bir hata mesajý görüntülenir ve
kartý kullanmanýz mümkün olmayabilir. Ayrýca, bilgisayarýnýzýn iþletim
sistemine veya kart okuyucusuna baðlý olarak exFAT formatýnda
formatlanan bir kart tanýnmayabilir.
 Kart formatlandýðýnda veya veri silindiðinde, sadece dosya yönetim
bilgileri deðiþtirilir. Gerçek veri tamamen silinmez. Kartý satarken veya
elden çýkarýrken bunu unutmayýn. Kartý elden çýkarýrken, kiþisel veri
sýzýntýsýný önlemek için düþük seviyede formatlama iþlemi uygulayýn
veya karta fiziksel olarak hasar verin.
 Yeni bir Eye-Fi kartýný kullanmadan önce, kart içindeki yazýlým
bilgisayara yüklenmelidir. Sonra kartý fotoðraf makinesi ile
formatlayýn.
 Kart formatlama ekranýnda görüntülenen kart kapasitesi, kart üzerinde
gösterilen deðerden daha düþük olabilir.
 Bu cihaz Microsoft lisanslý exFAT teknolojisine sahiptir.
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3 Gücün Kapanma Süresini Ayarlama/
Otomatik Kapanma
Pil gücünden tasarruf etmek için, fotoðraf makinesi belirlenen süre
kullanýlmadan býrakýldýktan sonra otomatik olarak kapanýr. Fotoðraf
makinesinin otomatik olarak kapanmasýný istemiyorsanýz, bu ayarý
[Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlayýn. Makine kapandýktan sonra
tekrar açmak için deklanþör tuþuna veya diðer tuþlardan birine basýn.

1

[Auto power off] (Otomatik
kapanma) seçimi yapýn.
 [52] sekmesi altýnda, [Auto power
off] (Otomatik kapanma) seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

süreyi belirleyin.
2 Ýstediðiniz
 Ýstediðiniz ayarý seçin, sonra <0>
tuþuna basýn.
[Disable] (Devre dýþý) ayarý yapýlmýþ olsa bile, LCD monitör pil gücünden tasarruf etmek
için 30 dakika sonra otomatik olarak kapanýr. (Fotoðraf makinesi gücü kapanmaz.)

3 Görüntü Ýzleme Süresinin Ayarlanmasý
Görüntünü çekim sonrasýnda ne kadar süreyle LCD monitörde görüntüleneceðini
belirleyebilirsiniz. Görüntünün ekranda kalmasý için [Hold] (Tut) seçimi yapýn.
Görüntünün ekranda görünmemesi için [Off] (Kapalý) seçimi yapýn.

1

[Image review] (Görüntü izleme)
seçimi yapýn.
 [z1] sekmesi altýnda, [Image
review] (Görüntü izleme) seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

süreyi belirleyin.
2 Ýstediðiniz
 Ýstediðnizayarýseçin,sonra<0> tuþunabasýn.
[Hold] (Tut) ayarý seçilirse, görüntü otomatik kapanma süresi dolana kadar ekranda kalýr.
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3 LCD Monitörün Kapatýlmasý/Açýlmasý
Çekim ayarlarý ekraný (s.44) deklanþör tuþuna yarým basýldýðý zaman
bile açýk kalacak þekilde ayarlanabilir.
[52] sekmesi altýnda, [LCD off/on btn]
(LCD açýk/kapalý tuþu) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn. Kullanýlabilir
ayarlar aþaðýda belirtilmiþtir. Birini seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.
[Remains on] (Açýk kalýr):Deklanþöre yarým basýldýðýnda bile
ekran açýk kalýr. Ekraný kapatmak için <B>
tuþuna basýn.
[Shutter btn.] (Deklanþör tuþu):Deklanþör tuþuna yarým
basýldýðýnda ekran kapanýr. Deklanþöre tam
basýldýðýnda ekran açýlýr.

3 Fotoðraf Makinesinin Varsayýlan Ayarlara ÇevrilmesiN
Fotoðraf makinesinin çekim ayarlarý ve menü ayarlarý varsayýlan
deðerlerine çevrilebilir.

1

[Clear all camera settings] (Tüm makine
ayarlarýný temizle) seçimi yapýn.
 [54] sekmesi altýnda, [Clear all
camera settings] (Tüm makine
ayarlarýný temizle) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

(OK) seçimi yapýn.
2 [Tamam]
 [OK] (Tamam) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.
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Q Elektronik Seviyenin Görüntülenmesi
LCD Monitörde Elektronik Seviyenin Görüntülenmesi

1

<B> tuþuna basýn.
 <B> tuþuna her basýldýðýnda,
ekran göstergesi deðiþir.
 Elektronik seviyeyi görüntüleyin.
 Elektronik seviye görüntülenmezse,
[53: z button display options]
(Tuþ görüntüleme seçenekleri) ayarý
yaparak elektronik seviyenin
görüntülenmesini saðlayýn.

makinesi eðimini kontrol
2 Fotoðraf
edin.

Yatay seviye

 Yatay eðim 1° derecelik artýþlarla
görüntülenir.
 Kýrmýzý çizgi yeþil renge döndüðünde
bu eðimin düzletildiðini gösterir.
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Özellik Rehberi ve Yardým
Bazý iþlevleri ayarlarken özelliðin açýklamasý görüntülenebilir.

Özellik Rehberi
Özellik rehberi, ilgili çekim modunun, iþlevin veya seçeneðin kýsa bir
açýklamasýdýr. Çekim modunu deðiþtirdiðinizde veya bir çekim iþlevini,
Canlý Görünüm çekimini, Video çekimini ayarladýðýnýzda veya izleme
için Hýzlý Kontrole geçtiðinizde görüntülenir. Hýzlý Kontrol ekranýnda bir
iþlevi veya seçeneði seçtiðinizde, Özellik rehberi açýklamasý
görüntülenir. Ýþleme devam ederseniz, Özel rehberi ekrandan kaybolur.
 Çekim modu (Örnek)

 Hýzlý Kontrol (Örnek)

Çekim ayarlarý

Canlý Görünüm çekimi

Ýzleme

3 Özellik Rehberinin Devre Dýþý Býrakýlmasý
[Feature guide] (Özellik rehberi)
seçimi yapýn.
 [53] sekmesi altýnda, [Feature
guide] (Özellik rehberi) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.
 [Disable] (Devre dýþý) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

54

H121_SEC01.fm Page 55 Tuesday, December 18, 2012 10:37 AM

Özellik Rehberi ve Yardým

Yardým
Menü ekranýnýn alt kýsmýnda [zHelp] (Yardým) görüntülendiðinde
<B> tuþunu basýlýrsa iþlevin açýklamasý (Yardým) görüntülenir.
Yardým birden fazla ekraný kaplarsa, sað kenarda bir kaydýrma çubuðu
görüntülenir. Kaydýrmak yapmak için <5> kadranýný çevirebilirsiniz.
 Örneðin: [z4: Long exp. noise reduction]
(Uzun poz parazit azaltma) .

B



Kaydýrma çubuðu

 Örneðin: [8C.Fn I -1: Exposure level increments]
(Poz seviyesi artýþlarý)

B
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 Örneðin: [8C.Fn
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II
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2
Temel Çekim
Bu bölümde en iyi sonuçlarýn alýnmasý için Mod Kadraný
üzerindeki Temel Alan modlarýnýn nasýl kullanýlacaðý
anlatýlýr.

ic
Z

on

e

Temel Alan modlarýnda, tek yapmanýz gereken bakýp
çekmektir. Fotoðraf makinesi tüm ayarlarý otomatik olarak
yapar (s.75). Yanlýþ iþlemden kaynaklanan kötü çekimlerin
önlenmesi için, temel çekim iþlevi ayarlarý deðiþtirilemez.

s
Ba
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A Tam Otomatik Çekim (Sahne Akýllý Otomatik)
<A> tam otomatik bir moddur. Fotoðraf makinesi sahneyi analiz
eder ve en uygun ayarlarý otomatik olarak yapar. Konunun duraðan
veya hareketli olmasýný da algýlayarak, odak ayarýný otomatik olarak
ayarlar (s.61).

1

Mod Kadranýný <A> konumuna
getirin.
 Ortadaki kilit açma düðmesini basýlý
tutarken Mod Kadranýný çevirin.

AF noktasý

bir AF noktasýný konuya
2 Herhangi
çevirin.
 Odaklanma için tüm AF noktalarý
kullanýlýr ve genellikle en yakýn
nesneye odaklanýlýr.
 Merkez AF noktasý konuya
yöneltilirse odaklanma kolaylaþýr.

odaklanýn.
3 Konuya
 Deklanþöre yarým basýn. Lens
odaklanma halkasý döner ve
odaklanýr.
 Odaklanmayý gerçekleþtiren AF
noktasý kýsa süre kýrmýzý renkte yanýp
söner. Ayný zamanda, bip sesi
duyulur ve vizördeki odak doðrulama
ýþýðý <o> yanar.

Odak doðrulama ýþýðý
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A Tam Otomatik Çekim (Sahne Akýllý Otomatik)

çekin.
4 Resmi
 Resmi çekmek için deklanþöre tam
basýn.
 Çekilen görüntü 2 sn. boyunca LCD

monitörde görüntülenir.
<A> modunda renkler doða, dýþ mekan ve gün batýmý sahnelerinde daha
etkileyici görünür. Ýstenen renk tonu elde edilemezse, bir Yaratýcý Alan
modunu kullanýn ve <D> dýþýnda bir Resim Stili seçerek çekim yapýn
(s.87).

SSS
 Odak doðrulama ýþýðý <o> yanýp sönüyor ancak odaklanma
gerçekleþmiyor.
AF noktasýný iyi kontrastlý bir alana çevirin, sonra deklanþöre yarým
basýn (s.40). Konuya çok yakýnsanýz, uzaklaþýn ve tekrar deneyin.
 Birden fazla AF noktasý ayný anda yanýp sönüyor.
Bu, mevcut AF noktalarýnýn hepsiyle odaklanma yapýldýðýný gösterir.
Ýstediðiniz konuyu kuþatan AF noktasý yanýp söndüðünde resmi
çekin.
 Bip sesi hafifçe duyulmaya devam ediyor. (Odak doðrulama
ýþýðý <o> yanmaz.)
Bu, fotoðraf makinesinin hareketli bir konu üzerinde odaklanmayý
sürdürdüðünü gösterir. (Odak doðrulama ýþýðý <o> yanmaz.)
Hareketli konularýn net çekimlerini yapabilirsiniz.
Bu durumda odak kilidinin (s.61) kullanýlamayacaðýný unutmayýn.
 Deklanþöre yarým basýldýðýnda konuya odaklanmýyor.
Lensin odak modu düðmesi <MF> (manuel odak) olarak
ayarlanmýþsa, <AF> (otomatik odak) olarak ayarlayýn.
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A Tam Otomatik Çekim (Sahne Akýllý Otomatik)

 Enstantane hýzý göstergesi yanýp sönüyor.
Çok karanlýk olduðu için fotoðraf makinesi sarsýntýsý nedeniyle
çekilen resim bulanýk olabilir. Bir tripod veya Canon EX serisi bir
Speedlite (ayrý satýlýr) kullanmanýz önerilir.
 Harici flaþ kullanýldýðýnda, resmin alt kýsmý doðal olmayan bir
þekilde karanlýk çýkýyor.
Lense baþlýk takýlmýþsa bu flaþ kapsamýný engelleyebilir. Konu çok
yakýnsa, flaþlý çekimden önce baþlýðý çýkarýn.

<G> dýþýndaki Temel Alan modlarýnda, düþük ýþýk altýnda veya arkadan
aydýnlatmalý ortamlarda Canon EX serisi Speedlite flaþýn (ayrý satýlýr)
kullanýlmasýyla konu parlak bir þekilde çekilebilir ve kamera sarsýntýsý
azaltýlýr veya arkadan aydýnlatmanýn neden olduðu gölgelendirmeler
azaltýlabilir.
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A Tam Otomatik Teknikler (Sahne Akýllý Otomatik)
Çekim Kompozisyonunun Yeniden Oluþturulmasý

Sahneye baðlý olarak, dengeli bir fon ve iyi bir perspektif yaratmak için
konuyu sola veya saða konumlandýrýn.
<A> modunda, sabit bir konuya odaklanmak için deklanþöre yarým
basýlýrken odak kilitlenir. Bu aþamadan sonra çekimi yeniden
oluþturabilir ve resmi çekmek için deklanþöre tam basabilirsiniz. Bu
iþleve “odak kilidi” denir. Odak kilidi diðer Temel Alan modlarýnda da
kullanýlabilir (<5> Spor çekimi hariç).

Hareketli Konu Çekimi

<A> modunda, odaklama gerçekleþirken veya sonrasýnda konu
hareket ederse (makineye uzaklýðý deðiþirse), konuya sürekli
odaklanmak için Al Servo AF etkinleþir. (Bip sesi hafifçe duyulmaya
devam eder.) Deklanþöre yarým basýlýrken AF noktasý konu üzerinde
tutulduðu müddetçe odaklanma devam eder. Resmi çekmek
istediðinizde deklanþöre tam basýn.
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A Tam Otomatik Teknikler (Sahne Akýllý Otomatik)

A Canlý Görünüm Çekimi
Görüntüyü LCD monitörden izlerken çekim yapabilirsiniz. Buna "Canlý
Görünüm çekimi" denir. Ayrýntýlar için bkz. s. 103.

1

Canlý Görünüm çekimi/Video
çekim düðmesini <A>
konumuna ayarlayýn.

monitörde Canlý Görünüm
2 LCD
çekimini görüntüleyin.
 <0> tuþuna basýn.
 Canlý Görünüm çekimi LCD ekranda
gösterilir.

odaklanýn.
3 Konuya
 Merkez AF noktasýný <

> konuya
çevirin.
 Odaklanmak için deklanþör tuþuna
yarým basýn.
 Odaklanma elde edildiðinde, AF
noktasý yeþil renge döner ve bip sesi
duyulur.

çekin.
4 Resmi
 Deklanþöre tam basýn.
 Resim çekilir ve çekim LCD monitörde

görüntülenir.
 Görüntü gözden geçirmesi sonrasýnda,

fotoðraf makinesi Canlý Görünüm
çekime otomatik olarak geri döner.
 Canlý Görünüm çekimini sonlandýrmak
için <0> tuþuna basýn.
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C Yaratýcý Otomatik Çekim
<C> modunda alan derinliðini ve sürücü modunu kolaylýkla
ayarlayabilirsiniz. Görüntülerinize katacaðýnýz ambiyansý da
seçebilirsiniz. Varsayýlan ayarlar <A> moduyla aynýdýr.
* CA, Yaratýcý Otomatik anlamýna gelir.

1

Mod Kadranýný <C> konumuna
getirin.

tuþuna basýn. (7)
2 <Q>
 Hýzlý Kontrol ekraný görüntülenir.

iþlevi ayarlayýn.
3 Ýstediðiniz
 <V> tuþuna basarak bir iþlev seçin.
 Seçilen iþlev ve Özellik rehberi (s.55)

görüntülenir.
 Her iþlevle ilgili ayar prosedürü ve
ayrýntýlar için bkz. s. 64-65.

çekin.
4 Resmi
 Resmi çekmek için deklanþöre tam
basýn.
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C Yaratýcý Otomatik Çekim

Enstantane hýzý

(1)

Diyafram
ISO hýzý

(2)
(3)

Pil kontrolü
Görüntü kayýt kalitesi

Olasý çekimler

<Q> tuþuna basarak aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtirebilirsiniz:
(1) Ambiyans odaklý çekimler
Görüntülerinize katacaðýnýz ambiyansý da seçebilirsiniz. <6> veya
<5> kadranýný çevirerek istediðiniz ambiyansý seçin. Bu ayrýca
<0> tuþuna basarak listeden seçebilirsiniz.
(2) Fonu bulanýklaþtýrma/netleþtirme
Ýndeks iþareti sola getirilirse fon bulanýklýðý artar. Saða taþýnýrsa, fon
netleþir. Fonu bulanýklaþtýrmak istiyorsanýz, bkz. “Portre Çekimi”;
s. 67. Bunu <U> tuþuna basarak ayarlayýn. Ýþareti hareket
ettirmek için <6> veya <5> kadranýný da kullanabilirsiniz.
Lense ve çekim koþullarýna baðlý olarak, fonda bulanýklýk
oluþmayabilir.
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C Yaratýcý Otomatik Çekim

(3) Sürücü modu: <U> tuþuna basarak istediðiniz sürücü modunu
seçin. Sürücü modunu listeden seçmek için <6> veya <5>
kadranýný çevirerek veya <0> tuþuna basarak da seçebilirsiniz.
<u> Tek çekim:
Her seferinde bir resim çekin.
<i> Sürekli çekim:
Deklanþör tuþu tam basýlý konumda tutulurken, sürekli çekim
yapýlýr. Yakl. 4,5 kare/sn.'ye kadar çekim yapabilirsiniz.
<B> Sessiz tek çekim:
<u> seçeneðinden daha az çekim sesiyle tek çekim.
<M> Sessiz sürekli çekim:
<i> seçeneðinden daha az çekim sesiyle sürekli çekim
(maks. yakl. 3,0 çekim/sn).
< > Otomatik zamanlayýcý: 10 sn./Uzaktan kumanda:
<
> Otomatik zamanlayýcý: 2 sn./Uzaktan kumanda:
Deklanþör tuþuna basýldýktan yaklaþýk 10 saniye veya 2 saniye
sonra çekim yapýlýr. Uzaktan kumanda cihazý da kullanýlabilir.
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8: Özel Sahne Modu
Sahneye uygun bir çekim modu ayarlandýðýnda, kamera en uygun
ayarlarý otomatik olarak ayarlar.

1

Mod Kadranýný <8> konumuna
getirin.

tuþuna basýn. (7)
2 <Q>
 Hýzlý Kontrol ekraný görüntülenir.

modunu seçin.
3 Çekim
 <V> tuþuna basarak çekim modu
bölümünü seçin.
 <6> veya <5> kadranýný
çevirerek bir çekim modu seçin.
 Çekim modu bölümünü seçtikten ve
<0> tuþuna bastýktan sonra açýlan
listeden de çekim modu seçimi
yapabilirsiniz.

<8> Modunda kullanýlabilir Çekim Modlarý
Çekim Modu
2

Portre

3

Manzara

6

s.68

F

Elde Gece Sahnesi

s.72

G

HDR Arka Aydýnlatma
Kontrolü

s.73

4

Yakýn plan

s.69

5

Spor

s.70
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Çekim Modu

Sayfa
s.67

Gece Portre

Sayfa
s.71
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2 Portre Çekimi
<2> (Portre) modunda kiþiyi ön plana çýkarmak için fon bulanýklaþtýrýlýr.
Bu ayný zamanda cilt tonlarýnýn ve saçlarýn daha yumuþak görünmesini
saðlar.

Çekim Ýpuçlarý
 Konu ve fon arasý uzaklýk arttýkça çekim iyileþir.
Konu ve fon arasýndaki uzaklýk artýkça fon daha bulanýk görünür.
Konu, sade ve koyu bir fonda daha iyi ayýrt edilir.
 Telefoto lensi kullanýn.
Zum lensiniz varsa, konuyu bel üstü seviyesinden çerçeveye
yerleþtirmek için telefoto sonunu kullanýn. Gerekiyorsa yaklaþýn.
 Yüze odaklanýn.
Yüzü kuþatan AF noktasýnýn kýrmýzý renkte yanýp söndüðü kontrol
edin. Yakýn plan yüz çekimleri için gözlere odaklanýn.

Varsayýlan ayar, <i> (Sürekli çekim) ayarýdýr. Deklanþörü basýlý tutarsanýz,
farklý pozlar ve yüz ifadeleri elde etmek için sürekli çekim (maks. yakl. 4,5
kare/sn. ile) yapabilirsiniz.
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3 Manzara Çekimi
Geniþ manzaralarýný veya uzak veya yakýndaki/uzaktaki her þeyi odaða
almak istediðinizde <3> (Landscape) (Manzara) modunu kullanýn.
Canlý maviler ve yeþiller için ve çok net ve berrak görüntüler için.

Çekim Ýpuçlarý
 Zum lensiyle, geniþ açý sonu kullanýn.
Zum lensinin geniþ açý sonu kullanýlýrken, yakýn ve uzaktaki konular
telefoto sonundan daha iyi odaða alýnýr. Manzara çekimine derinlik
de katýlýr.
 Gece sahnesi çekme.
Gece sahnesi çekiminde fotoðraf makinesi sarsýntýsýný önlemek için
bir tripod kullanýn.
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4 Yakýn Plan Çekim
Çiçekleri veya küçük konularý yakýndan çekmek istiyorsanýz <4>
(Yakýn Plan) modunu kullanýn. Küçük konularý daha büyük göstermek
için bir makro lensi (ayrý satýlýr) kullanýn.

Çekim Ýpuçlarý
 Sade bir fon kullanýn.
Basit bir fonda çiçekler ve benzeri küçük konular daha iyi ayýrt edilir.
 Konuya mümkün olduðunca yakýnlaþýn.
Lensin en düþük odaklanma mesafesini kontrol edin. Bazý lenslerde
<40.25m/0.8ft> gibi göstergeler vardýr. Lens minimum odaklanma
mesafesi, fotoðraf makinesi sol üst kýsmýndaki <V> (odak düzlemi)
iþaretinden konuya kadar ölçülür. Konuya fazla yakýndanýz, odak
doðrulama ýþýðý <o> yanýp söner.
 Zum lensiyle, telefoto sonunu kullanýn.
Zum lensiniz varsa, telefoto sonu kullanýldýðýnda konu daha büyük
görünür.
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5 Hareketli Konu Çekimi
Hareketli bir konu çekiminden, bu ister koþan bir çocuk ister hareket
halindeki bit taþýt olsun, <5> (Spor Çekimi) modunu kullanýn.

Çekim Ýpuçlarý
 Telefoto lensi kullanýn.
Telefoto lensi kullanmanýzý öneririz, böylelikle daha uzaktan çekim
yapabilirsiniz.
 Odaklanmak için merkez AF noktasýný kullanýn.
Merkez AF noktasýný konuya yöneltin, sonra otomatik odaklanma
için deklanþöre yarým basýn. Otomatik odaklanma esnasýnda, bip
sesi hafiften duyulmaya devam eder. Odaklanma
gerçekleþtirilmediðinde, odak doðrulama ýþýðý <o> yanýp söner.
Varsayýlan ayar, <i> (Sürekli çekim) ayarýdýr. Resmi çekmek
istediðinizde deklanþöre tam basýn. Deklanþör basýlý tutulduðunda,
konu hareketinin yakalanmasý için sürekli çekim (maks. yaklaþýk 4,5
kare/sn.) ve otomatik odaklanma etkinleþir.

Fotoðraf makinesi sarsýntýsý oluþumuna müsait düþük aydýnlatma
çekimlerinde sol alttaki vizörde enstantane hýzý göstergesi yanýp söner.
Fotoðraf makinesini sabit tutun ve çekin.
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6 Gece Portre Çekimi (Tripodlu)
Gece kiþi çekimi yapmak ve fonda doðal görünümlü bir sahne elde
etmek için <6> (Gece Portre) modunu kullanýn. Flaþ gerekir. Bir tripod
kullanmanýz da önerilir.

Çekim Ýpuçlarý
 Geniþ açý lensi, Speedlite ve tripod kullanýn.
Zum lensi kullanýldýðýnda, kapsamlý gece görünümü elde etmek için
geniþ açý sonunu kullanýn. Ayrýca, fotoðraf makinesi sarsýntýsýný
önlemek için bir tripod kullanýn.
 Ayný zamanda baþka bir çekim modunda da çekim yapýn.
Gece çekimlerinde fotoðraf makinesi sarsýntýsý olasýlýðý olduðu için
<A> ve <F> seçeneðinde çekim yapmanýz da tavsiye edilir.

 Konuya flaþ patladýðýnda dahi sabit durmasýný söyleyin.
 Flaþla birlikte otomatik zamanlayýcý da kullanýlýrsa, resim çekildikten
sonra kýsa bir süreliðine otomatik zamanlayýcý lamba da yanar.
 Canlý Görünüm çekimi sýrasýnda gece sahnesinde görülene benzer ýþýk
noktalarýna odaklanmak zor olabilir. Bu durumda, AF yöntemini [Quick
mode] (Hýzlý mod) olarak ayarlayýn ve çekin. Odaklanmak zor oluyorsa,
lensin odaklanma modu düðmesini [MF] konumuna getirin ve manuel
olarak odaklanýn.
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F Elde Gece Sahnesi (Elde Gece)
Normalde gece çekim yaparken fotoðraf makinesini sabitlemek için bir
tripod kullanmak gerekir. Ancak <F> (Handheld Night Scene) (Elde
Gece Sahnesi) modunda, fotoðraf makinesini elde tutarken de gece
çekimi yapabilirsiniz. Bu modda, her resim için peþ peþe dört çekim
yapýlýr ve sonuçta düþük kamera sarsýntýsýyla elde edilen parlak resim
kaydedilir.

Çekim Ýpuçlarý
 Fotoðraf makinesini saðlam tutun.
Çekim yaparken fotoðraf makinesini saðlam tutun ve sarsmayýn.
Yapýlacak dört poz çekiminden herhangi biri fotoðraf makinesinin
sarsýlmasý vb. nedenle kayarsa, final görüntüyle eþleþtirilmesi zor
olabilir.
 Bir kiþi varsa:
Flaþ kullanarak elde hem kiþi hem de gece sahnesi arkaplaný
çekimini yapabilirsiniz. Güzel bir gece portresi çekmek için ilk
çekimde flaþ kullanýn. Dört peþ peþe çekim alýnana kadar
konunuzdan kýpýrdamamasýný isteyin.

Önlemler için bkz. s. 74.
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G Arkadan Aydýnlatmalý Sahne Çekimi
Hem parlak hem de karanlýk alanlarý olan bir sahne çekiminde <G>
(HDR Arka Aydýnlatma Kontrolü) modunu kullanýn. Bir resim
çektiðinizde farklý poz deðerlerine sahip peþ peþe üç çekim yapýlýr ve
sonuçta arka aydýnlatma ve en geniþ renk tonu aralýðý nedeniyle gölgeli
alanlardaki kaybý en düþük seviyede olan resim kaydedilir.

Çekim Ýpuçlarý
 Fotoðraf makinesini saðlam tutun.
Çekim yaparken fotoðraf makinesini saðlam tutun ve sarsmayýn.
Yapýlacak üç poz çekiminden herhangi biri fotoðraf makinesinin
sarsýlmasý vb. nedenle kayarsa, final görüntüyle eþleþtirilmesi zor
olabilir.

 Kameraya bir Speedlite takýlý olsa bile patlamaz.
 Önlemler için bkz. s. 74.
HDR, Yüksek Dinamik Menzil anlamýna gelir.
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<F> (Elde Gece Sahnesi) Önlemleri
 Canlý Görünüm çekimi sýrasýnda gece sahnesinde görülene benzer ýþýk
noktalarýna odaklanmak zor olabilir. Bu durumda, AF yöntemini [Quick mode]
(Hýzlý mod) olarak ayarlayýn ve çekin. Odaklanmak zor oluyorsa, lensin
odaklanma modu düðmesini [MF] konumuna getirin ve manuel olarak odaklanýn.
 Flaþlý çekim yaparken, konunun fotoðraf makinesine çok yakýn olmasý
durumunda, resim aþýrý parlak (aþýrý parlak) çýkabilir.
 Yarý karanlýk gece sahnesinde çekim yaparken flaþ kullanýrsanýz veya çekimdeki
kiþiler ve arkaplan flaþ ýþýðýyla aydýnlanýyorsa, çekimler düzgün bir þekilde
eþleþmeyebilir. Bu, bulanýk fotoðraf elde edilmesine neden olabilir.
 Flaþ kapsamýna dair:
• Otomatik flaþ kapsamý ayarý olan bir Speedlite kullanýlýrken, zum konumu
lensin zum konumundan baðýmsýz olarak geniþ açý sonunda sabitlenir.
• Manuel flaþ kapsamý düðmesi olan bir Speedlite kullanýrken, flaþ kafasý geniþ
(normal) pozisyondayken çekim yapýn.
<G> (HDR Arka Aydýnlatma Kontrolü) Önlemleri
 Resimdeki gradasyonun sorunsuz olmayacaðýný ve bozulma veya parazit
görülebileceðini unutmayýn.
 HDR Arka Aydýnlatma Kontrolü, arkadan aydýnlatmasý aþýrý yüksek veya
kontrastý çok fazla sahnelerde etkili olmayabilir.
<F> (Elde Gece Sahnesi) ve <G> (HDR Arka Aydýnlatma Kontrolü) Önlemleri
 Diðer çekim modlarýyla kýyaslandýðýnda, çekim alaný daha dar olabilir.
 RAW ve RAW+JPEG seçimi yapamazsýnýz. Diðer çekim modlarýnda, RAW
ayarlanýrsa görüntü kalitesi 73 olur. Ayrýca, RAW+JPEG ayarý yapýlýrsa, görüntü
ayarlanan JPEG kalitesinde kaydedilir.
 Bir hareketli konu çekimi yaparsanýz, konu hareketi arkada iz býrakabilir.
 Tekrarlayan desenlerde (kareli, çizgili vb.), düz veya ten tonlu resimlerde veya
fotoðraf makinesi sarsýntýsý nedeniyle kayan resimlerde görüntü hizalama iþlevi
düzgün çalýþmayabilir.
 Görüntünün karta kaydý, normal çekimden daha uzun sürebilir. Resimlerin
iþlemden geçirilmesi sýrasýnda vizörde ve LCD panelde “buSY” mesajý
görüntülenir ve iþlemden geçirme tamamlanana kadar yeni resim çekemezsiniz.
 Çekim modu <F> veya <G> konumuna ayarlanýrsa, direkt baský yapýlamaz.
Baþka bir çekim modu seçin ve direkt baský yapýn.
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Q Hýzlý Kontrol
Temel Alan modlarýnda, çekim iþlevi
ayarlarý ekraný görüntülendiðinde, <Q>
tuþuna basarak Hýzlý Kontrol ekranýný
görüntüleyebilirsiniz. Aþaðýdaki tablo, her
bir Temel Alan modunda Hýzlý Kontrol
ekraný ile ayarlanabilecek iþlevleri
gösterir.

Örneðin: Portre modu

1 Mod Kadranýný bir Temel Alan modu üzerine getirin.
2 <Q> tuþuna basýn. (7)
 Hýzlý Kontrol ekraný görüntülenir.

3 Ýþlevi ayarlayýn.

 <V> tuþuna basarak bir iþlev seçin. (Bu adým A modunda
gerekli deðildir.)
 Seçilen iþlev ve Özellik rehberi (s.55) görüntülenir.
 Ýþlevler <6> veya <5> kadranýyla da seçilebilir.

Temel Alan Modlarýnda Ayarlanabilen Ýþlevler
o:

Varsayýlan ayar k: Kullanýcý tarafýndan seçebilir
Ýþlev

Sürücü
modu
(s. 81)

: Seçilemez

8
A C
2 3 4 5 6 F G

u: Tek çekim

o

o

k

o

o

k

o

o

o

i: Sürekli çekim

k

k

o

k

k

o

k

k

k

B: Sessiz tek çekim

k

k

k

k

k

k

k

k

k

M: Sessiz sürekli çekim

k

k

k

k

k

k

k

k

k

Otomatik
zamanlayýcý
(s.82)

Q

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

Ambiyans odaklý çekimler
Iþýk/sahne odaklý çekimler
Fonu bulanýklaþtýrma/netleþtirme (s.64)

k

* Çekim modunu deðiþtirirseniz veya açma/kapama düðmesini <2> konumuna
getirirseniz, varsayýlan ayarlara geri döner (otomatik zamanlayýcý hariç).
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3

AF ve Ýlerleme
Modlarýnýn
Ayarlanmasý
Vizörde 11 AF noktasý vardýr. En
uygun AF noktasýný seçerek,
otomatik odaklanma sýrasýnda
resmi istediðiniz gibi
oluþturabilirsiniz.

Çekim koþullarýna ve konuya en uygun AF iþlevini ve
sürücü modunu da seçebilirsiniz.
 Sayfa baþlýðýnýn sað üst kýsmýnda bulunan M simgesi, söz
konusu iþlevin sadece Yaratýcý Alan modlarýnda (d/s/
f/a/F) kullanýlabileceðini gösterir.
 Temel Alan modlarýnda AF iþlemi ve AF noktasý otomatik
olarak ayarlanýr.

<AF> otomatik odak anlamýna gelir. <MF> manuel odak anlamýna gelir.
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f: AF Ýþleminin SeçilmesiN
Çekim koþullarýna veya konuya uygun AF iþlemi özelliklerini
seçebilirsiniz. Temel Alan modlarýnda, ilgili çekim moduna göre en iyi
AF iþlemi otomatik olarak ayarlanýr.

1

Lens odak modu düðmesini <AF>
konumuna ayarlayýn.

Kadranýný çevirerek bir
2 Mod
Yaratýcý Alan modu üzerine
getirin.

3 <f> tuþuna basýn. (9)
iþlemini seçin.
4 AF
 LCD panelden bakarken <6> veya
<5> kadranýný çevirin.
X : Tek Çekim AF
9 : AI Focus AF
Z : AI Servo AF
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S AF Noktasýnýn SeçilmesiN
On bir AF noktasý arasýndan odaklanma için bir AF noktasý
seçebilirsiniz. Temel Alan modlarýnda AF noktasý otomatik olarak seçilir
ve AF noktasý seçilemez.

1

<S> tuþuna basýn. (9)
 Seçilen AF noktasý, vizörde ve LCD

ekranda görüntülenir.
 Tüm AF noktalarý yandýðýnda,
otomatik AF noktasý seçimi yapýlýr.

AF noktasý seçin.
2 Bir
 <9> seçeneðini kullanabilir veya
<6> ya da <5> kadranýný
çevirerek bir AF noktasý seçin.

Çoklu Kontrolör ile Seçim
 Bir AF noktasý seçmek için <9>
kadranýný da kullanabilirsiniz.
 Tüm AF noktalarý yanarsa, otomatik
AF noktasý seçimi yapýlýr.
 <0> tuþuna basarak merkez AF
noktasý ve otomatik seçim arasýnda
geçiþ yapýn.

Kadranlarla Seçme
 <6> kadranýný çevirerek saðdan
veya soldan bir AF noktasý seçin veya
<5> kadranýný çevirerek yukarýdan
veya aþaðýdan bir AF noktasýný seçin.
 Tüm AF noktalarý yanarsa, otomatik
AF noktasý seçimi yapýlýr.
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MF: Manuel Odaklanma

1

Lens odak modu düðmesini <MF>
konumuna ayarlayýn.
 LCD panelde <4 L>

görüntülenir.

2  Konu vizörde net görünene kadar
Konuya odaklanýn.

Odaklanma halkasý

lens odaklanma halkasýný çevirerek
odaklanýn.
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i Sürücü Modunun Seçilmesi
Tek ve sürekli sürücü modu seçenekleri mevcuttur.

1

<R> tuþuna basýn. (9)

modunu seçin.
2 Sürücü
 LCD panelden bakarken <6> veya
<5> kadranýný çevirin.

u : Tek çekim
Deklanþöre tam basýldýðýnda, sadece tek bir çekim yapýlýr.
i : Sürekli çekim (Maks. yaklaþýk 4,5 kare/sn.)
Deklanþör tuþu tam basýlý konumda tutulurken, sürekli çekim
yapýlýr.
B : Sessiz tek çekim
<u> seçeneðinden daha az çekim sesiyle tek çekim.
M : Yüksek hýzda sürekli çekim (Maks. yaklaþýk 3,0 kare/sn.)
<i> seçeneðinden daha az çekim sesiyle sürekli çekim.
Q : 10 sn. Otomatik Zamanlayýcý/Uzaktan Kumanda
k: 2 sn. Otomatik Zamanlayýcý/Uzaktan Kumanda
Otomatik zamanlayýcýlý çekim için bkz. 82.

81

H121_SEC03.fm Page 82 Tuesday, December 18, 2012 10:36 AM

j Otomatik Zamanlayýcýnýn Kullanýlmasý
Resmin içinde yer almak istiyorsanýz otomatik zamanlayýcýyý kullanýn.

1 <R> tuþuna basýn. (9)
zamanlayýcýyý seçin.
2 Otomatik
 LCD panele bakarken, otomatik
zamanlayýcý gecikmesini seçmek için
<6> veya <5> kadranýný çevirin.
Q : 10 sn. otomatik zamanlayýcý
k : 2 sn. otomatik zamanlayýcý

çekin.
3 Resmi
 Vizörden bakýn, konuya odaklanýn,
sonra deklanþöre tam basýn.
 Otomatik zamanlayýcýnýn, otomatik

zamanlayýcý lamba, bip sesi, geri
sayým ekraný (saniye cinsinden) ile
ilgili iþlemlerini LCD panelde kontrol
edebilirsiniz.
 Resim çekilmeden iki saniye önce,
otomatik zamanlayýcý lamba yanýk
kalýr ve bip sesi hýzlanýr.
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4
Görüntü Ayarlarý
Bu bölümde, görüntüyle ilgili iþlev ayarlarý açýklanýr:
Görüntü kaydý kalitesi, ISO hýzý, Resim Stili, beyaz
ayarý, Otomatik Iþýk Ýyileþtirici, lens periferi aydýnlatmasý
düzeltisi, kromatik bozulma düzeltmesi ve diðer iþlevler.
 Sayfa baþlýðýnýn sað üst kýsmýnda bulunan M simgesi, söz
konusu iþlevin sadece Yaratýcý Alan modlarýnda (d/s/
f/a/F) kullanýlabileceðini gösterir.
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3 Görüntü Kaydý Kalitesinin Ayarlanmasý
Piksel sayýsýný ve görüntü kalitesini seçebilirsiniz. Sekiz JPEG görüntüsü
kaydý ayarý vardýr: 73, 83, 74, 84, 7a, 8a, b, c. Üç RAW
görüntüsü kaydý ayarý vardýr: 1, 41, 61.

1

[Image quality] (Görüntü kalitesi)
seçimi yapýn.
 [z1] sekmesi altýnda, [Image
quality] (Görüntü kalitesi) seçimi
yapýn, sonra <0> tuþuna basýn.

kaydý kalitesini seçin.
2 Görüntü
 RAW ayarýný seçmek için <6>
kadranýný çevirin. Bir JPEG ayarý
seçmek için <U> tuþuna basýn.
 Sað üstte, “**M (megapiksel) **** x
****” sayýlarý, kayýtlý çözünürlük
deðerini gösterir ve [***] ise olasý
çekim sayýsýný gösterir (9999
deðerine kadar gösterilir).
 <0> tuþuna basarak ayarlayýn.
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3 Görüntü Kaydý Kalitesinin Ayarlanmasý

Görüntü Kaydý Kalitesi Ayarlarý Rehberi (Yakl.)
Görüntü
Kalitesi
73
83
74
JPEG

84
7a

Kayýtlý
Baský Boyutu
Pikseller
20M

A2

8.9M

A3

Dosya
boyutu
(MB)

Olasý
Çekimler

6.0

1250

73 (1250)

3.1

2380

2380 (2380)

3.2

2300

2300 (2300)

1.7

4240

4240 (4240)

2.1

3450

3450 (3450)

1.1

6370

6370 (6370)

Maksimum
Patlama

5.0M

A4

b*1

2.5M

9x13 cm

1.2

6130

6130 (6130)

c*2

0.3M

-

0.3

23070

23070 (23070)

1

14 (17)

8a

20M

A2

23.5

300

RAW 41

11M

A3

18.5

380

8 (10)

61

5.0M

A4

13.0

550

12 (17)

1
73

20M
20M

A2
A2

23.5+6.0

240

7 (8)

11M
20M

A3
A2

18.5+6.0

290

8 (9)

5.0M
20M

A4
A2

13.0+6.0

380

10 (12)

RAW 41
+
JPEG 73
61
73

*1: b görüntüleri dijital fotoðraf çerçevesinde yürütmek için uygundur.
*2: c, görüntüyü e-posta ile göndermek veya bir Web sitesinden kullanmak için
uygundur.
 b ve c, 7 (Ýnce) kalitesinde olacaktýr.
 Sürekli çekimde dosya boyutu, olasý çekimler ve maksimum patlama ile ilgili
deðerler, 8 GB kart ile yapýlan Canon’un test standartlarýna (3:2 en/boy oraný,
ISO 100 ve Standart Resim Stili) dayanýr. Bu deðerler, konuya, kart
markasýna, en/boy oranýna, ISO hýzýna, Resim Stiline, Özel Ýþlevlere ve
diðer ayarlara baðlý olarak deðiþir.
 Parantez içindeki rakamlar Canon’un test standartlarýna göre UHS-I sýnýfý 8 GB
karta uygulanabilir.
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i: ISO Hýzý AyarýN
ISO hýzýný (görüntü sensörünün ýþýða hassasiyeti) ortam ýþýklandýrma
seviyesine göre ayarlayýn. Temel Alan modlarýnda, ISO hýzý otomatik
olarak ayarlanýr.

1

<i> tuþuna basýn. (9)

hýzýný ayarlayýn.
2 ISO
 LCD panelden veya vizörden
bakarken <6> veya <5>
kadranýný çevirin.
 ISO hýzý ISO 100 - 25600 aralýðýnda
1/3 duraklý artýþlarla ayarlanýr.
 “A”, ISO Otomatik'i belirtir. ISO hýzý
otomatik olarak ayarlanýr. <B>
tuþuna basarak da “A (AUTO)”
seçeneðine ayarlayabilirsiniz.
ISO Hýzý Rehberi
ISO Hýzý
L, ISO 100 - 400
ISO 400 - 1600
ISO 1600 - 25600, H1, H2

Çekim Koþulu
(Flaþsýz)
Güneþli dýþ mekan

Kapalý gökyüzü veya
ISO hýzý yükseldikçe, flaþ
akþam üstü
menzili artar.
Karanlýk iç mekan
veya gece

* Yüksek ISO hýzlarýnda grenli görüntüler olabilir.
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A Resim Stilinin SeçilmesiN
Bir Resim Stili seçerek, fotoðraf ifadenize veya konunuza uygun
görüntü özellikleri elde edebilirsiniz.
Temel Alan modlarýnda, otomatik olarak <D> (Otomatik) seçeneði
ayarlanýr.

1

[Picture Style] (Resim Stili) seçimi
yapýn.
 [z4] sekmesi altýnda, [Picture
Style] (Resim Stili) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.
 Resim Stili seçim ekraný görüntülenir.

Resim Stili seçin.
2 Bir
 <V> tuþuna basarak bir Resim Stili
seçin, sonra <0> tuþuna basýn.
 Resim Stili ayarlanýr ve fotoðraf

makinesi çekime hazýr hale gelir.
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3 Beyaz AyarýN
Beyaz ayarý (BA), beyaz alanlarýn beyaz görülmesini saðlar. Normalde,
<Q> (Otomatik) ayarý doðru beyaz ayarýný elde eder. <Q> ayarý ile
doðal görünümlü renkler elde edilmezse, ýþýk kaynaðýna uygun beyaz
ayarýný seçebilir veya beyaz bir nesne çekimiyle manuel olarak kendiniz
ayarlayabilirsiniz.
Temel Alan modlarýnda, otomatik olarak <Q> seçeneði ayarlanýr.

1

[White balance] (Beyaz ayarý)
seçimi yapýn.
 [z3] sekmesi altýnda, [White
balance] (Beyaz Ayarý) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

ayarýný seçin.
2 Beyaz
 Ýstediðiniz ayarý seçin, sonra <0>
tuþuna basýn.
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3 Parlaklýk ve Kontrastýn DüzeltilmesiN
Görüntü karanlýk çýkarsa veya kontrast düþük olursa, parlaklýk ve
kontrast otomatik olarak düzeltilir. Bu iþleve Otomatik Iþýk Ýyileþtirici
denir. Varsayýlan ayar, [Standard] ayarýdýr. JPEG görüntülerde, görüntü
çekildiðinde düzelti yapýlýr.
Temel Alan modlarýnda, otomatik olarak [Standard] seçeneði ayarlanýr.

1

[Auto Lighting Optimizer]
(Otomatik Iþýk Ýyileþtirici) seçimi
yapýn.
 [z3] sekmesi altýnda, [Auto
Lighting Optimizer] (Otomatik Iþýk
Ýyileþtirici) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

seçin.
2 Ayarý
 Ýstediðiniz ayarý seçin, sonra <0>
tuþuna basýn.

çekin.
3 Resmi
 Görüntü gerekli parlaklýk ve kontrast
düzeltileri yapýlarak kaydedilir.
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3 Parazit Azaltma AyarlarýN
Yüksek ISO Parazit Azaltma (PA) Ayarlarý
Bu iþlev görüntüdeki paraziti azaltýr. Tüm ISO hýzlarýnda parazit azaltma
uygulansa bile, özellikle yüksek ISO hýzýnda etkilidir. Düþük ISO
hýzlarýnda resmin karanlýk kýsýmlarýndaki (gölgeli yerler) parazit daha da
azaltýlýr.

1

[High ISO speed NR] (Yüksek ISO
hýzý parazit azaltma) seçimi yapýn.
 [z4] sekmesi altýnda, [High ISO
speed NR] (Yüksek ISO hýzý parazit
azaltma) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

ayarlayýn.
2 Seviyeyi
 Ýstediðiniz parazit seviyesini seçin,
sonra <0> tuþuna basýn.
 Ayar ekraný kapanýr ve menü

kaybolur.
 [M: Multi Shot Noise Reduction] (Çoklu Çekimde
Parazit Azaltma)
Yüksek görüntü kalitesinde parazit azaltma [High] (Yüksek)
seçeneðinden daha etkili olur. Tek tek çekimde, her patlamada dört
çekim yapýlýr ve bunlar otomatik olarak bir JPEG resminde
birleþtirilir.

çekin.
3 Resmi
 Resim parazit azaltma uygulanarak
kaydedilir.

90

H121_SEC04.fm Page 91 Tuesday, December 18, 2012 10:36 AM

3 Parazit Azaltma AyarlarýN

Uzun Poz Parazit Azaltma
1 sn. veya daha uzun görüntülere parazit azaltma uygulanabilir.

1

[Long exp. noise reduction]
(Uzun poz parazit azaltma) seçimi
yapýn.
 [z4] sekmesi altýnda, [Long exp.
noise reduction] (Uzun poz parazit
azaltma) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

ayarý yapýn.
2 Ýstediðiniz
 Ýstediðiniz ayarý seçin, sonra <0>
tuþuna basýn.
 Ayar ekraný kapanýr ve menü

kaybolur.
 [Auto] (Otomatik)
1 sn veya daha uzun pozlarda, tipik uzun pozlama paraziti tespit
edilirse, otomatik olarak parazit azaltma uygulanýr. Birçok durumda
[Auto] (Otomatik) ayarý etkindir.
 [Enable] (Etkin)
1 sn. veya daha uzun tüm pozlara parazit azaltma uygulanýr.
[Enable] (Etkin) ayarý, [Auto] (Otomatik) ayar ile giderilemeyen
paraziti gidermekte baþarýlý olabilir.

çekin.
3 Resmi
 Resim parazit azaltma uygulanarak
kaydedilir.
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3 Vurgulama Tonu ÖnceliðiN
Aþýrý pozlanmýþ vurgulama alanlarýný azaltabilirsiniz.

1

[Highlight tone priority]
(Vurgulama tonu önceliði) seçimi
yapýn.
 [z4] sekmesi altýnda [Highlight
tone priority] (Vurgulama tonu
önceliði) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.

(Etkin) seçimi yapýn.
2 [Enable]
 [Enable] (Etkin) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.
 Vurgulama ayrýntýlarý iyileþtirilir.
Dinamik aralýk standart %18'lik griden
parlak vurgulamalara geniþletilir.
Griler ile vurgulamalar arasýndaki
renk geçiþi pürüzsüzleþir.

çekin.
3 Resmi
 Resim vurgulama tonu önceliði
uygulanarak kaydedilir.
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3Lens Periferi Aydýnlatma / Kromatik Bozulma Düzeltisi
Periferik aydýnlatmanýn bozulmasý, lens karakteristikleri nedeniyle resim
kenarlarýný karanlýk görülmesine neden olan bir olgudur. Görüntü
kontüründeki renk daðýlmasý kromatik bozulma olarak adlandýrýlýr. Her
iki lens bozulmasý da düzeltilebilir. Her iki düzeltme için de varsayýlan
ayar [Enable] (Etkin) ayarýdýr.

Periferik Aydýnlatma Düzeltisi

1

[Lens aberration correction]
(Lens bozulma düzeltmesi)
seçimi yapýn.
 [z2] sekmesi altýnda [Lens
aberration correction] (Lens
bozulma düzeltmesi) seçimi yapýn,
sonra <0> tuþuna basýn.

seçin.
2 Ayarý
 Takýlý olan lens için [Correction data
available] (Düzeltme verisi
kullanýlabilir) mesajýnýn
görüntülendiðinden emin olun.
 [Peripheral illumin.] (Periferik
aydýnlatma) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.
 [Enable] (Etkin) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.
 [Correction data not available]
(Düzelti verisi kullanýlabilir) mesajý
görüntüleniyorsa, "Lens Düzelti Verisi
Hakkýnda” (s. 94) konusuna bakýn.

çekin.
3 Resmi
 Görüntü düzeltilmiþ periferi
aydýnlatmasý ile kaydedilir.
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3Lens Periferi Aydýnlatma / Kromatik Bozulma Düzeltisi

Kromatik Bozulma Düzeltisi

1

Ayarý seçin.
 Takýlý olan lens için [Correction data
available] (Düzeltme verisi
kullanýlabilir) mesajýnýn
görüntülendiðinden emin olun.
 [Chromatic aberration] (Kromatik
bozulma) seçimi yapýn, sonra <0>
tuþuna basýn.
 [Enable] (Etkin) seçimi yapýn, sonra
<0> tuþuna basýn.
 [Correction data not available]
(Düzelti verisi kullanýlabilir) mesajý
görüntüleniyorsa, "aþaðýdaki Lens
Düzelti Verisi Hakkýnda” konusuna
bakýn.

çekin.
2 Resmi
 Görüntü kromatik bozulmasý
düzeltilerek kaydedilir.

Lens Düzelti Verisi Hakkýnda
Fotoðraf makinesinde yaklaþýk 25 lense özgü lens periferik aydýnlatma
düzeltmesi ve kromatik bozulma düzeltmesi verisi bulunmaktadýr.
[Enable] (Etkin) seçimi yaparsanýz, fotoðraf makinesinde düzeltme
verisi kayýtlý olan tüm lensler için periferi aydýnlatmasý düzeltmesi ve
kromatik bozulma düzeltmesi otomatik olarak uygulanýr.
EOS Yardýmcý Programý (size verilen yazýlým) ile fotoðraf makinesinden
hangi lenslerin düzelti verilerinin bulunduðunu kontrol edebilirsiniz.
Kaydý bulunmayan lensle için düzelti verisi kaydý da yapabilirsiniz.
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5
Geliþtirilmiþ Ýþlemler
Yaratýcý Alan modlarýnda, pozu
istediðiniz gibi ayarlamak için
enstantane hýzý ve/veya
diyafram deðeri ayarý
yapabilirsiniz. Fotoðraf makinesi
ayarlarý deðiþtirilerek çeþitli
sonuçlar elde edilebilir.

 Sayfa baþlýðýnýn sað üst kýsmýnda bulunan M simgesi, söz
konusu iþlevin sadece Yaratýcý Alan modlarýnda (d/s/
f/a/F) kullanýlabileceðini gösterir.
 Deklanþöre yarým ve ardýndan tam bastýktan sonra, poz
deðerleri 4 saniye boyunca vizörde ve LCD panelde
görüntülenir (0).

<R> düðmesini sola doðru ayarlayýn.
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d: Program AE
Fotoðraf makinesi, enstantane hýzýný ve diyafram açýklýðýný konu
parlaklýðýna göre otomatik olarak ayarlar. Buna, Program AE denir.
* <d> Program anlamýna gelir.
* AE, Otomatik Poz anlamýna gelir.

1

Mod kadranýný <d> konumuna
getirin.

odaklanýn.
2 Konuya
 Vizörden bakýn ve seçilen AF
noktasýný konuya çevirin. Sonra
deklanþöre yarým basýn.
 Odaklanmayý gerçekleþtiren AF
noktasý kýrmýzý renkte yanýp söner ve
vizörün sað altýnda <o> odak
doðrulama ýþýðý yanar (Tek Çekim AF
modunda).
 Enstantane hýzý ve diyafram deðeri
otomatik olarak ayarlanýr ve vizörde
ve LCD ekranda görüntülenir.

kontrol edin.
3 Ekraný
 Enstantane hýzý ve diyafram deðeri
göstergesi yanýp sönmediði
müddetçe standart bir poz elde
edilebilir.

çekin.
4 Resmi
 Çekimi oluþturun ve deklanþöre tam
basýn.
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s: Enstantane Öncelikli AE
Bu modda, enstantane hýzýný siz ayarlarsýnýz ve fotoðraf makinesi konu
parlaklýðýna uygun standart pozu elde etmek için diyafram deðerini otomatik
olarak belirler. Buna enstantane öncelikli AE denir. Hýzlý bir enstantane hýzý
kullanýldýðýnda, aksiyon veya hareketli konu donar. Yavaþ bir enstantane
hýzý, hareket hissi vererek bir bulanýklaþtýrma efekti yaratýr.
* <s> “Süre deðeri” anlamýna gelir.

Bulanýk aksiyon
(Düþük enstantane hýzý: 1/30 sn.)

1

Dondurulmuþ aksiyon
(Hýzlý enstantane hýzý: 1/2000 sn.)

Mod Kadranýný <s> konumuna
getirin.

enstantane hýzýný
2 Ýstediðiniz
ayarlayýn.
 LCD panelden bakarken <6>
kadranýný çevirin.

odaklanýn.
3 Konuya
 Deklanþör tuþuna yarým basýn.
 Diyafram otomatik olarak ayarlanýr.

göstergesini kontrol edin ve
4 Vizör
çekin.
 Diyafram deðeri yanýp sönmediði
müddetçe standart poz alýnýr.
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f: Diyafram Öncelikli AE
Bu modda, diyafram deðerini siz ayarlarsýnýz ve fotoðraf makinesi konu
parlaklýðýna uygun standart pozu elde etmek için enstantane hýzýný otomatik
olarak belirler. Buna diyafram öncelikli AE denir. Yüksek bir f/deðeri (dar
diyafram açýklýðý), önplanýn ve arkaplanýn kullanýlabilir odak içinde yer almasýný
kolaylaþtýrýr. Diðer yandan, düþük bir f/deðeri (geniþ diyafram açýklýðý), önplanýn
ve arkaplanýn kullanýlabilir odak içinde yer almasýný zorlaþtýrýr.
* <f> Diyafram deðeri (diyafram açýklýðý) anlamýna gelir.

Bulanýk arkaplan
(Düþük bir diyafram f/deðeriyle: f/5.6)

1

Net önplan ve arkaplan
(Yüksek bir diyafram f/deðeriyle: f/32)

Mod Kadranýný <f> konumuna
getirin.

diyafram deðerini
2 Ýstediðiniz
ayarlayýn.
 LCD panelden bakarken <6>
kadranýný çevirin.

odaklanýn.
3 Konuya
 Deklanþör tuþuna yarým basýn.
 Enstantane hýzý otomatik olarak

ayarlanýr.

göstergesini kontrol edin ve
4 Vizör
çekin.
 Enstantane hýzý deðeri yanýp sönmediði
müddetçe standart poz alýnýr.
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a: Manuel Poz
Bu modda, istediðiniz enstantane hýz ve diyafram deðerini
ayarlayabilirsiniz. Pozu belirlemek için, vizördeki poz seviyesi
göstergesine baþvurun veya piyasadan temin edilebilir bir poz ölçer
kullanýn. Bu yönteme manuel poz denir.
* <a>, “Manuel” anlamýna gelir.

Kadranýný <a> konumuna
1 Mod
getirin.
2 ISO hýzýný ayarlayýn (s.86).
hýzýný ve diyaframý
3 Enstantane
ayarlayýn.
 Enstantane hýzýný ayarlamak için
<6> kadranýný çevirin.
 Diyaframý ayarlamak için <5>
kadranýný çevirin.
 Ayarlanamazsa, <R> düðmesini
sola getirin, sonra <6> veya <5>
kadranýný çevirin.
Standart poz indeksi

odaklanýn.
4 Konuya
 Deklanþör tuþuna yarým basýn.
 Poz ayarý, vizörde ve LCD ekranda

Poz seviyesi iþareti

görüntülenir.
 Poz seviyesi iþareti <h> geçerli poz
seviyesinin standart poz seviyesini ne
kadar aþtýðýný belirtir.

ayarlayýn ve resmi çekin.
5 Pozu
 Poz seviyesi göstergesini kontrol edin
ve istediðiniz enstantane hýzýný ve
diyaframý ayarlayýn.
 Poz seviyesi ±3 aralýðýný aþarsa, poz
seviye göstergesinin sonunda <I>
veya <J> görüntülenir.
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Poz Telafisi AyarýN
Poz telafisi, fotoðraf makinesi tarafýndan ayarlanan standart pozu
parlatabilir (arttýrýlmýþ poz) veya koyultabilir (azaltýlmýþ poz).
Poz telafisi d/s/f çekim modlarýnda ayarlanabilir. Poz telafisi 1/3
duraklý artýþlarla en fazla ±5 durak aralýðýnda yapýlabilse de LCD
paneldeki ve vizördeki poz telafisi göstergesi, ayarý sadece en fazla ±3
durak aralýðýnda gösterir. Poz telafisini ±3 aralýðý dýþýnda
gerçekleþtirmek istiyorsanýz, Hýzlý Kontrolü (s.45) kullanmalý veya [z3:
Expo.comp./AEB] (Poz telafisi/AEB) için verilen talimatlarý
uygulamalýsýnýz.

1

Poz seviye göstergesini kontrol
edin.
 Deklanþör tuþuna yarým basýn (0)
ve poz seviye göstergesini kontrol
edin.

Parlak bir görüntü için arttýrýlmýþ poz

telafi miktarýný belirleyin.
2 Poz
 LCD panel veya vizörden bakarken
<5> kadranýný çevirin.
 Ayarlanamazsa, <R> düðmesini
sola getirin, sonra <5> kadranýný
çevirin.

Karanlýk bir görüntü için azaltýlmýþ poz

çekin.
3 Resmi
 Poz telafisini iptal etmek için, poz
telafisi miktarýný yeniden <E> olarak
ayarlayýn.
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A AE KilidiN
Odaklanma alanýn poz ölçüm alanýndan farklý olduðunda veya ayný poz
ayarýyla birden fazla çekim yapmak istediðinizde AE kilidini kullanýn.
Pozu kilitlemek için <A> tuþuna basýn, sonra çekimi yeniden oluþturun
ve çekin. Bu iþleve AE kilidi denir. Arkadan aydýnlatmalý konularda
etkilidir.

1

Konuya odaklanýn.
 Deklanþör tuþuna yarým basýn.
 Poz ayarý görüntülenir.

tuþuna basýn. (0)
2 <A>
 Vizörde yanan <A> simgesi, poz
ayarýnýn kilitlendiðini (AE kilidi) belirtir.
 <A> tuþuna her basýldýðýnda, geçerli
otomatik poz ayarý kilitlenir.

yeniden oluþturun ve
3 Çekimi
resmi çekin.
 Diðer çekimlerde AE kilidini korumak
istiyorsanýz, <A> tuþunu basýlý tutun
ve baþka bir çekim yapmak için
deklanþöre basýn.
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6

LCD Monitörle Çekim (Canlý
Görünüm Çekimi)
Resmi fotoðraf makinesinin LCD
monitöründe izlerken çekim
yapabilirsiniz. Buna "Canlý
Görünüm çekimi" denir.
Canlý Görünüm çekimini
etkinleþtirmek için Canlý Görünüm
çekimi/Video çekimi düðmesini
<A> konumuna getirin.
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A LCD Monitörle Çekim

1

Canlý Görünüm çekimi/Video
çekim düðmesini <A>
konumuna ayarlayýn.

Görünüm çekimi
2 Canlý
görüntüleyin.
 <0> tuþuna basýn.
 Canlý Görünüm çekimi LCD ekranda
gösterilir.
 Canlý Görünüm resminin parlaklýk
düzeyi ile çekilen gerçek görüntünün
parlaklýk seviyesi birbirine çok
yakýndýr.

odaklanýn.
3 Konuya
 Deklanþör tuþuna yarým bastýðýnýzda,
fotoðraf makinesi geçerli AF
yöntemiyle odaklanýr (s. 106).

çekin.
4 Resmi
 Deklanþöre tam basýn.
 Resim çekilir ve çekim LCD

monitörde görüntülenir.
 Görüntü gözden geçirmesi

sonrasýnda, fotoðraf makinesi Canlý
Görünüm çekime otomatik olarak geri
döner.
 Canlý Görünüm çekiminden çýkmak
için <0> tuþuna basýn.
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A LCD Monitörle Çekim

Canlý Görünüm Çekiminin Etkinleþtirilmesi
[A1: Live View shoot.]'i (Canlý
Görünüm çekimi) [Enable] (Etkin) olarak
ayarlayýn.

Canlý Görünüm Çekiminde Olasý Çekim Sayýsý
[Approx. number of shots] (Yakl. çekim sayýsý)
Sýcaklýk

Oda Sýcaklýðý
( 23°C / 73°F)

Düþük Sýcaklýk
( 0°C / 32°F)

Olasý çekimler

220

190

 Yukarýdaki deðerler, tam þarjlý LP-E6 Pil Paketini ve CIPA (Camera & Imaging
Products Association) test standartlarýný esas alýr.
 Tam þarjlý LP-E6 Pil Paketi ile 23 °C'de yaklaþýk 1 saat 30 dakika Canlý
Görünüm çekimi 45 dk. oda sýcaklýðýnda (23°C/73°F).

105

H121_SEC06.fm Page 106 Tuesday, December 18, 2012 10:31 AM

AF ile Odaklanma (AF Yöntemi)
AF Yönteminin Seçilmesi
Kullanýlabilir AF modlarý [FlexiZoneAF (Single)], [u Live mode] (yüz
tespiti, s.107) ve [Quick mode] (s.109) seçenekleridir.
Net odaklanma elde etmek istiyorsanýz, lens odaklanma modu düðmesini
<MF>'ye getirin, görüntüyü büyütün ve manuel odaklanýn (s.111).

AF yöntemini seçin
 [A1] sekmesi altýnda [AF method]
(AF yöntemi) seçimi yapýn.
 Canlý Görünüm çekimi ekranda
görüntülenirken, <f> tuþuna
basarak da çekim ekranýnda AF
yöntemi seçimi yapabilirsiniz.

FlexiZone - Single: d
Odaklanmak için görüntü sensörü kullanýlýr. Görüntülenen Canlý
Görünüm çekimiyle AF kullanmak mümkün olsa bile AF iþleminin
süresi Hýzlý moddan daha uzun sürer. Ayrýca, odaklanmak Hýzlý
moddan daha zor olabilir.

1

Canlý Görünüm çekimi
görüntüleyin.
 <0> tuþuna basýn.
 Canlý Görünüm çekimi LCD ekranda
gösterilir.
 AF noktasý < > görüntülenir.

AF noktasý

noktasýný taþýyýn.
2 AF
 AF noktasýný odaklanmak istediðiniz
yere taþýmak için <9> kadranýný
kullanýn. (Resmin kenarlarýna
taþýnamaz.)
 AF noktasýný merkeze getirmek için
<0> veya <L> tuþuna basýn.
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AF ile Odaklanma (AF Yöntemi)

odaklanýn.
3 Konuya
 AF noktasýný konu üzerine getirin ve
deklanþöre yarým basýn.
 Odaklanma elde edildiðinde, AF

noktasý yeþil renge döner ve bip sesi
duyulur.
 Odaklanma gerçekleþmezse, AF
noktasý turuncu renge döner.

çekin.
4 Resmi
 Odak ve poz kontrolü yapýn, sonra
deklanþöre tam basarak resmi çekin
(s.104).

u (Yüz tespiti) Canlý mod: c
Bu FlexiZone - Tek Tek ile ayný AF yöntemidir. Kiþi yüzünü tespit eder
ve odaklanýr. Fotoðraf makinesini hedef kiþinin yüzüne çevirin.

1

Canlý Görünüm çekimi
görüntüleyin.
 <0> tuþuna basýn.
 Canlý Görünüm çekimi LCD ekranda
gösterilir.
 Bir yüz tespit edildiðinde,
odaklanýlacak yüz etrafýnda <p>
çerçevesi görüntülenir.
 Birden fazla yüz tespit edilirse <q>
görüntülenir. <9> kadranýný
kullanarak <q> çerçevesini hedef
yüz üzerine getirin.
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AF ile Odaklanma (AF Yöntemi)

odaklanýn.
2 Konuya
 Deklanþör tuþuna yarým basýn.
Fotoðraf makinesi <p> çerçevesiyle
kuþatýlan yüze odaklanýr.
 Odaklanma elde edildiðinde, AF
noktasý yeþil renge döner ve bip sesi
duyulur.
 Odaklanma gerçekleþmezse, AF
noktasý turuncu renge döner.
 Bir yüz tespit edilmezse, AF noktasý
< > görüntülenir ve AF merkeze
alýnýr.

çekin.
3 Resmi
 Odak ve poz kontrolü yapýn, sonra
deklanþöre tam basarak resmi çekin
(s.104).
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AF ile Odaklanma (AF Yöntemi)

Hýzlý Mod: f
Vizörlü çekimdekiyle ayný AF yöntemi kullanýlarak Tek Çekim AF
modunda odaklanmak için özel AF sensörü kullanýlýr.
Hedef alana hýzla odaklanabilmenize raðmen AF iþlemi sýrasýnda
Canlý Görünüm çekiminde kýsa süreli bir duraklama oluþur.
Odaklanmak için on bir AF noktasýný (otomatik olarak seçilirler)
kullanabilirsiniz. Odaklanmak için bir AF noktasýný da seçebilir ve
sadece bu AF noktasý (manuel olarak çekilir) ile kuþatýlan alana
odaklanabilirsiniz. Temel Alan modlarýnda AF noktasý otomatik olarak
seçilir. AF noktasýný seçemezsiniz.
AF noktasý

1

Canlý Görünüm çekimi
görüntüleyin.
 <0> tuþuna basýn.
 Canlý Görünüm çekimi LCD ekranda
gösterilir.
 Küçük kutular AF noktalarýdýr.

noktasýný seçin.N
2 AF
 <S> tuþuna basýn.
 <9> seçeneðini kullanabilir veya
<6> ya da <5> kadranýný
çevirerek bir AF noktasý seçin.
 <0> tuþuna basarak merkez AF
noktasý ve otomatik seçim arasýnda
geçiþ yapýn.
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AF ile Odaklanma (AF Yöntemi)

odaklanýn.
3 Konuya
 AF noktasýný konu üzerine getirin ve
deklanþöre yarým basýn.
 Canlý Görünüm çekimi kapatýlýr,

refleks aynasý yerine iner ve AF
yürütülür. (Resim çekilmez.)
 Odak gerçekleþtiðinde, bip sesi
duyulur ve Canlý Görünüm resmi
yeniden görüntülenir.
 Odaklanmak için kullanýlan AF
noktasý yeþil renkte yanar.
 Odaklanma gerçekleþmezse, AF
noktasý turuncu renkte yanýp söner.

çekin.
4 Resmi
 Odak ve poz kontrolü yapýn, sonra
deklanþöre tam basarak resmi çekin
(s.104).
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Manuel Odaklanma
Manuel odaklanmayý kullanarak görüntüyü büyütebilir ve net
odaklanabilirsiniz.

1

Lens odak modu düðmesini <MF>
konumuna ayarlayýn.
 Kabaca odaklanmak üzere lens
odaklanma halkasýný çevirin.

çerçevesini
2 Büyütme
görüntüleyin.
 <u> tuþuna basýn.

Çerçevenin

çerçevesini taþýyýn.
3 Büyütme
 Büyütme çerçevesini odaklanmak
istediðiniz konuma taþýmak için <9>
tuþuna basýn.
 Büyütme çerçevesini merkeze
getirmek için <0> veya <L> tuþuna
basýn.

büyütün.
4 Görüntüyü
 <u> tuþuna her bastýðýnýzda,
çerçeve içindeki büyütme görünümü
þu þekilde deðiþir:
AE kilidi
Büyütülmüþ alanýn
pozisyonu
Büyütme

5x

10x

Normal
görünü

1x
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Manuel Odaklanma

olarak odaklanýn.
5 Manuel
 Büyütülmüþ görüntüye bakarken,
odaklanmak için lens odaklanma
halkasýný çevirin.
 Odaklanma gerçekleþtikten sonra
normal görünüme geri dönmek için
<u> tuþuna basýn.

çekin.
6 Resmi
 Odak ve poz kontrolü yapýn, sonra
deklanþöre tam basarak resmi çekin
(s.104).
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7
Video Çekim
Video çekimi etkinleþtirmek için
Canlý Görünüm çekimi/Video
çekimi düðmesini <k>
konumuna getirin. Video MOV
formatýnda kaydedilir.

 Video kaydý yapýlabilecek kart seçeneklerini görmek için
bkz. 3.

[53] sekmesi altýnda [Wi-Fi] seçeneðini [Enable] (Etkin) olarak
ayarlarsanýz, video çekim yapamazsýnýz. Video çekim öncesinde
[Wi-Fi] seçeneðini [Disable] (Devre dýþý) olarak ayarlayýn.
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k Video Çekim
Otomatik Poz Çekimi
Çekim modu <a> dýþýnda bir seçeneðe ayarlandýðýnda, otomatik poz
kontrolü devreye girerek sahnenin mevcut aydýnlatmasýna uyum gösterir.

1

Çekim modunu ayarlayýn.
 Mod Kadranýný <a> dýþýnda bir
çekim moduna getirin .

Görünüm çekimi/Video
2 Canlý
çekim düðmesini <k>
konumuna ayarlayýn.
 Refleks aynasýndan bir ses duyulur,

sonra resim LCD monitörde
görüntülenir.

odaklanýn.
3 Konuya
 Video çekimden önce AF veya
manuel odakla odaklanýn (s.106-112).
 Deklanþör tuþuna yarým bastýðýnýzda,
fotoðraf makinesi geçerli AF
yöntemiyle odaklanýr.

çekin.
4 Videoyu
 <0> tuþuna basarak video çekimi
baþlatýn.
 Video çekilirken ekranýn sað üst
Video kaydý

Mikrofon

114

köþesinde “o” iþareti görüntülenir.
 Video çekimi durdurmak için tekrar
<0> tuþuna basýn.
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k Video Çekim

Manuel Poz Çekimi
Video çekiminde enstantane hýzýný, diyafram ve ISO hýzý ayarýný manuel olarak yapabilirsiniz.
Video çekiminde manuel pozun kullanýlmasý ileri düzeydeki kullanýcýlar içindir.

1 Mod Kadranýný <a> konumuna getirin.
Görünüm çekimi/Video çekim
2 Canlý
düðmesini <k> konumuna ayarlayýn.
hýzýný ayarlayýn.
3 ISO
 <i> tuþuna basýn.
 ISO hýzý ayarý LCD monitörde gösterilir.
 <6> kadranýný çevirerek ISO hýzýný
ayarlayýn.

hýzýný ve diyaframý
4 Enstantane
ayarlayýn.

Enstantane hýzý

Diyafram

 Deklanþör tuþuna yarým basýn ve poz
seviye göstergesini kontrol edin.
 Enstantane hýzýný ayarlamak için <6>
kadranýný çevirin. Ayarlanabilir enstantane
hýzlarý çekim hýzýna <9> baðlýdýr.
• 6 5 4 : 1/4000 sn. - 1/30 sn.
•8 7
: 1/4000 sn. - 1/60 sn.
 Diyaframý ayarlamak için <5>
kadranýný çevirin.
 Ayarlanamazsa, <R> düðmesini
sola getirin, sonra <6> veya <5>
kadranýný çevirin.

ve videoyu çekin.
5 Odaklanýn
 Prosedür “Otomatik Poz Çekimi” (s.114)
için kullanýlan 3. ve 4. adýmlarla aynýdýr.
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3Video Kaydý Boyutunun Ayarlanmasý
[Z2: Movie rec. size] (Video kaydý
boyutu) seçeneðiyle, videonun görüntü
boyutunu, saniyede çekilecek kare ve
sýkýþtýrma yöntemi ayarlarýný
yapabilirsiniz. Çekim hýzý [53: Video
system] (Video sistemi) ayarýna baðlý
olarak otomatik olarak deðiþir.
 Görüntü boyutu
A [1920x1080] : Full High-Definition (Full HD) görüntü kalitesi.
En/boy oraný 16:9 olur.
B [1280x720]
: High-Definition (HD) görüntü kalitesi. En/boy
oraný 16:9 olur.
C [640x480]
: Standard-definition görüntü kalitesi. En/boy
oraný 4:3 olur.
 Çekim hýzý (kare/sn.: saniye baþýna kare sayýsý)
6/8 : NTSC televizyon formatýnýn kullanýldýðý bölgeler (Kuzey
Amerika, Japonya, Kore, Meksika, vb.).
5/7 : PAL televizyon formatýnýn kullanýldýðý bölgeler (Avrupa,
Rusya, Çin, Avustralya, vb.).
4
: Genelde sinema için.
 Sýkýþtýrma yöntemi
X IPB
: Kayýt için her seferinde birçok kareyi sýkýþtýrýr.
Dosya boyutu ALL-I'den daha küçük olacaðý
için daha uzun süre çekim yapabilirsiniz.
W ALL-I (sadece I):Kayýt için her seferinde tek sýkýþtýrýr. Dosya
boyutu IPB seçeneðindekinden daha büyük
olacaðý için, video düzenlemeye daha uygun
olur.
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3Video Kaydý Boyutunun Ayarlanmasý

Toplam Video Kaydý Süresi ve Dakika Baþýna Dosya Boyutu
Video Kaydý
Boyutu

Toplam Kayýt Süresi (yakl.)
4 GB Kart

8 GB Kart

16 GB Kart

Dosya boyutu
(yakl.)

65
4

X

16 dk.

32 dk.

1 s. 4 dk.

235 MB/dk.

65
4

W

5 dk.

11 dk.

22 dk.

685 MB/dk.

87
87
C 65

X
W
X

18 dk.
6 dk.
48 dk.

37 dk.
12 dk.
1 s. 37 dk.

1 s. 14 dk.
25 dk.
3 s. 14 dk.

205 MB/dk.
610 MB/dk.
78 MB/dk.

A

B

 4 GB Üzerine Çýkan Video Dosyalarý Hakkýnda
4 GB'tan büyük bir video çekilse bile, kesinti olmadan kayda devam
edebilirsiniz.
Video çekim sýrasýnda video 4 GB dosya boyutuna eriþmeden
yaklaþýk 30 sn. önce, geçen kayýt süresi veya süre kodu yanýp
sönmeye baþlar. Çekim yapmaya devam ederseniz ve dosya boyutu
4 GB'ý aþarsa, otomatik olarak yeni bir video dosyasý oluþturulur ve
geçen çekim süresi veya süre kodu yanýp sönmeyi durdurur.
Video izlenirken, her video dosyasýný ayrý ayrý izlemeniz gerekir.
Video dosyalarý otomatik olarak peþ peþe izlenmez. Video izleme
tamamlandýktan sonra, bir sonraki videoyu seçerek izleyin.
 Video Çekim Süresi Limiti
Bir video klip için maksimum kayýt süresi 29 dk. 59 sn.'dir. Video
kaydý süresi 29 dk. 59 sn.'yi aþarsa, video kaydý otomatik olarak
durdurulur. <0> tuþuna basarak video kaydýný tekrar
baþlatabilirsiniz. (Yeni bir video dosyasý kaydedilmeye baþlar.)
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8
Görüntü Ýzleme
Bu bölümde, resim ve video izlemesi için gerekli olan
temel prosedürler anlatýlýr.

Baþka bir cihazda çekilen ve kaydedilen görüntüler hakkýnda
Fotoðraf makinesi farklý bir fotoðraf makinesiyle çekilmiþ görüntüleri,
bilgisayarda düzenlenmiþ görüntüleri veya dosya adý deðiþtirilmiþ
görüntüleri düzgün bir þekilde görüntüleyemeyebilir.
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x Görüntü Ýzleme
Tek Tek Görüntü Ýzleme

1

Resmi yürütün.
 <x> tuþuna basýn.
 Çekilen veya izlenen en son görüntü
ekrana gelir.

resim seçin.
2 Bir
 Görüntüleri en son görüntüden
baþlayarak izlemek için <5>
kadranýný saat yönü tersine çevirin.
Görüntüleri ilk görüntüden itibaren
izlemek için saat yönünde çevirin.
 <B> tuþuna her basýldýðýnda,
gösterim formatý deðiþir.

Bilgi yok

Histogram

Temel bilgilerle

Çekim bilgileri ekraný

izlemesinden çýkýn.
3 Görüntü
 <x> tuþuna basarak görüntü
izlemesinden çýkýn ve çekime hazýr
duruma geri dönün.
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x Görüntülerin Hýzla Taranmasý
H Tek Ekranda Birden Fazla Resmin Görüntülenmesi (Ýndeks Ekraný)
Tek bir ekranda dört veya dokuz resim görüntüleyen indekste
görüntüleri çabucak arayabilirsiniz.

1

<u> tuþuna basýn.
 Ýzleme sýrasýnda <u> tuþuna basýn.
 [6u], ekranýn sað alt kýsmýnda
gösterilir.

ekranýna geçin.
2 Ýndeks
 <6> kadranýný saat yönü tersine çevirin.
 4 resimlik indeks ekraný görünür. Seçili resim

mavi bir çerçeveyle vurgulanýr.
 <6> kadranýný sola doðru çevirmeye devam
ederseniz, 9 resimlik indeks ekraný görünür.
<6> kadranýný saða doðru çevirirseniz,
indeks ekraný aþaðýdaki gibi deðiþir: 9 resim, 4
resim ve tek resimlik ekran.




resim veya video seçin.
3 Bir
 <5> kadranýný çevirerek turuncu çerçeveyi
taþýyýn ve görüntüyü seçin. <V> veya
<U> tuþuyla da seçim yapabilirsiniz.
 <u> tuþuna basarak [6u] simgesini
kapatýn, sonra <6> kadranýný çevirerek bir
sonraki ya da önce ekrana geçin.
 Ýndeks ekranýnda <0> tuþuna basýn. Seçili
görüntü, tek resim olarak görüntülenir.
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u Büyütülmüþ Görünüm
Çekmiþ olduðunuz resmi LCD monitörde yakl. 1,5x ila 10x oranýnda
büyütebilirsiniz.

1

Büyütülmüþ alanýn pozisyonu

Görüntüyü büyütün.
 Resim izlemesi sýrasýnda (tek tek
izleme), çekim sonrasý gözden
geçirme sýrasýnda ve makine çekime
hazýr durumdayken resim
büyütülebilir.
 <u> tuþuna basýn.
 Büyütülmüþ görünüm ekrana gelir.
Büyütülmüþ alan ve [6u] ekranýn
sað alt kýsmýnda gösterilir.
 <6> kadraný saat yönünde
çevrildikçe büyütme artar. Resim yakl.
10x oranýna kadar büyütülebilir.
 <6> kadraný saat yönü tersine
çevrildikçe büyütme azalýr. Kadran
çevrilmeye devam ederse, indeks
ekranýna geri dönülür (s.121).

etrafýnda kaydýrýn.
2 Görüntü
 <9> kadranýný kullanarak
büyütülmüþ görüntüde kaydýrma
yapabilirsiniz.
 Büyütülmüþ görünümden çýkmak için
<u> tuþuna veya <x> tuþuna
basýn. Tek tek izleme ekraný yeniden
görüntülenir.
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k Video Ýzleme

1

Resmi yürütün.
 <x> tuþuna basarak görüntüleri
görüntüleyin.

video seçin.
2 Bir
 <5> kadranýný çevirerek izlemek
istediðiniz videoyu seçin.
 Tek tek görüntü izlemede sol üstte
görüntülenen <s1> simgesi
videoyu belirtir. Video bir video
snapshot ise <
> görüntülenir.
 Çekim bilgileri ekranýna geçmek için
<B> tuþuna basabilirsiniz.
 Ýndeks ekranýnda küçük resim
yanýndaki delikler videoyu gösterir.
Ýndeks ekranýnda video yürütmesi
yapýlamadýðý için <0> tuþuna
basarak tek tek izlemeye geçin.

tek görüntü izleme ekranýnda
3 Tek
<0> tuþuna basýn.
 Ekranýn alt kýsmýnda video izleme

paneli görüntülenir.

4  [7] (Ýzleme) seçimi yapýn, sonra
Videoyu izleyin.

<0> tuþuna basýn.
Hoparlör

 Video izlenmeye baþlar.

 Video izlemeyi <0> tuþuna basarak
duraklatabilirsiniz.
 Video yürütmesi sýrasýnda bile <6>
kadranýný çevirerek ses seviyesini
ayarlayabilirsiniz.
 Ýzleme prosedürüyle ilgili ayrýntýlar
için bir sonraki sayfaya bakýn.
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k Video Ýzleme

Video Ýzleme Paneli
Ýþlem

Ýzleme Açýklamasý

7 Yürüt

<0> tuþuna basýldýðýnda izleme ve durdurma arasýnda
geçiþ yapýlýr.

8 Aðýr çekim

<U> tuþuna basarak aðýr çekim hýzýný ayarlayýn. Aðýr
çekim hýzý ekranýn sað üstünde belirtilir.

5 Ýlk kare

Videonun ilk karesini görüntüler.

3 Önceki kare

<0> tuþuna her basýldýðýnda bir önceki kare gösterilir.
<0> tuþu basýlý tutulursa, video geri sarýlýr.

6 Sonraki kare

<0> tuþuna her basýldýðýnda video kare kare izlenir. <0>
tuþu basýlý tutulursa, video hýzlý ileri sarýlýr.

4 Son kare

Videonun son karesini görüntüler.

Fon müziði*
X Düzenle

Bir videoyu seçilen fon müziðiyle yürütür.
Düzenleme ekranýný görüntüler.
Ýzleme pozisyonu

mm’ ss”

Ýzleme süresi (dakika:saniye; [Video izleme sayacý: Kayýt
süresi] ayarýyla yapýlan)

hh:mm:ss:ff

Süre kodu (saat:dakika:saniye; [Movie play count: Time
code] (Video izleme sayacý: Süre kodu) ayarýyla yapýlan)

9 Ses seviyesi

Yerleþik mikrofonun (s.123) ses seviyesini <6> kadranýný
çevirerek ayarlayabilirsiniz.

32

<M> tuþuna basarak tek tek görüntü izlemeye geri
dönün.

* Fon müziði ayarlandýðýnda, videonun kendi sesi yürütülmez.
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L Görüntülerin Silinmesi
Görüntüleri isterseniz tek tek isterseniz topluca silebilirsiniz. Koruma
altýndaki görüntüler silinmez.
Görüntü silindikten sonra geri kurtarýlamaz. Silmeden önce
görüntüye artýk ihtiyaç duymadýðýnýzdan emin olun. Önemli
görüntülerin kazara silinmesini önlemek için bunlarý korumaya
alýn. Bir RAW+JPEG görüntünün silinmesi durumunda hem
RAW ham de JPEG görüntüleri silinir.

Tek Bir Görüntünün Silinmesi

1 Silinecek görüntüyü izleyin.
tuþuna basýn.
2 <L>
 Ekranýn alt kýsmýnda Sil menüsü
görüntülenir.

3  [Erase] (Sil) seçimi yapýn, sonra
Görüntüyü silin.

<0> tuþuna basýn. Görüntülenen
çekim silinir.
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Ticari Marka Bilgileri
 Adobe, Adobe Systems Incorporated kuruluþunun ticari bir markasýdýr.
 Windows, Microsoft Corporation kuruluþunun, Birleþik Devletler ve diðer
ülkelerdeki ticari markasý veya tescilli ticari markasýdýr.
 Macintosh ve Mac OS, Apple Inc. kuruluþunun ABD ve diðer ülkelerde ticari
markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.
 SDXC logosu, SD-3C, LLC kuruluþunun ticari bir markasýdýr.
 HDMI, HDMI logo ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing
LLC kuruluþunun ticari veya tescilli ticari marka markalarýdýr.
 Bu kýlavuzda geçen tüm þirket ve ürün adlarý ve ticari markalar, ilgili
sahiplerinin mülkiyetindedir.

MPEG-4 Lisansý Hakkýnda
"Bu ürün, MPEG-4 standardý için AT&T patentleri altýnda lisanslanmýþtýr ve MPEG-4
uyumlu videonun kodlanmasý ve/veya MPEG-4 uyumlu videonun kod çözümü için, söz
konusu kodlama (1) kiþisel ve ticari olmayan amaçla veya (2) MPEG4 uyumlu video
saðlamak üzere AT&T patentleri altýnda lisanslý bir video saðlayýcýsý tarafýndan
kullanýlabilir. MPEG-4 standardýnýn baþka hiçbir türde kullanýmýna lisans verilmez veya
ima edilmez."
* Gerektiðinde bildirim Ýngilizce olarak gösterilir.

Sertifikasyon Logosu
[54] sekmesi altýnda [Certification Logo Display] (Sertifikasyon Logo
Ekraný) seçimi yapar ve <0> tuþuna basarsanýz, fotoðraf makinesinin
sertifikasyonu ile ilgili bazý logolar görüntülenir. Diðer sertifikasyon logolarý
bu Kullaným Kýlavuzu içinde ve makine kutusunda bulunabilir.
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Orijinal Canon aksesuarlarýný kullanmanýzý öneririz.
Bu ürün, en üstün performansýný orijinal Canon aksesuarlarý ile kullanýldýðý
zaman gösterecek þekilde tasarlanmýþtýr.
Canon, baþka üreticilerin aksesuarlarýnýn bu ürünle birlikte kullanýlmasý
durumunda oluþabilecek yangýn gibi kazalardan, cihaza veya çevreye dönük
herhangi bir zarardan (pillerin akmasý veya patlamasý gibi) sorumlu tutulamaz.
Baþka üreticilerin aksesuarlarýný kullanmaktan kaynaklanan arýzalar da garanti
kapsamý dýþýndadýr. Bu gibi arýzalar ancak tamir ücreti ödenerek giderilebilir.

Pil Paketi LP-E6, sadece Canon ürünleriyle uyumludur. Uyumlu olmayan pil
þarj cihazýnýn veya ürünlerin kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalanmalar
veya kazalar konusunda Canon hiçbir sorumluluk kabul etmez.
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Güvenlik Uyarýlarý
Yaralanma, ölüm ve maddi hasar tehlikesi oluþmasýný önlemek için aþaðýdaki
önlemleri alýn ve ekipmaný uygun þekilde kullanýn.

Ciddi Yaralanmalarýn veya Ölüm Tehlikesinin Önlenmesi
• Yangýn, aþýrý ýsýnma, kimyasal sýzýntý ve patlama tehlikelerini önlemek için aþaðýdaki
önlemleri alýn:
- Pilleri, güç kaynaklarýný ve aksesuarlarý bu kýlavuzda belirtilmeyen bir þekilde
kullanmayýn. Kaçak, sahte ve deðiþtirilmiþ pilleri kullanmayýn.
- Pil paketine veya yedekleme piline kýsa devre yaptýrmayýn, bunlarýn içini açmayýn ve
deðiþtirmeye çalýþmayýn. Pil paketini veya yedekleme pilini ýsýtmayýn veya lehimlemeyin.
Pil paketini veya yedekleme pilini ateþten ve sudan uzak tutun. Pil paketini veya
yedekleme pilini sallamayýn, sarsmayýn ve bunlarýn darbe almasýna engel olun.
- Pil paketini veya yedekleme pilini yanlýþ kutupta (+ –) takmayýn. Eski ve yeni pilleri veya
farklý tipte pilleri bir arada kullanmayýn.
- Pil paketini 0°C - 40°C (32°F - 104°F) aralýðýndaki sýcaklýklar dýþýnda þart etmeyin.
Ayrýca, þarj süresini aþmayýn.
- Fotoðraf makinesinin elektrik kontaklarýna, aksesuarlarýna, baðlantý kablolarýna, vb.
herhangi bit tipte metal nesne sokmayýn.
• Yedekleme pilini çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde tutun. Çocuðun pili yutmasý
durumunda hemen týbbi yardým alýn. (Pil içindeki kimyasal madde mide ve baðýrsaklara
zarar verebilir.)
• Pil paketini veya yedekleme pilini elden çýkarýrken, elektrik kontaklarýný bir bantla yalýtarak
bunlarýn diðer metal nesnelerle veya pillerle temas etmesine engel olun. Bu, yangýn veya
patlama tehlikesinin önlenmesini saðlar.
• Pil paketi þarj edilirken aþýrý ýsýnma olur, duman veya kötü koku yayýlýrsa, yangýn tehlikesi
oluþmamasý için hemen þarj cihazýný prizden çýkararak þarj iþlemini durdurun.
• Pil paketinde veya yedekleme pilinde sýzýntý, renk deðiþimi, deformasyon olursa veya
duman ya da kötü koku yayýlýrsa hemen çýkarýn. Bu sýrada kendinizi yakmamaya dikkat
edin.
• Pil sýzýntýsýnýn gözle, ciltle veya giysiyle temas etmesini önleyin. Aksi takdirde körlük veya
cilt sorunlarý görülebilir. Pil sýzýntýsýnýn gözle, ciltle veya giysiyle temas etmesi durumunda,
etkilenen alaný ovalamadan bol suyla uzun süre yýkayýn. Hemen týbbi yardým alýn.
• Þarj iþlemi sýrasýnda ekipmaný çocuklardan uzak tutun. Kablo çocuðun boynuna dolanarak
boðulma tehlikesine neden olabilir veya çocuðun temasý halinde elektrik çarpmasý tehlikesi
görülebilir.
• Hiçbir kabloyu ýsý kaynaðýnýn yakýnýnda býrakmayýn. Kabloda deformasyon olabilir veya
izolasyon eriyebilir ve yangýn ya da elektrik çarpmasý tehlikesi oluþabilir.
• Flaþý asla kullanan birine doðru patlatmayýn. Kaza yapmasýna neden olabilir.
• Flaþý asla bir kiþinin gözlerine yakýn mesafeden patlatmayýn. Söz konusu kiþisinin görme
duyusu zarar görebilir. Bir bebeðin flaþlý çekimini yaparken en az 1 metre uzakta durun.
• Fotoðraf makinesini veya aksesuarlarýný kullanmadýðýnýz dönemde kaldýrmadan önce
makineden pil paketini çýkarýn ve elektrik fiþini prizden çekin. Bu, elektrik çarpmasý, ýsýnma
ve yangýn tehlikelerini önler.
• Ekipmaný yanýcý gazlarýn bulunduðu ortamda kullanmayýn. Bu, yangýn veya patlama
tehlikesinin önlenmesini saðlar.
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• Ekipmaný düþürürseniz ve kasa hasar görüp iç parçalarý dýþarý çýkarsa, elektrik çarpmasýna
neden olabileceði için dýþarý çýkan parçalara asla dokunmayýn.
• Ekipmaný açmayýn veya deðiþtirmeye çalýþmayýn. Yüksek voltajlý iç parçalar elektrik çarpmasýna
neden olabilir.
• Fotoðraf makinesi veya lensle güneþe veya çok güçlü ýþýk kaynaklarýna doðru bakmayýn. Görme
duyunuz hasar görebilir.
• Fotoðraf makinesini çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde saklayýn. Boyun askýsý çocuklarýn
kazara boðulmasýna neden olabilir.
• Ekipmaný tozlu veya nemli ortamlarda saklamayýn. Bu, yangýn veya elektrik çarpmasý
tehlikesinin önlenmesini saðlar.
• Bu fotoðraf makinesini hastane veya havaalanýnda kullanmadan önce, bu mekanlarda kullaným
izni olduðundan emin olun. Fotoðraf makinesinin yaydýðý elektro manyetik dalgalar, uçak
ekipmanýna veya hastanedeki medikal cihazlara zarar verebilir.
• Yangýn ve elektrik çarpmasý tehlikesini azaltmak için aþaðýdaki önlemleri alýn:
- Fiþi her zaman prize saðlam bir þekilde takýn.
- Elektrik fiþine ýslak elle dokunmayýn.
- Elektrik kablosunu prizden çýkarýrken kablodan deðil, prizden ve fiþten tutarak çýkarýn.
- Kabloyu çizmeyin, kesmeyin veya aþýrý ýsýnmasýna izin vermeyin ya da kabloyu eðmeyin veya
üzerine aðýr bir cisim koymayýn. Ayrýca kabloyu bükmeyin veya baðlamayýn.
- Ayný prize çok sayýda fiþ takmayýn.
- Ýzolasyonu hasarlý bir kabloyu kullanmayýn.
• Sýk sýk prizden çýkarýp, fiþte ve priz etrafýnda oluþan tozu temiz bir bezle silin. Tozlu alanlar
nemle veya yaðla temas ederse, fiþe veya prize yapýþabilir. Nem kýsa devre nedeniyle elektrik
çarpmasý veya yangýn tehlikesine yol açabilir.

Yaralanmalarýn veya Ekipman Hasarýnýn Önlenmesi
• Ekipmaný doðrudan güneþ ýþýðýna veya yüksek sýcaklýklara maruz kalan taþýt içlerinden
býrakmayýn. Ekipman ýsýnabilir ve cilt yanýklarýna neden olabilir.
• Fotoðraf makinesini bir tripoda takýlý konumdayken taþýmayýn. Aksi takdirde yaralanmalara
neden olabilir. Tripodun, fotoðraf makinesi ve lensi desteklemeye yetecek saðlamlýktan
olduðundan da emin olun.
• Lensi veya lens takýþmýþ bir fotoðraf makinesini, lens kapaðýný takmadan güneç altýnda
býrakmayýn. Aksi takdirde, lens güneç ýþýnlarýnýn yoðunlaþmasýna ve yangýn tehlikesinin
görülmesine neden olabilir.
• Pil þarj cihazýnýn üzerine kumaþ bir malzeme koymayýn veya cihazý kumaþla sarmayýn. Aksi
takdirde cihaz ýsýnabilir ve deformasyon veya yangýn tehlikesi görülebilir.
• Fotoðraf makinesini suya düþürürseniz veya makine içine su ya da metal nesneler kaçarsa,
hemen pil paketini ve yedekleme pilini makineden çýkarýn. Bu, yangýn veya elektrik çarpmasý
tehlikesinin önlenmesini saðlar.
• Pil paketini veya yedekleme pilini asla sýcak bir ortamda býrakmayýn. Aksi takdirde pilde sýzýntý
olabilir veya pil ömrü azalabilir. Pil paketi veya yedekleme pili ýsýnabilir ve cilt yanýklarýna
neden olabilir.
• Ekipmaný temizlemek için asla boya tineri, benzin veya benzeri organik çözücüleri
kullanmayýn. Aksi takdirde, yangýn tehlikesi veya saðlýk hasarý oluþabilir.

Ürün düzgün çalýþmazsa, hasar görmüþse veya tamir gerektiriyorsa
bayiinizle veya en yakýn Canon Hizmet Merkezi ile baðlantýya geçin.
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Dijital Kamera Modeli DS126401 / DS126402 / DS126403
Sistemleri
Bu cihaz, FCC Mevzuatý’nýn 15. maddesiyle uyumludur. Ýþlem aþaðýdaki iki
koþula tabidir: (1) Bu cihaz zararlý giriþime neden olmayabilir ve (2) bu cihaz
her türlü giriþimi almalýdýr (bu cihazýn istenmeyen þekilde kullanýmýndan
kaynaklanan giriþimler dahil).
Not: Bu ekipman, test edilmiþ ve FCC Mevzuatý'nýn 15. maddesine göre B
Sýnýfý dijital cihazlarýn sýnýrlandýrmalarýna uygun bulunmuþtur. Bu sýnýrlar,
iç mekan kurulumlarýnda zararlý parazitlere karþý makul bir koruma
saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu cihaz, radyo frekansý enerjisi üretir,
kullanýr ve yayabilir ve talimatlara uygun þekilde kurulmadýðý ve
kullanýlmadýðý takdirde, telsiz iletiþimlerinde zararlý giriþimlere neden
olabilir. Ancak, uygun bir kurulumda giriþim meydana gelmeyeceðinin
hiçbir garantisi yoktur. Bu cihaz, radyo veya televizyon alýþýnda,
ekipmanýn açýlýp kapanmasýyla tespit edilebilen zararlý giriþime neden
olursa, kullanýcýya giriþimi gidermek için aþaðýda belirtilen bir veya daha
fazla önlemi uygulamasý önerilir:
— Alýcý antene yeniden yön verin veya anteni yeniden kurun.
— Ekipman ve alýcý arasýndaki mesafeyi arttýrýn.
— Ekipmaný alýcýnýn baðlý olduðundan farklý bir elektrik
devresindeki bir fiþe takýn.
— Yardým için bayiinize veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine
baþvurun.
FCC mevzuatýnýn 15. maddesinin B alt maddesiyle belirlenen B Sýnýfý
sýnýrlarýyla uyumlu olmasý için bu ekipmanla dijital fotoðraf makinesi ile verilen
ferrit çekirdekli kablo kullanýlmalýdýr.
Kýlavuzda aksi belirtilmediði takdirde ekipmanda herhangi bir deðiþiklik veya
düzenleme yapmayýn. Böyle bir deðiþiklik veya düzenleme yapýldýðý takdirde,
ekipmanla iþlem yapmayý durdurmanýz gerekir.
Canon U.S.A. Inc.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, ABD
Bu B Sýnýfý dijital aparat, Kanada’ya özgü ICES-003 ile uyumludur.
Þehir cereyaný çýkýþý kullanýlýrken sadece ACK-E6 AC Adaptör Kiti
(giriþ: 100-240 V AC 50/60 Hz, çýkýþ: 8.0 V DC) kullanýn. Baþka bir
cihaz kullanýldýðýnda yangýn, aþýrý ýsýnma veya elektrik çarpmasý riski
oluþabilir.
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ÖNEMLÝ KULLANIM TALÝMATLARI
1. BU TALÝMATLARA UYUN — Bu kýlavuzda Pil Þarj Cihazý LC-E6 ve LC-E6E
için önemli güvenlik ve çalýþtýrma talimatlarý yer almaktadýr.
2. Þarj cihazýný kullanmadan önce (1) þarj cihazý (2) pil paketi ve (3) pil paketinin
kullanýldýðý ürünle ilgili tüm talimatlarý ve uyarýlarý dikkatle okuyun.
3. Önlem — Yaralanma tehlikesini azaltmak için sadece Pil Paketi LP-E6'yý þarj
edin. Diðer pil tipleri patlama, kiþisel yaralanma veya diðer tipte hasara neden
olabilir.
4. Þarj cihazýný yaðmur veya karla temas etmesini önleyin.
5. Canon tarafýndan önerilmeyen veya satýlmayan bir aksesuarýn kullanýlmasý
yangýna, elektrik çarpmasýna veya kiþisel yaralanmaya neden olabilir.
6. Elektrik fiþinin ve kablosunun hasar görmesini önlemek için fiþi prizden
çýkarýrken asla kablodan tutup çekmeyin, fiþten ve prizden tutarak çýkarýn.
7. Kablonun üzerine basýlmayacak, eðilmeyecek veya baþka türlü hasar
görmeyecek þekilde uzatýldýðýndan emin olun. Aksi takdirde baskýya maruz
kalabilir veya hasar görebilir.
8. Hasarlý bir kabloyu veya fiþi aslan kullanmayýn ve hemen deðiþtirin.
9. Asla düþürülmüþ, darbe almýþ veya baþka þekilde hasar görmüþ bir þarj
cihazýný kullanmayýn; hemen yetkili bir servis elemanýndan destek alýn.
10. Þarj cihazýný kurcalamayýn. Servisi veya tamiri için yetkili servis elemanýndan
destek alýn. Cihazýn yanlýþ tamir edilmesi elektrik çarpmasý veya yangýna
neden olabilir.
11. Elektrik çarpmasý tehlikesini azaltmak için, þarj cihazýnýn bakýmý veya
temizliði öncesinde her zaman prizden çýkarýn.
BAKIM TALÝMATLARI
Bu kýlavuz içinde aksi belirtilmediði takdirde, bu cihazda servis iþlemi kullanýcý
tarafýndan yapýlabilecek bir parça yoktur. Sadece yetkili servis elemanýnýn bakým
ve onarým yapmasýný saðlayýn.

Sadece ABD ve Kanada:
Ürünü besleyen lityum iyon polimer pil geri dönüþümlüdür. Bu
pilin nasýl geri dönüþtürüleceði ile ilgili bilgi almak için lütfen þu
telefonu arayýn: 1-800-8-PÝL

Sadece Kanada, ABD için.
Ürünle saðlanan lityum pilde Perklorat Malzeme vardýr; özel muamele göstermek gerekir.
Ayrýntýlar için bkz: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

ÖNLEM
PÝL, YANLIÞ TÝPTE PÝLLE DEĞÝÞTÝRÝLÝRSE PATLAMA TEHLÝKESÝ OLUÞUR. KULLANILMIÞ
PÝLLERÝ YEREL DÜZENLEMELERE UYGUN ÞEKÝLDE ELDEN ÇIKARIN.
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Teknik Özellikler
• Tip
Tip:
Kayýt ortamý

Dijital, tek lensli refleks, AF/AE fotoðraf makinesi
SD hafýza kartý, SDHC hafýza kartý*, SDXC hafýza kartý*

Görüntü sensörü boyutu:
Uyumlu lensler:

Yakl. 35,8 x 23,9 mm
Canon EF lensleri (EF-S ve EF-M lensler hariç) (Lens üzerinde
gösterildiði gibi 35 mm eþdeðeri lens odak uzunluðu)
Canon EF montesi

* UHS-I ile uyumlu

Lens montesi:

• Görüntü Sensörü
Tip:
Etkin Pikseller
En/boy oraný:
Toz temizleme özelliði:

CMOS sensörü
Yaklaþýk 20,20 megapiksel
3:2
Otomatik, Manuel, Toz Temizleme Verisi ekleme

• Kayýt Sistemi
Kayýt formatý:
Görüntü tipi:
Çözünürlük:

Dosya numaralandýrma:

Design rule for Camera File System 2.0
JPEG, RAW (14-bit Canon orijinal), RAW+JPEG eþzamanlý kayýt
yapýlabilir
L (Geniþ)
: Yakl. 20,00 megapiksel (5472 x 3648)
M (Orta)
: Yakl. 8,90 megapiksel (3648 x 2432)
S1 (Küçük 1) : Yakl. 5,00 megapiksel (2736 x 1824)
S2 (Küçük 2) : Yakl. 2,50 megapiksel (1920 x 1280)
S3 (Küçük 3) : Yakl. 350.000 megapiksel (720 x 480)
RAW
: Yakl. 20,00 megapiksel (5472 x 3648)
M-RAW
: Yakl. 11,00 megapiksel (4104 x 2736)
S-RAW
: Yakl. 5,00 megapiksel (2736 x 1824)
Sürekli, otomatik sýfýrlama, manuel sýfýrlama

• Çekim Sýrasýnda Görüntü Ýþleme
Resim Stili:
Beyaz ayarý:

Otomatik, Standart, Portre, Manzara, Nötr, Faithful, Tek Renkli,
Kullanýcý Tanýmlý 1 - 3
Otomatik, Preset (Gün ýþýðý, Gölge, Bulutlu, Tungsten ýþýðý, Beyaz
floresan ýþýðý, Flaþ), Özel, Renk sýcaklýðý ayarý (Yakl. 250010000K), Beyaz ayar düzeltisi ve Beyaz ayar braketleme yapýlabilir
* Flaþ renk sýcaklýðý bilgisinin aktarýlmasý mümkün
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Parazit azaltma:

Uzun pozlara ve Yüksek ISO hýzýndaki çekimlere
uygulanabilir

Otomatik görüntü
parlaklýk düzeltisi:
Otomatik Iþýk Ýyileþtirici
Vurgulama tonu önceliði: Var
Lens bozulma düzeltmesi: Periferik aydýnlatma düzeltisi, Kromatik bozulma düzeltisi

• Vizör
Tip:
Kapsam:
Büyütme:
Göz noktasý:
Yerleþik diopter ayarý:
Odaklanma ekraný:
Elektronik seviye:
Ayna:
Alan derinliði önizleme:

Göz seviyesinde penta prizma
Dikey/Yatay yakl. %97(yakl. 21 mm Göz noktasý ile)
Yakl. 0,71x (-1 m-1, 50 mm lensle sonsuza)
Yakl. 21 mm (göz desteði lens merkezinden; -1 m-1)
Yakl. -3.0 - +1.0 m-1 (dpt)
Eg-A II var, deðiþtirilebilir
Yatay: 1° artýþlý, ±9°
* Sadece yatay çekim sýrasýnda
Hýzlý dönüþtü tip
Var

• Otomatik odak
Tip:
AF noktalarý:

Odaklanma parlaklýðý
aralýðý:
Odaklanma iþlemi:
AI Servo AF
özellikleri:
AF ince ayar:
AF yardýmcý ýþýðý:
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TTL ikincil görüntü kaydý, faz tespiti
11 AF noktasý
Merkez: f/5.6'da çapraz tipte AF
Merkez: f/2.8'de dikey hatta hassas AF
EV -3 - 18
(merkez AF noktasýnda [f/2.8 ve f/5.6'ya hassas], oda
sýcaklýðý, ISO 100)
Tek Çekim AF, AI Servo AF, AI Focus AF, Manuel odaklanma
(MF)
Takip hassasiyeti, Hýzlanma/yavaþlama takibi
AF Mikro ayar (Tüm lenslere ayný miktarda veya Lensle
ayarla)
EOS uyumlu harici Speedlite kaynaklý
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• Poz Kontrolü
Ölçüm modlarý:

Ölçüm aralýðý:
Poz kontrolü:

ISO hýzý:
(Önerilen
poz indeksi)

ISO hýzý ayarlarý:
Poz telafisi:

AE kilidi:

63 bölgeli TTL full diyafram ölçümü
• Deðerlendirmeli ölçüm (tüm AF noktalarýna baðlý)
• Kýsmi ölçüm (vizörün yakl. %8,0'ý, merkezde)
• Spot ölçüm (vizörün yakl. %3,5'i, merkezde)
• Merkez aðýrlýk ortalamalý ölçüm
EV 1 - 20 (EF50mm f/1.8 USM II lensle oda sýcaklýðýnda, ISO
100)
Program AE (Sahne Akýllý Otomatik, Yaratýcý Otomatik, Özel
Sahne (Portre, Manzara, Yakýn Plan, Spor, Gece Portre, Elde
Gece Sahnesi, HDR Arka Aydýnlatma Kontrolü), Program),
Deklanþör Öncelikli AE, Diyafram Öncelikli AE, Manuel poz,
Bulb poz
Temel Alan modlarý*: ISO 100 - 12800 otomatik olarak
ayarlanýr
* Yatay: ISO 100 - 1600 otomatik olarak ayarlanýr, Elde
Gece Sahnesi: ISO 100 - 25600 otomatik olarak ayarlanýr
P, Tv, Av, M, B: Otomatik ISO, ISO 100 - 25600 (1/3 veya
tam duraklý artýþlarla) veya L'ye ISO geniþletme seçenekleri
(ISO 50 eþdeðeri), H1 (ISO 51200 eþdeðeri), H2 (ISO 102400
eþdeðeri)
ISO hýzý aralýðý, Otomatik ISO aralýðý ve Otomatik ISO
minimum enstantane hýzý ayarlanabilir
Manuel: ±5 duraklý, 1/3 veya 1/2 duraklý artýþlarla
AEB:
±3 duraklý; 1/3 veya 1/2 duraklý artýþlarla (Manuel
poz telafisiyle birleþtirilebilir)
Otomatik:Odaklanma gerçekleþtiðinde Tek Çekim AF
modunda deðerlendirmeli ölçümle uygulanýr
Manuel: AE kilit tuþuyla

• HDR Çekim
Dinamik aralýk
ayarý:
Otomatik, ±1 EV, ±2 EV, ±3 EV
Otomatik görüntü hizalama:Mümkün

• Çoklu Pozlar
Çoklu poz
sayýsý:
Çoklu poz
kontrolü:

2 ila 9 poz
Eklemeli, Ortalama
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• Deklanþör
Tipi:
Enstantane hýzlarý:

Elektronik olarak kontrol edilen; odak düzlemli deklanþör
1/4000 sn. ila 30 sn., bulb, 1/180 sn'de X-sync.

• Sürücü Sistemi
Sürücü modlarý:

Sürekli çekim
hýzý:
Maks. patlama:

Tek çekim, Sürekli çekim, Sessiz tek tek çekim, Sessiz sürekli
çekim, 10 sn. otomatik zamanlayýcý/uzaktan kumanda, 2 sn.
otomatik zamanlayýcý/uzaktan kumanda
Sürekli çekim: Maks. yaklaþýk 4,5 kare/sn.
Sessiz sürekli çekim: Maks. yakl. 3,0 kare/sn.
JPEG Geniþ/Ýyi: Yakl. 73 çekim (yakl. 1250 çekim)
RAW: Yakl. 14 çekim (yakl. 17 çekim)
RAW+JPEG Geniþ/Ýyi: Yakl. 7 çekim (yakl. 8 çekim)
* Parantez içindeki rakamlar, Canon'un test standartlarýna
göre, UHS-I uyumlu
8 GB kartlara uygulanýr.
* Rakamlar Canon’un test standartlarýna göre elde edilmiþtir
(ISO 100 ve Standart Resim Stili) ve 8 GB kart.

• Harici Speedlite
Uyumlu Speedlite'lar:
Flaþ ölçümü:
Flaþ poz
telafisi:
FE kilidi
PC terminali:
Harici Speedlite
kontrolü:

EX serisi Speedlite'lar
E-TTL II otomatik flaþ
±3 duraklý, 1/3 veya 1/2 duraklý artýþlarla
Var
Yok
Var
* Telsiz kablosuz flaþlý fotoðrafçýlýk ile uyumludur.

• Canlý Görünüm Çekimi
En/boy oraný ayarlarý:
Odaklanma yöntemleri:

Odaklanma parlaklýðý
aralýðý:
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3:2, 4:3, 16:9, 1:1
FlexiZone - Tek tek, Yüz tespitli Canlý mod (kontrast tespiti),
Hýzlý mod (faz farký tespiti), Manuel odaklanma (Yakl. 5x / 10x
büyütme mümkün)
EV 1 - 18 (kontrast tespitiyle, oda sýcaklýðýnda, ISO 100)
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Ölçüm modlarý:

Ölçüm aralýðý:
Sessiz çekim:
Kýlavuz gösterimi:

Deðerlendirmeli ölçüm (315 bölge), Kýsmi ölçüm (Canlý
Görünüm ekranýnýn yakl. %11'i), Spot ölçüm (Canlý Görünüm
ekranýnýn yakl. %3'ü), Merkez aðýrlýk ortalamalý ölçüm
EV 0 - 20 (EF50mm f/1,4 USM lensle oda sýcaklýðýnda, ISO
100)
Var (Mod 1 ve 2)
Üç tip

• Video Çekim
Kayýt formatý:
Video
Ses
Kayýt boyutu
ve çekim hýzý:

Sýkýþtýrma yöntemi:
Dosya boyutu:

Odaklanma:
Ölçüm modlarý:

Ölçüm aralýðý:
Poz kontrolü:
Poz telafisi:

MOV
MPEG-4 AVC / H.264
Deðiþken (ortalama) bit oraný
Lineer PCM
1920x1080 (Full HD) : 30p/25p/24p
1280x720 (HD)
: 60p/50p
640x480 (SD)
: 30p/25p
* 30p: 29,97 kare/sn, 25p: 25,00 kare/sn, 24p: 23,976 kare/
sn,
60p: 59,94 kare/sn, 50p: 50,00 kare/sn.
IPB, ALL-I (sadece I)
1920x1080 (30p/25p/24p) / IPB
: Yakl. 235 MB/dk.
1920x1080 (30p/25p/24p) / ALL-I : Yakl. 685 MB/dk.
1280x720 (60p/50p) / IPB
: Yakl. 205 MB/dk.
1280x720 (60p/50p) / ALL-I
: Yakl. 610 MB/dk.
640x480 (30p/25p) / IPB
: Yakl. 78 MB/dk.
* Video çekim için gerekli olan kart okuma/yazma hýzý: IPB:
en azýndan 6 MB/sn./ALL-I: en azýndan 20 MB/sn.
Canlý Görünüm çekimiyle odaklanmakla ayný
Merkez aðýrlýklý ortalama ve Görüntü sensörüyle
deðerlendirmeli ölçüm
* Odaklanma modu tarafýndan otomatik olarak ayarlanýr.
EV 0 - 20 (EF50mm f/1,4 USM lensle oda sýcaklýðýnda, ISO
100)
Videolar için Program AE ve manuel poz
±3 durak; 1/3 duraklý artýþlarla (fotoðraflar için ±5 durak)
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ISO hýzý:
(Önerilen

Süre kodu:
Kare düþmesi:
Video snapshots:
Ses kaydý:
Kýlavuz gösterimi:
Fotoðraf çekimi:

Otomatik pozla: Otomatik ISO (otomatik olarak
ISO 100 - ISO 12800 aralýðýnda ayarlanýr), Maksimum ve
minimum ISO poz indeksi)hýzlarý, Yaratýcý Alan modlarýnda
deðiþtirilebilir
Manuel pozla: Otomatik ISO (ISO 100 – 12800 aralýðýnda
otomatik olarak ayarlanýr), ISO 100 – 12800 manuel olarak
ayarlanýr (1/3 veya tam duraklý artýþlarla), H'ye geniþletilebilir
(ISO 16000/20000/25600 eþdeðeri)
Desteklenir
60p/30p ile uyumlu
2 sn./4 sn./8 sn. olarak ayarlanabilir
Yerleþik mono mikrofon, harici stereo mikrofon terminali saðlanýr
Ses kayýt seviyesi ayarlanabilir, rüzgar filtresi saðlanýr, parazit
azaltýcý var
Üç tip
Mümkün

• LCD Monitör
Tip:
TFT renkli, likit kristal monitör
Monitör boyutu ve noktalar:Geniþ, 7,7 cm (3,0 inç) (3:2); yakl. 1,04 milyon noktayla
Parlaklýk ayarý:
Manuel (7 seviye)
Elektronik seviye:
Var
Arayüz dili:
25
Özellik rehberi/Yardým:
Görüntülenebilir

• Ýzleme
Görüntü formatlarý:

Tek tek görüntü gösterimi, Tek tek görüntü + Bilgi gösterimi
(Temel bilgi, çekim bilgisi, histogram), 4 görüntülü indeks, 9
görüntülü indeks
Vurgulama uyarýsý:
Aþýrý pozlu alanlar yanýp söner
AF noktasý gösterimi:
Mümkün
Kýlavuz gösterimi:
Üç tip
Zum büyütme:
Yakl. 1.5x - 10x, büyütmeye baþlangýcý ve pozisyon
ayarlanabilir
Görüntü tarama yöntemleri:Tek tek gösterim, 10 veya 100 görüntü atla, çekim tarihine
göre atla, klasöre göre atla, videoya atla, fotoðrafa atla,
derecelendirmeye göre atla
Resim döndürme:
Mümkün
Derecelendirme:
Var
Video izleme:
Etkin (LCD monitör, video/ses OUT, HDMI OUT), yerleþik
hoparlör
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Slayt gösterisi:
Fon müziði:
Görüntü koruma:

Tüm görüntüler, tarihe göre, klasöre göre, videolar, fotoðraflar
veya derecelendirmeye göre
Slayt gösterileri ve video izleme için seçilebilir
Mümkün

• Görüntüleri Çekim Sonrasý Ýþlemden Geçirme
Fotoðraf makinesi içinde RAW
iþleme:
Parlaklýk düzeltme, Beyaz ayarý, Resim Stili, Otomatik Iþýk
Ýyileþtirici, Yüksek ISO hýzý parazit azaltma, JPEG görüntü
kaydý kalitesi, Renk alaný, Periferik aydýnlatma düzeltisi,
Çarpýklýk düzeltisi ve Kromatik bozulma düzeltisi
Yeniden boyutlandýrma: Mümkün

• Direkt Baský
Uyumlu yazýcýlar:
Yazdýrýlabilir resimler:
Baský emri:

PictBridge uyumlu yazýcýlar
JPEG ve RAW resimler
DPOF Sürüm 1.1 uyumlu

• Özel Ýþlevler
Özel Ýþlevler:
Menüm kaydý:
Özel çekim modlarý:
Telif hakký bilgileri:

20
Mümkün
Mod Kadranýnýn C1/C2 konumu altýna kayýt
Giriþ ve ekleme mümkün

• Arayüz
Ses/video OUT/
Dijital terminal:

Analog video (NTSC/PAL uyumlu)/stereo ses çýkýþý
Bilgisayar iletiþimi, Direkt baský (Hi-Speed USB veya
eþdeðeri), GPS Alýcý GP-E2 baðlantýsý
HDMI mini OUT terminali: Tip C (Otomatik çözünürlük deðiþtirme), CEC uyumlu
Harici mikrofon IN
terminali:
3.5 mm stereo mini-jak
Uzaktan kumanda terminali:N3 tip uzaktan kumanda cihazýyla uyumlu
Kablosuz uzaktan kumanda:Uzaktan Kumanda Cihazý RC-6
Eye-Fi Kart:
Uyumlu
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• Güç
Pil:

Pil Paketi LP-E6 (Miktar 1)
* AC Adaptör Kit ACK-E6 aracýlýðýyla AC gücü saðlanabilir.
* Batarya Sapý BG-E13 takýldýðýnda, AA boy LR6 piller
kullanýldýðýnda.
pil bilgisi:
Kalan kapasite, Deklanþör sayýsý, Þarj performansý ve Pil
kaydý mümkün
Olasý çekim
Vizörlü çekimde:
sayýsý:
Yakl. 1090 çekim; oda sýcaklýðýnda (23°C/73°F),
(CIPA test standartlarýna Yakl. 980 çekim; oda sýcaklýðýnda (0°C/32°F)
göre)
Canlý Görünüm çekiminde:
Yakl. 220 çekim; oda sýcaklýðýnda (23°C/73°F); Yakl. 190
çekim; oda sýcaklýðýnda (0°C/32°F)
Video çekim süresi:
Yakl. 1 saat. 35 dk. oda sýcaklýðýnda (23°C / 73°F)
Yakl. 1 s. 25 dk., düþük sýcaklýkta (0°C/32°F).
(tam þarjlý Pil Paketi LP-E6 ile)

• Boyutlar ve Aðýrlýk
Boyutlar (G x Y x E):
Aðýrlýk (EOS 6D (WG))::
Aðýrlýk (EOS 6D (N))::

Yakl. 144,5 x 110,5 x 71,2 mm / 5,7 x 4,4 x 2,8 inç
Yakl. 755 g (CIPA Kýlavuzu),
Yakl. 680 g (Sadece gövde)
Yakl. 750 g (CIPA Kýlavuzu),
Yakl. 675 g (Sadece gövde)

• Çalýþtýrma Ortamý
Çalýþtýrma sýcaklýðý
aralýðý:
Çalýþtýrma nemliliði:

0? - 40°C / 0,00? - 104°F
%85 veya daha az

• Pil Paketi LP-E6
Tip:
Nominal voltaj:
Pil kapasitesi:
Boyutlar (G x Y x E):
Aðýrlýk:

Þarj edilebilir lityum iyon pil
7.2 V DC
1800 mAh
Yakl. 38,4 x 21,0 x 56,8 mm / 1,5 x 0,8 x 2,2 inç
Yakl. 80 g

• LC-E6 Pil Þarj Cihazý
Uyumlu pil:
Pil Paketi LP-E6
Þarj süresi:
Yakl. 2 saat 30 dk.
Nominal giriþ:
100 - 240 V AC (50/60 Hz)
Nominal çýkýþ:
8.4 V DC / 1.2 A
Çalýþtýrma sýcaklýðý aralýðý:5? - 40°C / 5,00? - 104°F
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Çalýþtýrma nemliliði:
Boyutlar (G x Y x E):
Aðýrlýk:

%85 veya daha az
Yakl. 69,0 x 33,0 x 93,0 mm / 2,7 x 1,3 x 3,7 inç
Yakl. 130 g

• Pil Þarj Cihazý LC-E6E
Uyumlu pil:
Pil Paketi LP-E6
Elektrik kablosu uzunluðu: Yakl. 1 m
Þarj süresi:
Yakl. 2 saat 30 dk.
Nominal giriþ:
100 - 240 V AC (50/60 Hz)
Nominal çýkýþ:
8.4 V DC / 1.2 A
Çalýþtýrma sýcaklýðý
aralýðý:
5? - 40°C / 5,00? - 104°F
Çalýþtýrma nemliliði:
%85 veya daha az
Boyutlar (G x Y x E):
Yakl. 69,0 x 33,0 x 93,0 mm / 2,7 x 1,3 x 3,6 inç
Aðýrlýk:
Yakl. 125 g (elektrik kablosu hariç)

• EF24-105mm f/4L IS USM
Görüþ açýsý:

Diyagonal uzatma: 84° - 23°20’
Yatay uzatma: 74° - 19°20’
Dikey uzatma: 53° - 13°
Lens Yapýlandýrmasý:
13 grupta 18 eleman
Minimum diyafram:
f/22
En yakýn odaklanma mesafesi:0,45 m (görüntü sensörü düzleminden)
Maks. büyütme:
0.23x (105 mm'de)
Görüþ alaný:
535 x 345 - 158 x 106 mm / 21,1 x 13,6 - 6,2 x 4,2 in. (0,45
m'de)
Görüntü Sabitleyici:
Lens kaydýrmalý
Filtre boyutu:
77 mm
Lens baþlýðý:
E-77U/E-77 II
Maks. çap x uzunluk:
83,5 x 107 mm / 3,3 x 4,2 inç
Aðýrlýk:
Yakl. 670 g
Baþlýk:
EW-83H
Kýlýf:
LP1219
 Yukarýdaki tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine ve CIPA (Camera &
Imaging Products Association) test standartlarý ve yönetmeliklerine dayanmaktadýr.
 Yukarýda listelenen boyutlar, maksimum çap, uzunluk ve aðýrlýk CIPA
Yönetmeliklerini esas alýr (sadece fotoðraf makinesi gövde aðýrlýðý hariç).
 Ürün özelliklerinde ve dýþ görünüþte önceden haber verilmeden deðiþiklik yapýlabilir.
 Fotoðraf makinesine takýlan Canon marka olmayan bir lensle ilgili sorun yaþanýrsa
lütfen ilgili lens üreticisine baþvurun.
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Ticari Marka Bilgileri
 Adobe, Adobe Systems Incorporated kuruluþunun ticari bir markasýdýr.
 Windows, Microsoft Corporation kuruluþunun, Birleþik Devletler ve diðer ülkelerdeki
ticari markasý veya tescilli ticari markasýdýr.
 Macintosh ve Mac OS, Apple Inc. kuruluþunun ABD ve diðer ülkelerde ticari
markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.
 SDXC logosu, SD-3C, LLC kuruluþunun ticari bir markasýdýr.
 HDMI, HDMI logo ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC
kuruluþunun ticari veya tescilli ticari marka markalarýdýr.
 Bu kýlavuzda geçen tüm þirket ve ürün adlarý ve ticari markalar, ilgili sahiplerinin
mülkiyetindedir.

MPEG-4 Lisansý Hakkýnda
"Bu ürün, MPEG-4 standardý için AT&T patentleri altýnda lisanslanmýþtýr ve MPEG-4 uyumlu
videonun kodlanmasý ve/veya MPEG-4 uyumlu videonun kod çözümü için, söz konusu
kodlama (1) kiþisel ve ticari olmayan amaçla veya (2) MPEG4 uyumlu video saðlamak üzere
AT&T patentleri altýnda lisanslý bir video saðlayýcýsý tarafýndan kullanýlabilir. MPEG-4
standardýnýn baþka hiçbir türde kullanýmýna lisans verilmez veya ima edilmez."
* Gerektiðinde bildirim Ýngilizce olarak gösterilir.

142

T Türkçe
• EOS 6D (WG)/EOS 6D (W) Wi-Fi İşlevlerinin Kullanım Bölgeleri ve Sınırlandırmalar
EOS 6D (WG)/EOS 6D (W) modellerinin Wi-Fi işlevleri aşağıda listelenen bölgelerin radyo düzenlemeleriyle
uyumludur (9 (ay)/2012 (yıl) itibariyle) uyumludur.
Diğer kullanım bölgeleri hakkında bilgi edinmek için Canon Müşteri Hizmeti Merkezi ile bağlantıya geçin.
Model

EOS 6D (WG)

EOS 6D (W)

Kullanım Bölgesi
Tayvan, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Macao, Singapur, Vietnam, Kanada, Amerika Birleşik
Devletleri, Cayman Adaları, Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Saint Martin (Fransa), Avusturya,
Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda,
Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık,
Avustralya, Yeni Zelanda, Türkiye
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Macao, Singapur, Vietnam, Kanada,
Amerika Birleşik Devletleri, Cayman Adaları, Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Saint Martin (Fransa),
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta,
Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık,
Avustralya
Yeni Zelanda, Türkiye

• Model Numarası
EOS 6D (WG) : DS126401 (WLAN modülü modeli dahil: ZC-ST)
EOS 6D (W) : DS126402 (WLAN modülü modeli dahil: ZC-ST)
Bu üründe IDA Singapur tarafından belirlenen
standartlara göre sertifikalanan WLAN Modülü
yüklüdür.

• EOS 6D (WG) GPS İşlevlerinin Kullanım Bölgeleri ve Sınırlandırmalar
• EOS 6D (W) modellerinin GPS işlevleri aşağıda listelenen bölgelerin radyo düzenlemeleriyle uyumludur (9
(ay)/2012 (yıl) itibariyle) uyumludur. Diğer kullanım bölgeleri hakkında bilgi edinmek için Canon Müşteri
Hizmeti Merkezi ile bağlantıya geçin.
Model

EOS 6D (WG)

Kullanım Bölgesi
Tayvan, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Macao, Singapur, Vietnam, Kanada, Amerika Birleşik
Devletleri, Cayman Adaları, Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Saint Martin (Fransa), Avusturya,
Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta , Hollanda,
Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık,
Avustralya, Yeni Zelanda, Türkiye

• Bazı ülkeler ve bölgelerde, GPS kullanımı sınırlandırılmış olabilir. Bu nedenle, bulunduğunuz bölgen in
veya ülkenin yasalarının GPS kullanımına izin verip vermediğinden emin olun. Özellikle, kendi ülkeniz
dışına çıktığınızda dikkatli olun.

FCC / IC GENELGESİ
Model:DS126401/DS126402 (WLAN Modül Modeli ZC-ST, FCC ID dahil: AZD220)
Bu cihaz FCC Mevzuatı’nın 15. maddesi ve Endüstri Kanada Standardı RSS-310 ile uyumludur. İşlem
aşağıdaki iki koşula tabidir:
(1) bu cihaz girişimlere neden olmamalıdır, ve
(2) bu cihaz, istenmeyen işlemlerden kaynaklanan girişimler de dahil olmak üzere, her türlü
girişimi kabul etmelidir.
Bu aktarıcı, bu ürün için tasarlanan veya sağlanan Canon aksesuarları hariç, diğer antenler veya
aktarıcılarla birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.
Mevcut bilimsel deliller, düşük güçle çalışan kablosuz cihazların neden olduğu herhangi bir sağlık sorunu
göstermemektedir. Ancak, düşük güçte çalışan bu kablosuz cihazların tamamen güvenli olduğunun bir kanıtı
yoktur. Düşük güçte çalışan Kablosuz cihazlar, kullanıldıklarında mikrodalga menzili içinde düşük seviyede
radyo frekansı enerjisi (RF) yayarlar. Yüksek RF seviyelerinin sağlık üzerinde etkileri (doku ısınması
nedeniyle) olabilirken, ısıtma etkisi oluşturmayan düşük RF seviyelerine maruz kalmanın sebep olduğu
sağlığa zararlı bir etkiye rastlanmamıştır. Düşük RF seviyeleri maruz kalma üzerine yapılmış birçok
araştırmada herhangi bir biyolojik etki gözlemlenmemiştir. Bazı araştırmalar, bazı biyolojik etkilerin
oluşabileceğini belirtmiş ancak bu bulgular ek araştırmalarla doğrulanmamıştır. Bu model test edilmiştir
ve FCC/IC radyasyona maruz kalma limitlerine uygun bulunmuş ve FCC radyo frekansı (RF) Maruz Kalma
Kılavuzu OET65 Ek C ve IC radyo frekansı (RF) Maruz Kalma mevzuatının RSS-102 kriterlerini karşıladığı
görülmüştür.

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

